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úvodník

Vážení čtenáři

P etr S okol
šéfredaktor CEVROREVUE

Dostává se k Vám další, letošní závěrečné číslo časopisu CEVRO Revue.
Letošní rok proběhl ve znamení
velkých změn v rámci Evropské unie.
Skončila ratifikace Lisabonské smlouvy, volby obměnily složení Evropského parlamentu, vznikly a byly obsazeny nové funkce v čele Unie a mění se
i složení Evropské komise.
V rámci letošních změn ve strukturách Evropské unie se také zrodila nová frakce konzervativních stran
v Evropském parlamentu, která nese
název Evropští konzervativci a reformisté (EKR). Právě s podporou této
frakce vychází letošní prosincové číslo, v němž Vám chceme představit, jak
se nyní mění složení orgánů EU – zejména Evropské komise a Evropské
rady.

V tematické části proto přinášíme
tři příspěvky, které mapují obsazení
nové funkce „evropského prezidenta“, výběr českého kandidáta na komisaře i celkové složení nové Evropské komise.
Grafická část doplňuje hlavní téma
a nabízí přehledné zobrazení toho, jak
bude nově vypadat politické složení
tří klíčových orgánů Unie.
Tematickou část doplňuje exkluzivní, původní rozhovor s významným
odborníkem na problematiku mezinárodních vztahů Petrem Robejškem,
který nám odpověděl na otázky týkající se vzniku druhé Barrosovy Evropské komise.
Původní postřehy z předvolební
kampaně před komunálními volbami v Kosovu připravil ředitel CEVRO Jiří Kozák, který tuto balkánskou

PF2010
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Spoustu
úspěchů, zdraví
a spokojenosti
v supervolebním
roce 2010 přejí

zemi nedávno navštívil. Na volby se
zaměřila i rubrika Zahraniční inspirace, kde pro nás slovenský expert Marián Belko analyzuje porážku slovenské pravicové opozice v regionálních
volbách.
V Okénku do třetího světa se podíváme do Súdánu a zhodnotíme tamní
situaci po rozhodnutí Mezinárodního
trestního tribunálu vydat zatykač na
prezidenta tohoto afrického státu.
Rubrika Galerie osobností přináší představení nedávno zesnulého významného českého ústavního experta
Vladimíra Klokočky.
V Duelu tentokrát „soupeří“ dva
názory na otázku, zda je třeba regulovat lichvu.
Závěrem si Vám všem dovolím za
celou redakci popřát požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2010.

Ivan Langer
předseda
CEVRO

Josef Šíma
rektor vysoké školy
CEVRO Institut

Markéta Štalmachová
ředitelka vysoké školy
CEVRO Institut

Jiří Kozák
ředitel
CEVRO
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První prezident Unie

CEVROR E V UE

Mohli jsme mít prvním „prezidentem“ Evropské unie politika,
kterého zná většina občanů Unie. Jenže evropské hlavy států
řekly ne. Trochu se bály, že by je výrazný, charismatický a ještě
komunikativní politik v čele Unie mohl zastínit. A tak začaly hledat
„šedou myš“.
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Ještě před měsícem všichni počítali
s tím, že prvním „prezidentem“ bude
ostřílený a světoznámý Tony Blair.
Zdálo se, že bývalý britský premiér
nemá vážnou konkurenci. Když jste
si v říjnu chtěli vsadit na Blaira jako
budoucího „prezidenta“ Unie, byl vypsán kurz tři ku jedné. Na listu potenciálních kandidátů byl už tehdy i málo
známý belgický premiér Herman van
Rompuy. Bookmakeři i jemu spíše
z povinnosti přiřadili kurz, který však
činil třicet tři ku jedné…
Při výběru prezidenta se ale uplatnila všechna pravidla evropského zákulisí. Bylo třeba vyvážit oba dominující politické proudy – federalistický
pravý střed a socialisty, stejně jako
malé a velké země. Z počátku se zdálo, že prezidentský post připadne socialistům, protože v čele Evropské
komise stanul „pravicový“ J. M. Barroso. Jenže socialisté nakonec nedokázali najít shodu na Blairovi, protože mu jejich část ještě nezapomněla,
že podpořil „Bushovu“ válku v Iráku.
A když se k tomu přidala obava zejména N. Sarkozyho, že by ho mohl Blair
v nové funkci zastínit, byl jeho osud
zpečetěn. Druhého vhodného kandidáta už ale socialisté v rukávu neměli, a proto se spokojili s tím, že obsadí
raději nově zřizovanou funkci „evropského ministra zahraničí“. Díky tomu
přišla řada na kandidáta z pravého
středu a menší členské země. Poptávanou vlastností vhodného kandidáta
se navíc stala jeho menší popularita
napříč Unií.
Van Kdo?
To vše mohl splnit rodák z bruselské
čtvrti Etterbeek a jen několik měsíců

úřadující premiér Belgie Herman van
Rompuy. Mimo Belgii (a snad i okolní
země Beneluxu) téměř neznámý politik po chvilce přemlouvání nominaci
přijal a nikdo vlivný se v Unii nepostavil proti.
Van Rompuy patří ve Vlámsku ke
křesťanskodemokratické straně s krkolomným názvem „Křesťanskodemokratičtí a vlámští“. Jeho strana dnes
v belgickém politickém spektru zabírá
pravou část politického středu. Uvnitř
strany patří van Rompuy k hodnotově
konzervativnímu křídlu a má pověst
intelektuála, čemuž odpovídá i fakt,
že vystudoval kromě ekonomie také
filozofii.
Když poprvé padlo van Rompuyovo
jméno, začaly se rychle hledat jeho
klady a zápory pro výkon unijní prezidentské funkce. A k překvapení mnohých převážily klady.
Členové jeho rodiny mají politiku
bezesporu v krvi. Mladší bratr Eric
byl vlámským ministrem hospodářství
a jejich další sestra Christiane letos
kandidovala na čelném místě kandidátní listiny malé marxisticko-leninské Strany práce (PvdA) do Evropského parlamentu.
S politikou začal Herman van
Rompuy již v mládí, kdy zasedal ve
vedení křesťanskodemokratické mládeže, a prošel si postupně celým žebříčkem kariérního politika. Prvním
vrcholem se pro něj stal post ministra pro rozpočet, který získal v 90. letech. I v této pozici prokázal své konzervativní založení, když řádně stlačil
tehdejší belgický rozpočtový schodek.
Pak jeho křesťanští demokraté odešli na osm let do opozice a on pod-

le vlastních slov strávil opoziční roky
zejména v cyberprostoru jako vášnivý blogger. V roce 2007 dokázal jako
králem pověřený vyjednavač domluvit
vznik vlády pro svého stranického lídra a sám zaujal místo v čele Poslanecké sněmovny. Po pádu zejména mezi
francouzsky mluvícími Valony neoblíbeného premiéra ho nakonec vlastní
strana přemluvila, aby jako konsenzuální kandidát převzal úřad předsedy vlády. Přísahu do rukou krále složil
den před loňským silvestrem. Země
za jedenáct měsíců jeho vlády nezaznamenala výraznou státoprávní krizi, a to se v Belgii cení. Navíc si i jako
Vlám získal určitou popularitu mezi
Valony.
E. T. a básník v čele EU
Když poprvé padlo van Rompuyovo
jméno, začaly se rychle hledat jeho
klady a zápory pro výkon unijní prezidentské funkce. A k překvapení
mnohých převážily klady: rád hledá
kompromisy, úspěšně vedl stále rozhádanou Belgii a plynně hovoří několika hlavními jazyky Unie. A je navíc
přijatelný i pro Brity. To by se mohlo zdát jako ne až tak podstatné, kdyby poslední dva Belgičané usilující
o post ve vedení Unie (J.-L. Dehaene a G. Verhofstadt) neskončili v minulosti právě na britském vetu. Euroskeptičtější a proamericky orientovaná
Británie totiž ve většině belgických
politiků vidí zapálené evropské federalisty bez velké náklonnosti k USA.
A nutno říci, že právem. Van Rompuyovi v tomto ohledu jistě pomohl
jeho známý atlantismus v zahraniční
politice i fakt, že na rozdíl od svých
předchůdců nemluví stále o Spojených státech evropských. Zkrátka ideální kandidát pro všechny.
Muž, který podle karikaturistů připomíná postavičku E. T. a ve volných
chvílích skládá básně, stane v čele
Unie místo T. Blaira. A byl to paradoxně právě Blair, kdo před pěti lety
vetoval belgického kandidáta na post
ve vedení Unie…
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EKR grilovali Füleho
Česká republika vysílá do nové Barrosovy Komise dosavadního
ministra pro evropské záležitosti v úřednické Fišerově vládě
Štefana Füleho. Jeho nominace se stala výsledkem situace, kdy
žádná ze stran nedokázala ve vládě prosadit svého favorita,
a bylo potřeba najít kompromisního kandidáta.

„ministryně zahraničí“, se Füle ke své
minulosti přihlásil a konstatoval, že svého angažmá dnes lituje. „Myslím, že pan
Füle už svou prací velvyslance v NATO
ukázal, na jaké straně skutečně stojí. Je
pravda, že v evropské administrativě se
hlavně v 90. letech objevila řada lidí s komunistickou minulostí, ale dnes bychom
měli posuzovat lidi hlavně podle jejich
současné práce. Těší mne, že je pan Füle
kariérní diplomat, pro jeho portfolio je to
vynikající kvalifikace,“ řekl pro tiskovou
službu frakce EKR britský konzervativní poslanec Charles Tannock.
Pochyby o Ashtonové
Britský konzervativní zástupce v EP
ve svém komentáři poukázal na případ současné britské komisařky pro
obchod baronky Ashtonové, kterou
evropští lídři vybrali jako budoucí Vysokou komisařku Unie pro zahraniční
věci a bezpečnou politiku. Labouristická politička ovšem nyní čelí pochybnostem, které vycházejí z jejího angažmá
v organizaci Kampaň pro nukleární odzbrojení (Campaign for Nuclear Disarmament – CND). Ashtonová v osmdesátých letech působila několik let jako
pokladnice této britské organizace,
kterou podle všech informací financoval Sovětský svaz, aby podněcoval „mírové“ hnutí v západní Evropě. V Hnutí
působila řada sovětských agentů a mírové kampaně nikdy neinformovaly,
že jako první do Evropy umístil rakety
s jadernými hlavicemi v této době právě komunistický Sovětský svaz.
M. Ouzký: Füle – opravdový diplomat
Otázky poslanců při slyšení Š. Füleho
se naopak zaměřily především na pro-

blematiku rozšíření EU, a to zejména v oblasti východní a jihovýchodní
Evropy a Turecka. Někteří poslanci
EP vyjadřovali během debaty znepokojení nad mizivými pokroky Chorvatska v boji s korupcí a zločinností a nedostatečnou spoluprácí země
s Mezinárodní trestním tribunálem
v Haagu. Poukazovali i na to, že Ukrajina sice stojí o privilegované partnerství s Unií, ale pro postupné sbližování s Evropou dělá méně, než by Brusel
očekával. Jako velice citlivá se také
jeví otázka vstupu Turecka do Evropské unie. K tomu Füle poznamenal:
„Pokud jde o Turecko, mám od předsedy Evropské komise pana Barrosa jasný úkol: pokračovat v započatých přístupových rozhovorech. Vím, že jsou tu
různé názory a že se v Evropě i vyvíjí veřejné mínění, ale nemohu měnit pravidla hry v jejím průběhu. Myslím, že Turecko i Evropská unie mají před sebou
ještě hodně práce. Pokud by byly splněny všechny podmínky vstupu, je to podle
mě otázka několika málo let.“
Pokud jde o Chorvatsko a Balkán
obecně, je podle Füleho důležité, aby
prodemokratické síly v zemi viděly na
obzoru jasný cíl, který by je posílil.
„Jsem velice rád, že Česko dostalo
tak významné portfolio, jakým je bezesporu oblast rozšíření a politiky sousedství,“ řekl po setkání předseda české
delegace v EKR europoslanec Miroslav Ouzký (ODS). „Ačkoli není pan
Füle přímo kandidátem ODS, jeho odborná kvalifikace pro tuto pozici je dobrá. Navíc dnes ukázal, že je opravdu
profesionální diplomat: přímým odpovědím na některé citlivé otázky se prostě vyhnul,“ komentoval výkon pravděpodobně budoucího českého komisaře
M. Ouzký.
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ODS původně navrhovala jako svého
kandidáta bývalého vicepremiéra pro
evropské záležitosti Alexandra Vondru. Naopak socialisté chtěli ve funkci ponechat současného českého komisaře a bývalého premiéra za ČSSD
Vladimíra Špidlu. Protože Zelení, třetí strana, která nominovala své zástupce do vlády, odmítli podpořit jednoho
z kandidátů velkých stran a trvali na
svém favoritovi Janu Švejnarovi, dospěly ODS a ČSSD ke kompromisu
v podobě nominace Š. Füleho. Ten
sice není členem žádné politické strany, ale jako bývalého velvyslance ČR
ve Spojeném království, v Litvě a při
NATO ho do Fischerovy vlády navrhla sociální demokracie. Füle je i proto
v Bruselu počítán mezi zástupce Strany evropských socialistů, kam ČSSD
na evropské úrovni patří. O orientaci českého kandidáta svědčí i jeho nedávná účast na sjezdu evropských socialistických stran v Praze.
Předseda Evropské komise J. M.
Barroso se rozhodl českého kandidáta navrhnout pro resort rozšíření Unie
a vztahy s nejbližšími sousedy EU,
kteří se zapojili do Evropské politiky
sousedství.
Štefan Füle, český kandidát na pozici evropského komisaře, už zahájil
své vyjednávání o podpoře v Evropském parlamentu. Během druhého
prosincového týdne se představil první z politických skupin, frakci Evropských konzervativců a reformistů
(EKR), ve které působí i nejpočetnější delegace českých poslanců za ODS.
Slyšení „na ostro“, ve kterém bude
Evropský parlament skutečně rozhodovat o Füleho postu, je naplánováno
až na polovinu ledna. Štefan Füle se ale
dopředu snaží získat podporu politických skupin, které mají v parlamentu
hlavní slovo. Může se tak s předstihem
připravit na některé nepříjemné otázky, které v lednu nepochybně dostane.
Pokud jde o Füleho členství v Komunistické straně a studia diplomacie
v Moskvě, zejména britští konzervativní poslanci ocenili, že na rozdíl od baronky Ashtonové, budoucí evropské
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Barroso II.
„Dejte mi ženu, nebo socialistu! A nejlépe obojí!“ To byla slova,
která evropští lídři nejčastěji slyšeli v posledních týdnech od
designovaného šéfa Evropské komise Josého Manuela Barrosa.
Stejný vzkaz současný i budoucí šéf instituce, která usiluje o to
být evropskou vládou, vysílal před výběrem českého komisaře
našim politikům. V obou případech byl Barroso úspěšný jen napůl.

najdeme mezi českým a slovenským
kandidátem. Oba zástupci bývalé federace totiž studovali za minulého režimu na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě a dva roky se
v této sovětské škole dokonce mohli
potkávat.
Pravicová, ale federalistická Komise

Na evropské úrovni „sehnal“ dost žen,
ale málo socialistů a od českých politiků zase „získal“ socialistického nominanta, ovšem muže. Ženy budou přesto po Barrosově vyvažovací ofenzívě
tvořit třetinu Komise, protože jich
v druhé Barrosově sestavě zasedne
devět, což je více než dosud.
Dvacet sedm evropských komisařů
– mužů i žen – má díky rostoucímu počtu evropských norem stále větší vliv
na naše životy. Přesto zůstávají často
málo známými politiky, o nichž příliš
nevíme, odkud se vlastně berou.
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Není jednoduché zobecnit, koho si
dvacet sedm členských států, přesněji národní vlády, volí za své zástupce
v „evropské vládě“. Je ale možné vysledovat dva hlavní přístupy. Největší
a zároveň nejmenší země sahají většinou po hvězdách domácí politiky.
Velké země si výběrem například bývalých ministrů snaží vydobýt pro sebe
klíčové resorty. V malých zemích je
zase pozice evropského komisaře považována za jeden z klíčových politických postů, na které může politik dosáhnout, a komisaři nadále hrají roli
i v domácí politice.
Za příklad tohoto přístupu může
letos sloužit dánská ministryně pro
klimatické změny a energetiku Connie Hedegaardová, která patří mezi
hlavní politické hvězdy v této severské
zemi. Hostitelka Kodaňského summitu o klimatických změnách má za sebou kariéru nejmladší dánské poslankyně i oblíbené moderátorky jedné
z hlavních zpravodajských relací dánské televize. Z otázky klimatických

změn se jí v Dánsku podařilo udělat
klíčové politické téma. Asi byste tipovali, že C. Hedegaardová patří politicky k zeleným. Jenže platí pravý opak:
jedná se o političku Konzervativní lidové strany a tomu odpovídají i její řešení klimatických změn.
Podobně jako Dánové vybírali třeba Bulhaři. Jejich premiér a známý
drsňák B. Borisov do Bruselu vyslal
svou sympatickou tvář – ministryni zahraničí Rumjanu Želevu. Žádná členská země letos do Bruselu neodložila
svého premiéra, a tak jediným novým
premiérem v sestavované Komisi
bude německý kandidát Günther Oettinger, který dosud vládl „jen“ spolkové zemi Bádensko-Virtembersko.
Dvacet sedm evropských komisařů –
mužů i žen – má díky rostoucímu počtu evropských norem stále větší vliv
na naše životy. Přesto zůstávají často
málo známými politiky, o nichž příliš
nevíme, odkud se vlastně berou.
Opačný postup zvolili například
v zemích Visegradské čtyřky. Tam se
stalo hitem letošního hledání komisařů vybírat málo známé odborníky
či diplomaty. Platí to pro maďarského
ekonoma a vysokoškolského pedagoga László Andora, slovenského diplomata a šéfa slovenského zastoupení
při EU Maroše Šefčoviče a koneckonců i českého kandidáta Štefana
Füleho, který dosud v úřednické vládě řídil agendu evropské integrace,
ale do té doby působil jako kariérní
diplomat. Všichni tři jsou širší veřejnosti relativně málo známí nestraníci, kteří byli nominováni socialistickými stranami. Pikantní souvislost

Náš region se i díky jim stal hlavním rezervoárem socialistických členů nové Komise. Ze šestice socialistů
v nové Barrosově sestavě pochází celá
polovina ze zemí V4. Socialisty navržených komisařů bude v nové Komisi
dokonce méně než středových liberálů, kterých členské země vyslaly nakonec osm. Nejsilnější zastoupení pak
v Komisi získají středopravicoví a federalističtí evropští lidovci, kterých
včetně Barrosa v Komisi zasedne dokonce třináct. Úplně budou v komisi chybět konzervativci, zelení a komunisté, i když ti poslední se mohou
utěšovat alespoň tím, že novou řeckou komisařku Marii Damanaki sice
vybrali tamní socialisté, ale ona sama
za sebou má kariéru v jedné z řeckých
komunistických stran. A v ní to před
přestupem k socialistům dotáhla až na
předsedkyni.
Slabé zastoupení socialistů v Komisi by na první pohled mohlo komplikovat Barrosovu pozici. Nebude
to ale pravděpodobně platit pro jeho
spolupráci s členskými státy, protože nominace odpovídají současnému složení vlád členských států Unie.
Problém ale může nastat v Evropském parlamentu, který bude kandidáty na komisaře schvalovat a v němž
jsou socialisté druhou nejpočetnější silou. Barrosovi se už možná zdá
o Italovi Rocco Buttiglionem, kterého mu před pěti lety Evropský parlament nakonec do Komise nepustil.
Už teď se v Bruselu spekuluje o tom,
kdo bude letošním terčem snahy Evropského parlamentu ukázat své politické „svaly“… A šušká se, že socialisté zkusí zaútočit na bulharskou
kandidátku R. Želevu.

Rozhovor

redakce
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Petr Robejšek / Efektivní
komisi přinese pouze snížení počtu
komisařů

Jako vždy je personální složení Evropské komise především odrazem
vnitropolitické konstelace v členských
zemích. Účinnost politiky Komise
bude i v novém složení trpět tím, že
se mnohé resorty překrývají. Hmatatelný přírůstek efektivity by se dal dosáhnout pouze radikálním snížením
počtu komisařů. To však Lisabonská
smlouva, která má akceschopnost EU
zvýšit, neumožňuje.
Dá se z jejího obsazení usuzovat, co bude
jejími prioritami?

Nedá. Priority evropské politiky určují nejmocnější evropské státy a aktuální globální události. Navíc platí, že každá Komise operuje ve
vztahové síti mocenských zájmů bruselských institucí na jedné a národních zájmů členských zemí na druhé
straně. Integrační proces je tak projekční plochou pro mocenské soupeření bruselských a národních elit.
Z toho kupříkladu plyne, že se ekonomická rozhodnutí EU „znárodňují“,
jakmile jde o pracovní místa vlastních
voličů. A tam kde jde o národní prestiž, chybí politická racionalita a celoevropské ohledy, nezbytné při hledání
kompromisů.
Jak hodnotíte nového českého eurokomisaře?

O panu Füllem nemám dost informací, ale vycházím z toho, že vláda vybrala schopného diplomata. Jaký
bude jeho přínos pro naší zemi, záleží
na dvou předpokladech:
1. Bude-li instruován tak, aby jednal v první řadě jako zástupce našich

národních zájmů a nikoliv jako exponent dalšího sjednocování EU.
2. Dostane-li se mu potřebné podpory z Prahy.
Je to podle vás maximum možného pro
Českou republiku, co se portfolia týče?

Ano, tím spíše, že na portfoliu záleží méně než na schopnostech komisaře
a dobré koordinaci jeho aktivit s ostatními českými úředníky v evropských institucích a jich všech s Prahou. Ale ani
nejlepší personál v Bruselu nic nedokáže, když budou české politické strany
i nadále používat evropská témata proti sobě, nikoliv ve prospěch celé země.
Působíte dlouhodobě v Německu. Jaká je
tam spokojenost se složením nové Komise,
resp. německým kandidátem a postem, který získal?

Nelze říci, že by otázka složení Komise německou veřejnost elektrizovala. Analytici nebyli odsunem slabého
ministerského předsedy BadenskaWürttemberska Günthera Oettingera do Bruselu překvapeni. Německo si může dovolit poslat do Bruselu
tuto nevýraznou osobnost, protože
Berlín v evropské politice hraje i tak
dominantní roli. Osobně očekávám,
že Oettinger bude z pozice komisaře
pro energii v nejlepším případě vlažně
podporovat celoevropský projekt Nabucco a tím zároveň posilovat ruskoněmecký projekt Nordstream.
Je něco, co vás na nové Komisi překvapilo/
zklamalo, ať již na složení, rozdělení portfolií mezi země apod.?

Je kuriózní, že společnou evropskou zahraniční a bezpečnostní po-

Sborník lektorů vysoké školy CEVRO Institut a externích
autorů na téma vztahů České republiky k Evropské unii.
Příspěvky mapují vztah českých politických stran k evropské
integraci, postoj české veřejnosti k EU či začleňování českých
politických stran do nadnárodních struktur.
Kniha vyšla díky podpoře odboru
informování o evropských záležitostech
Úřadu vlády České republiky.

Petr Robejšek (*1948)
• poradce pro strategické otázky
• dlouhodobý spolupracovník
CEVRO
• autor publikace Svět viděný
z Řípu
litiku má reprezentovat zástupkyně
Velké Británie, země, která si vynutila, že i v Lisabonské smlouvě zůstává Evropská bezpečnostní a obranná
politika v rukou jednotlivých členských zemí. Je mi záhadou, jak má
vzniknout společná a hlavně účinná zahraniční politika EU, když její
vojenský rozměr zůstavá v národní
režii.
Jste spokojen s výběrem evropského prezidenta a evropské ministryně zahraničí?

Vždy jsem upozorňoval na to,
že odpůrci i přívrženci Lisabonské
smlouvy její význam a politický dopad nezřízeně přeceňují. Jmenování obou špičkových osobností tuto
analýzu potvrdilo. Je zřejmé, že s jejich příchodem se neotevřou nebesa
a skály nebudou pukat. To není náhoda, nýbrž dokonalý odraz stavu Unie.
Faktická bezmocnost obou úředníků
je v zájmu evropských velmocí. Jejich
bezbarvost odráží nejasnost Unie
o tom, jaký je smysl a cíl evropské integrace.

Z periferie do centra Evropy
Publikaci je možné získat: 1/ zdarma si ji vyzvednout na
půdě vysoké školy CEVRO Institut (a to po dohodě na
e-mailu knihovna@vsci.cz); 2/ zdarma si ji po dohodě
vyzvednout ve všech 14 krajských eurocentrech;
3/ objednat si ji na e-mailu konference@vsci.cz
a nechat si ji poslat poštou s tím, že platit budete
poštovné a balné ve výši 49,– Kč.
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Lichva: Dopad
regulace na nabídku
a poptávku po úvěrech
Vliv regulace na poptávku
V souvislosti s poptávkou po úvěrech se nabízí otázka: nedojde při zavedení úrokového stropu k omezení
poptávky po penězích jako takové?
Neovlivní regulace trhu s penězi preference lidí tak, že začnou sami více
spořit a budou se méně spoléhat na
úvěry?
Tato myšlenka se zdá být na místě.
Studie však ukazují, že poptávka zůstává stále stejná, bez ohledu na regulace či kulturní kontext. Zdaleka
nejvyšší je pak u domácností z nízkopříjmové skupiny, kde šest z deseti dotázaných domácností z prvních
dvou příjmových decilů potvrdilo, že
si alespoň občas potřebují půjčit. Tři
čtvrtiny z nich považují za obtížné, či
až dokonce nemožné ušetřit ekvivalent 500 £ (asi 20 000 Kč) na nějaké
zvláštní účely.
Domácnosti závislé na sociálních
dávkách dokonce považují za obtížné až nemožné v případě nouze získat
ekvivalent 200–300 £ (8000–12 000 Kč)
bez půjčení si. Tyto výsledky jsou
v podstatě stejné pro různé země
s různými úrovněmi regulace úroků.
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Můžeme tedy s velkou mírou jistoty
konstatovat, že zavedení úrokového
stropu nebude mít vliv na poptávku
po úvěrech. Dosavadní zjištění ukazují, že zavedení úrokového stropu
povede k poklesu nabídky úvěrových
produktů pro nebonitní klienty, čímž
budou tito klienti poškozeni, a současně nezpůsobí žádnou změnu v poptávce po úvěrech. Navíc jsme zjistili, že nízkopříjmové skupiny obyvatel
se bez půjček obejdou jen velmi těžko. V případě, že budou nízkopříjmoví klienti finančních institucí připraveni o možnost půjčit si legální cestou
peníze, budou tím vlastně přinuceni obrátit se na nelegální alternativy.
Stávající poskytovatele úvěrů pro nebonitní klienty tak budou mít v zásadě
tři možnosti:

1/ Přeorientovat se na bonitní klientelu a produkty hlavního proudu, což
však bude velmi složité, neboť v této
oblasti trhu existují již dobře etablované značky. Navíc se zde často jedná
o půjčování vyšších částek a důraz se
přesouvá z nejnižší ceny úvěru na spolehlivost a reputaci.
2/ Přesunout se do černé ekonomiky a dále poskytovat stejné produkty.
Tentokráte ovšem za vyšší ceny, neboť
riziko je v případě nelegálních půjček
o mnoho větší.
3/ Zcela opustit tuto oblast podnikání.
I pokud by došlo k úspěšnému
přetransformování všech finančních
institucí na bonitní klientelu, mělo
by zřejmě zavedení úrokového stropu negativní vliv na zaměstnanost ve
finančním sektoru. Je tomu tak proto, že při neměnné poptávce na konkurenčním trhu produktů hlavního
proudu není možné, aby se na trhu
uživilo více hráčů. I kdyby tedy propouštění nepostihlo nově (v důsledku regulace) vstupující firmy, dotklo by se firem stávajících. Změny
v nabídce úvěrových produktů budou samozřejmě mít dopad i na daňové příjmy státu. Opět pouze v nereálném případě, kdy by se všechny
společnosti udržely na trhu a přeorientovaly se na novou klientelu,
by nedošlo k výpadku příjmů státní
kasy. Může se ovšem stát, že vysoká rizikovost některých klientů bude
namísto vysokým úrokem kompenzována poskytovatelům půjčky pomocí jiných plateb, které mohou
unikat zdanění.
Dopady zavedení úrokového
stropu na nebonitní klienty
Při zavedení úrokového stropu
v hodnotě nižší než rovnovážné dojde k nárůstu poptávky po úvěrech.
Lidé vidí nižší úrokovou míru než
předtím a mohou se pokusit získat
půjčku. Protože však nabídka naopak klesla, dojde k jevu, který vzniká
na trhu vždy, když se stanoví maximální cena – k umělému nedostat-

J iří S chwarz
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výzkumný pracovník
Liberálního institutu

ku. Spousta z těch, kteří by byli dříve ochotni zaplatit vyšší úrok – třeba
z důvodu, že je jejich potřeba hotovosti obzvláště palčivá, jej po zavedení úrokového stropu získat nemohou. Úvěr totiž mohl získat někdo,
kdo ho ve skutečnosti tolik nepotřeboval, a tudíž nebyl ochoten za něj
zaplatit dřívější rovnovážnou cenu.
Využívají-li navíc nebonitní vysokorizikoví klienti produkty určené pro
nízkorizikovou skupinu, což v drtivé
většině případů znamená příliš vysoké úvěry, stává se, že jsou chyceni
v pasti nekonečných dluhů, kdy nejsou schopni splácet zbytečně vysoké
úroky plynoucí ze zbytečně vysokých
půjček.
Závěry studie vypracované koncem roku 2006 pro britské Ministerstvo průmyslu a obchodu o ilegálním půjčování ve Velké Británii
ukazují na jasnou souvislost existence úrokových stropů a ilegálního
půjčování se všemi jeho negativními
projevy. Zároveň je empiricky dokázáno, že výskyt ilegálního půjčování je v Německu a Francii, kde jsou
úroky regulovány, výrazně vyšší než
ve Velké Británii, která nepraktikuje žádné cenové stropy a rovněž tam
neexistuje žádný zákaz půjček jednotlivcům, kteří již měli v minulosti problémy s dluhy. Naproti tomu
ve Francii a Německu jsou regulace
nastaveny tak, že prakticky znemožňují získat legální půjčku jedincům,
kteří měli v minulosti problémy se
splácením.
Mohlo by se zdát, že nakonec mezi
legálními a nelegálními alternativami pro zástupce rizikových nízkopříjmových skupin není velkého rozdílu.
Vztah mezi ilegálními věřiteli a dlužníky je však ve většině případů založen na zastrašování a vydírání. Věřitelé se totiž nemohou v případě
špatné platební morálky dlužníka obrátit běžnou cestou na soudy, neboť
půjčují za úrok vyšší, než je nejvyšší
povolený.
Celou studii najdete na http://libinst.cz/
etexts/PA_1_2007.pdf.
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– Sdružení obrany
spotřebitelů, o. s.

Nejprve je třeba si ujasnit, co vlastně
chápeme pod pojmem lichva. S pojmem lichvy pracuje trestní právo,
a to jak starý trestní zákon (zák. č.
140/1961 Sb.), tak nový trestní kodex
účinný od 1. 1. 2010 (zák č. 40/2009
Sb.). Lichva má dva základní definiční znaky, kterými jsou jednak jisté nestandardní podmínky u jedné smluvní strany (rozumová slabost, tíseň,
nezkušenost, lehkomyslnost apod.)
a jednak je to disbalance vzájemného plnění (plnění, jehož hodnota je
k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru). Trestní právo jako
veřejnoprávní odvětví tak lichvu reguluje.
Proto je zajímavé, že se v poslední době objevily v médiích zprávy
o tom, že se připravuje zákon o lichvě. Ve skutečnosti se jedná o právní
úpravu regulující poskytování spotřebitelských úvěrů, tedy vztahů soukromoprávních, kdy mnozí poskytovatelé
úvěru poskytují spotřebitelům finanční produkty, které jsou pro spotřebitele ve svých důsledcích mírně řečeno velmi nevýhodné. Takové smlouvy
jsou nazývány „lichevními smlouvami“. U lichevních smluv se přitom nevyžaduje, aby jednání poskytovatele
úvěru bylo současně v trestním řízení označeno za trestný čin (viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 4. 2003, sp. zn. 22 Cdo
1993/2001).
O lichevní smlouvu z hlediska soukromého práva tedy může jít i tehdy,
když takové jednání nebude kvalifikováno jako lichva dle trestního práva.
Je tedy otázkou, zda samotné soukromé právo poskytuje efektivní prostředky ochrany proti lichvě. Na tuto
otázku je odpověď zcela jednoznačná
– nikoliv. Korektivem soukromoprávních vztahů jsou dobré mravy, resp.
zásady poctivého obchodního styku.
V případě rozporu s těmito v podstatě mimoprávními kategoriemi, se kterými právo pracuje, je možné hovořit
o neplatnosti takové lichevní smlouvy,
nebo o tom, že taková smlouva nepožívá soudní ochrany.

Lichva:
Jak je to
s regulací v ČR?
Spotřebitelské lichevní úvěry
U spotřebitelských vztahů obecně je
ten zásadní problém, že spotřebitel je
ve fakticky slabším smluvním postavení. Proto vyspělé právní řády obsahují ustanovení, jež spotřebitele chrání.
Tato ochranná ustanovení vždy do jisté míry narušují smluvní volnost stran,
například tím, že zakazují sjednat si ve
smlouvě podmínku, která je pro spotřebitele příliš nevýhodná (obdobně
například ustanovení § 55 a § 56 českého občanského zákoníku). Z hlediska zákonodárce je třeba vždy zvažovat, jaký je nejefektivnější způsob
ochrany spotřebitele, který bude co
nejméně zasahovat do smluvní volnosti stran. Přílišná akcentace smluvní
svobody, stejně jako zbytečně ochranářský přístup deformují tržní prostředí (příhodná je v tomto směru metafora o svobodné lišce ve svobodném
kurníku).
Z hlediska lichevních smluv odpovídá korektiv dobrých mravů či zásad
poctivého obchodního styku spíše akcentaci smluvní volnosti, která je však
v oblasti poskytování úvěrových produktů naprosto nevyhovující. Současná úprava neposkytuje jasná vodítka
a spotřebitele tak chrání minimálně.
Dochází tak k nežádoucím jevům. Je
bláhové se domnívat, že poskytovatel úvěru nastaví smlouvu tak, že vyčíslí úrok na 300 %. V praxi vypadají
úvěrové smlouvy jinak. Úrok je vyčíslen nízko, údaj RPSN výše a sankční
platby v případě prodlení dlužníka se
splácením jsou schované někde hluboko v úvěrových podmínkách. RPSN
je ukazatel, podle kterého se spotřebitelé orientují nejčastěji. Mnoho poskytovatelů úvěru však uvádí tento
ukazatel záměrně nižší, než skutečně je, jak prokázala i nedávná šetření
ČOI (viz např. www.coi.cz/cs/tiskovyservis/vysledky-kontrol/kazda-druhasmlouva-o-spotrebitelskem-uveru-neobsahuje-povinne-nalezitosti.html).
Judikatura se však přitom dosud nevypořádala s nemravností údaje RPSN
ani sankčních plateb. Spotřebitel tak

má ve smlouvě často vyčíslen úrok například na 15 %, údaj RPSN na 75 %
a smluvní pokutu při prodlení se splácením ve výši 100 % úvěru. Judikatura v minulosti stanovila, že již 60 %
úrok je možno považovat za nemravný, a tudíž neplatně sjednaný. Měl by
spotřebitel ve výše uvedeném případě riskovat soudní spor o neplatnost
smlouvy či některých ustanovení? Na
tuto otázku mu dnes nedokáže nikdo
jasně odpovědět.
Zejména nebankovní poskytovatelé úvěru dosahují díky lichevním
smlouvám vysokých zisků. Tito poskytovatelé nejsou nijak regulováni
a nikdo nekontroluje, jaké podmínky
nabízejí svým klientům (ČOI dozoruje jen náležitosti úvěrové smlouvy dle
zákona, nikoliv nastavení úvěrového
produktu). Navíc mnoho poskytovatelů profituje pomocí sankčních mechanismů spíše z toho, když spotřebitel řádně svůj dluh nesplácí. Tomu
pak přizpůsobují svou obchodní politiku, například cílovou skupinu klientů, nastavení sankcí apod. To způsobuje značnou deformaci trhu finančních
služeb a poškozuje spotřebitele. Samotnou kapitolou, kterou zde ale není
prostor dostatečně rozebrat, je i to, že
spotřebiteli je mnohdy upřen přístup
k nezávislému soudu, neboť v České
republice stále masivně dochází ke
zneužívání rozhodčích doložek.
Ze současného stavu tedy plyne, že
soukromoprávní ochrana proti lichvě
je nedostatečná. Je třeba, aby byly soukromoprávní korektivy dobrých mravů
a zásad poctivého obchodního styku
doplněny o přesné vymezení maximální možné sazby RPSN a maximální
výše všech plateb s úvěrem spojených,
včetně sankčních plateb při prodlení. Spotřebitel tak musí mít jasno, co
je ještě legální a co už nikoliv. Těmito
změnami by měla být nastolena právní rovnováha ve fakticky nevyváženém
vztahu spotřebitele a poskytovatele
úvěru a zároveň by tak mělo dojít k jisté konsolidaci trhu, který v současné
době mnohdy připomíná spíše džungli
se skutečnými úvěrovými predátory.
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aktuálně
senát

Omluva jen
romským ženám?
Vláda se omluvila romským ženám za
provedení sterilizací, s kterými neprojevily souhlas. Jedná se většinou o případy z dob komunistického zdravotnictví a z počátku 90. let.
Naprostá většina z nich byla způsobena tehdejším pojetím přístupu
k pacientovi, který v určité podobě
přetrvává dodnes. Lékaři jen pomalu
ustupují ze své mentorské pozice charakterizované větou: „Pane, Nováku,
my víme nejlépe, co potřebujete, nestarejte se.“
Podobně tomu bylo i u sterilizací,
které prováděli gynekologové v průběhu císařského řezu na základě medicínské indikace. Mysleli si, že jejich
hlavní povinností je ochránit ženu
před riziky dalšího těhotenství. Ale
jejich prvotní povinností bylo získat
pro takové rozhodnutí souhlas rodič-

T omáš J ulínek
předseda senátorského
klubu ODS

ky. Jsem rád, že je to dnes již samozřejmostí a že jsem k tomu mohl přispět změnou zákona a vyhlášky, které
v roce 2006 přinesly nová práva pacienta na informovaný souhlas a možnost nahlížet do své zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní kopie.
Je potřeba znovu a znovu zdůrazňovat, že sterilizace bez souhlasu při
porodu císařským řezem nebyla motivována rasovým podtextem, ale je
důsledkem pokřiveného bolševického paternalistického přístupu k pacientům. Důkazem je, že podobný osud
potkal nebetyčně větší množství neromských žen, a nejen to, potkal také
tisíckrát více romských a neromských
mužů při jiných zákrocích.
Pane ministře Kocábe, vážená vládo, vyzývám vás, opravte svou omluvu a omluvte se všem českým paci-

entům, kterým byl proveden zákrok
nebo odebrán orgán bez jejich souhlasu! Jsou to statisíce pacientů, kterým byla například amputována noha,
odebrán orgán, proveden jiný rozsah
výkonu, než očekávali na základě nedostatečné informace před zákrokem,
a jsou to mnohdy smutnější příběhy,
než je podvaz vejcovodů.
Opět musím připomenout, že levicová část Sněmovny v čele s lidoveckým poslancem Hovorkou zabránila
přijetí zdravotních zákonů, které jasně zakotvovaly práva pacientů a definovaly jejich nárok na bezplatnou péči
ze zdravotního pojištění. Modernizace
zdravotnictví prostřednictvím reformních zákonů je úkol pro české vlády
a parlament. Je to mnohem účinnější
než plané omluvy, kdy se navíc zapomene na ostatní české pacienty.

poslanecká sněmovna
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Na školství a sociální věci není. Ale na
regulační poplatky a žákovské jízdné
zdarma ano. Tak vypadá „solidarita“
socialistických hejtmanů v praxi. Takto si silný kupuje moc na úkor slabých.
Říká se tomu sociální darwinismus.
Kupříkladu ve Středočeském kraji
dají příští rok 210 milionů na žákovské jízdné a 80 milionů na regulační
poplatky. Je to sice na nic a pro každého jde o pár korun navíc. Ale je to
takové hezké a viditelné. Že se budou mít lidé zavření v sociálních ústavech hůře a děti sice dojedou do školy zdarma, ale budou se učit v horších
podmínkách? A kdo si toho všimne?
Zato třicet korun za poplatek u lékaře nebo za jízdenku od hejtmana vidí
každý.

Pro středočeského hejtmana Ratha to není žádná novinka. Stejně se
choval už jako ministr zdravotnictví.
Ponechal sice většině lidí zdarma acylpyriny či tabletky na uklidnění přejedeného žaludku, ale zato seniorům
rušil operace a bral těžce nemocným
moderní léky. Princip byl tenkrát stejný. Jde o to, co je vidět, a co není vidět. Peníze za recept vidí každý. Že mu
kvůli Rathovým úsporám na těch nejpotřebnějších třeba zbytečně umřela
babička, to si ne každý spojí. A když
už to uvidí, jak to Rathovi dokáže?
Kraje se pod vedením ČSSD rychle
zadlužují. Za minulý rok zvedly své dluhy téměř na šestinásobek. Socialisté to
budou svádět na krizi, nebo na minulé
vedení krajů. Tady ale názorně vidíme,

L ucie T almanová
místopředsedkyně PSP ČR

jak ty dluhy vznikají (a je jedno, jaká
částka jde na tyto konkrétní hejtmanské
sliby, protože jde o princip). Ty dluhy
nevznikají proto, že by ČSSD pomáhala potřebným. Příspěvky na jízdné a poplatky dostanou chudí i bohatí. Stejně
jako kdysi třeba pastelkovné. Jde o to
uplatit většinu. Klidně i na úkor menšiny, která by to potřebovala více.
Teď záleží na tom, jak se zachová ona
většina. Jestli dá přednost almužnám ve
formě pastelkovného, jízdenkovného,
poplatkovného. Nebo si řekne, že tyto
a další peníze by se daly použít na lepší věci. Na pomoc opravdu potřebným,
nebo na investice do budoucnosti. Když
si většina vybere almužny, budou sociální (socialističtí) darwinisté stát na vrcholku potravní pyramidy.

aktuálně
Evropská unie

O ldřich V lasák
poslanec EP, předseda Svazu
měst a obcí

Evropská unie si vybrala svého prvního prezidenta, přesněji prvního
prezidenta Evropské rady. Až budoucnost ukáže, zda tato funkce
není přece jenom v Evropské unii
nadbytečná, jak se osobně stále domnívám. Volba kandidáta na novou
pozici nakonec padla na dosavadního belgického premiéra Hermanna
van Rompuye. Jak si pro nás v České republice přeložit význam právě
jeho volby?
Van Rompuy sloužil sice necelý rok
jako premiér Belgie, ale nechybí mu
dlouholeté politické zkušenosti z dalších vrcholných funkcí, které mu dávají předpoklady svou novou roli zvládnout. Jistě mu pomůže i fakt, že sama
jeho země je státem několika národů
a on sám musí umět vyvažovat různé
národní zájmy.
Čechy může navíc těšit, že se Unie
shodla na zástupci malé země, protože to dává signál, že EU může „řídit“

Evropský prezident: dobrá
nebo špatná zpráva?
i zástupce desetimilionového národa.
A až Evropa zapomene na čin největšího českého bouratele Unie, který
svrhl vládu předsednické země uprostřed předsednictví, může třeba jednou dojít i řada na českého unijního
prezidenta.
Nemusíme se už vracet k tomu, že
van Rompuy vděčí za svou novou pozici zejména obavám některých evropských lídrů, že by je známý politik typu Tonyho Blaira v prezidentské
pozici mohl přece jenom trochu zastínit.
Tato obava přetavená ve volbu evropsky neznámého politika bude mít
totiž za následek ještě jednu pozitivní věc. Kdyby v sídle Evropské rady
seděl výrazný a známý politik, jako je
již zmiňovaný bývalý britský předseda vlády, mohl by mít pokušení přivlastňovat si i pravomoci, které Unii
nenáleží a spravují je z rozumných
důvodů členské státy. Naopak málo

známý van Rompuy, přestože je jako
skoro každý Belgičan přesvědčený
evropský federalista, bude podobné posouvání pravomocí činit daleko
obtížněji.
Naopak negativně vidím fakt,
že se při výběru „evropského prezidenta“ a jeho „ministryně zahraničí“ vyvažovalo mezi velkými (Britka C. Ashtonová) a malými zeměmi
(právě Belgičan van Rompuy), mezi
pravým středem (křesťanský demokrat van Rompuy) a levicí (labouristka C. Ashtonová), ale zapomnělo
se na rovnováhu mezi starými a novými zeměmi Evropské unie. „Vyvážení“ mezi šéfem Komise (Portugalcem J. M. Barrosem) a předsedou
Evropského parlamentu (Polákem
J. Buzkem) z letošního léta tak zůstává jediným příkladem, kdy byly nové
členské státy vzaty při dělení klíčových unijních postů v potaz. Snad
tedy příště…

kraje/obce

předseda a zastupitel ODS
v Karlovarském kraji

Zdravotnictví se v Karlovarském kraji potýká s obrovskými problémy.
O tomto faktu není zapotřebí diskutovat. Stojí ovšem za to zeptat se proč.
Podle mého názoru je za vším špatná
personální politika.
Nové vedení kraje, které tvoří
sociální demokraté, členové hnutí
Doktoři a komunisté, si místo věcné
personální politiky začalo vyřizovat osobní a interpersonální vztahy. Jednoduše řečeno se rozhodli vypořádat s „nepohodlnými“. Svá
místa tak opustili Ing. Jan Ferenc
a MUDr. Věra Procházková. To jsou
ovšem lidé, kteří své práci rozumě-

Pomoc nemocnicím
musí přijít zvenčí
jí a dělali vše pro to, aby nemocnice fungovaly bez problémů. Nahradit je rozhodně nebude jednoduché.
Ostatně to, že po doktorce Procházkové sáhl okamžitě Roman Šmucler,
svědčí o tom, že si dobrých manažerů dokážou soukromníci vážit. To už
se ale nedá říci o krajských politicích. Neuvědomují si totiž, že dobré
manažery na ulici prostě nenajdou.
Lidé, kteří umí vést nemocnici, se
shánějí těžko. A nedá se předpokládat, že sebelepší lékař bude i dobrým
manažerem.
Ve světle těchto okolností se mi
jako nejrozumnější jeví pomoc tak-

říkajíc zvenčí. Stejně jako to udělala ODS s Českou zdravotní. Bohužel
jsme tehdy neměli šťastnou ruku. Navrhované řešení, podle kterého by se
„vlády“ nad nemocnicemi v Sokolově a Chebu ujali manažeři ostrovské,
případně Šmuclerovy nemocnice,
proto nevidím jako nereálné. I oni
by ale museli postavit tým odborníků z venku. Jediným rozdílem by tak
bylo, že by je sháněli oni, a ne krajští úředníci. Přeji proto vedení kraje,
aby se dokázalo rozhodnout správně
a alespoň částečně zažehnalo hrozbu totálního kolapsu zdravotnictví
v kraji.
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událost roku

Slavnostní večer
20 let svobody,
10 let CEVRO
Ve čtvrtek 12. listopadu uspořádalo CEVRO
za podpory EKR oslavu dvaceti let od pádu komunistického režimu a deseti let od založení
CEVRO. Večer byl vyvrcholením celoročního
projektu 20 let svobody, 10 let CEVRO.
Program zahájil předseda správní rady CEVRO Ivan Langer, poté s krátkými pozdravy
vystoupili zástupci partnerů. Večer pak pokračoval koncertem Vladimíka Mišíka a ČDG.
Trio pod vedením pana Mišíka zahrálo klasické
hity i nové písničky.
Večer zakončil slavnostní raut a došlo samozřejmě i na krájení narozeninového dortu.
Každý z hostů při odchodu dostal malý dárek – kalendář CEVRO na rok 2010 a brožuru
s připomenutím 10 let CEVRO.

Dnešní a předchozí ředitel – Jiří Kozák
a Ladislav Mrklas (zleva)
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redakce

CEVROREVUE

Tým CEVRO před narozeninovým dortem

Duchovním otcem CEVRO je
místopředseda ODS Ivan Langer

Hlavním hostem večera byl Vladimír
Mišík se skupinou ČDG

událost roku
Četli jsme v CEVROREVUE před

3 lety

R oman J och

A) Diagnosis
®® Morbus Primus: Iktus (mozková mrtvice), v důsledku čehož apoplexie centra a paralýza končetin. Neboli etatismus. Centrum (stát) je zahlcen
společenskými úkoly, které dělat nemá
(omezuje tím svobodu lidí), v důsledku čehož je nezvládá. Je-li někde nějaký společenský problém, lidé volají:
„Státe, řeš jej!“ Stát jej však řešit neumí. Lidé, místo aby řešili své problémy aktivně a iniciativně sami, zůstávají stát paralyzováni, jakoby uhranutí.
Jen apaticky a nečinně vyčkávají na
zahlcené a neefektivní centrum – stát.
®® Morbus Secundus: Imonodeficien
ce, neboli oslabení organismu v důsledku poruchy imunitního systému.
Tj. mravní a hodnotový relativismus.
Ztráta schopnosti rozlišovat dobro
od zla, projevující se snahou omlouvat zločince, vrahy a teroristy a vinit
z jejich zločinů jejich oběti (vždyť oni
jsou produktem naší společnosti a jejích zlých sociálních poměrů nebo pokryteckých norem; jsou reakcí na náš
kulturní imperialismus a aroganci
moci…).
®® Morbus Tertius: Virus s krásným dívčím jménem Ebola. Neboli radikální
feminismus v podání Gender Studies.
Přímý útok na lidskou přirozenost,
na rozdílnost, leč komplementaritu, mužů a žen, jejich přirozené role.
Snaha čelním útokem narušit a rozvolnit tkáň organismu a provést jeho

Morbi occidentis
(nemoci Západu)
neo-totalitní rekonstrukci. Formou
indoktrinace, jak dětí, tak i dospělých;
vymýcení z jejich mozků jakéhokoli povědomí o normálnosti a přirozenosti. Naopak, vsugerování představy,
že nic není normální a přirozené, nýbrž vše je nekonečně elastické a tvárné a každý si má, dokonce musí, konSvobodymilovní vymírají, ale ti, kdo
zastávají extrémně antiliberální politické a společenské hodnoty, mají
dětí dost. Komu – a jakým hodnotám
– tedy patří budoucnost?
struovat své pohlaví, gender (ať už je
to cokoli) a i sexuální orientaci, neboť
jinak… Big Sister Is Watching You!
®® Morbus Quartus: Sterilita, ne však
impotence či frigidita. Jinými slovy,
demografický propad. Lidé, kteří vyznávají svobodymilovné hodnoty, mají
v průměru málo dětí (v České republice 1,2 dítěte na ženu), a tedy se sami
– a své hodnoty – z lidské populace
eliminují. Aby se jakákoli populace
pouze zachovávala (tj. ani nerostla,
ani nevymírala), potřebuje v průměru 2,1 dítěte na ženu. To nemá žádná
evropská země – s výjimkou Albánie.
Výsledek: svobodymilovní vymírají,
ale ti, kdo zastávají extrémně antiliberální politické a společenské hodnoty
(např. že Šaríja je vrcholem světové
jurisprudence), mají dětí dost. Komu
– a jakým hodnotám – tedy patří budoucnost?

B) Therapia
®® Morbus Primus: Zredukovat rozsah státu, snížit daně, seškrtat státní
výdaje, především ty sociální; celkově
decentralizovat jak rozhodování, tak
i sociální péči.
®® Morbus Secundus: Brát viníky plně
na odpovědnost za jejich jednání, zvýšit jim tresty za zločiny, proto postavit
více věznic, poslat do ulic více policajtů a do zahraničí – do problémových
oblastí světa – vyslat více vojáků.
A speciálních komand.
®® Morbus Tertius: Plně postačí držet
se našeho zdravého selského rozumu, který nám říká: „hm, tvrdíte sice,
že muž a žena jsou identičtí a vzájemně zaměnitelní, ale ať už říkáte co říkáte, z mužské bradavky mléko stejně
nikdy nepoteče…“ Jinými slovy, dámy
z Gender Studies galantně a něžně poslat někam…
®® Morbus Quartus: Vzhledem k tomu,
že impotence ani frigidita problémem
nejsou, nejedná se o sterilitu organickou, nýbrž jen o umělou, vyvolanou
umělou antikoncepcí. Takže stačí děti
jen chtít. To však předpokládá uvědomit si, že děti nejsou jen břemenem
a finančním nákladem, ale i zdrojem
nesčetných radostí a nových dimenzí
ve smyslu vlastního života. „A, ehm,
co s těmi prášky proti otěhotnění?“
– ptáte se. Nuže, zde je odpověď:
„Spláchněte je…“
Vyšlo v CEVRO Revue 12/2006

Toto číslo CEVRO Revue
vyšlo s podporou frakce
Evropských konzervativců
a reformistů
v Evropském parlamentu
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Složení instituc

Štefan Füle
Česká republika
Connie Hedegaard
Dánsko

EPP
PES
PES
PES

Borut Pahor
Slovinsko, předseda vlády
Gordon Brown
Spojené království, předseda vlády
José Luis Rodríguez Zapatero
Španělsko, předseda vlády

José Manuel Barroso
Evropská komise – bez hlasovacího
práva, předseda EK

Werner Faymann
Rakousko, kancléř

Siim Kallas
Estonsko
Olli Rehn
Finsko
Michel Barnier
Francie
Maire Geoghegan-Quinn
Irsko

EPP

Kandidáti na komisaře v II. Barrosově Komisi

ELDR

ELDR
ELDR

Rumjana Želeva
Bulharsko

EPP

EPP
PES

Karel De Gucht
Belgie

ELDR
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ELDR

Evropská komise

José Sócrates
Portugalsko, předseda vlády

Robert Fico
Slovensko, předseda vlády

Fredrik Reinfeldt
Švédsko – předsednictví, předseda
vlády

Donald Tusk
Polsko, předseda vlády

EPP

Dimitris Christofias
Kypr, prezident

Jan Peter Balkenende
Nizozemsko, předseda vlády

Jorgos Papandreu
Řecko, předseda vlády

Antonio Tajani
Itálie
Androulla Vassiliou
Kypr
Algirdas Šemeta
Litva
Andris Piebalgs
Lotyšsko

EPP – 13

ELDR – 8

EPP

PES

Silvio Berlusconi
Itálie, předseda vlády

Angela Merkelová
Německo, kancléřka

Emil Boc
Rumunsko, předseda vlády

PES

EPP

Brian Cowen
Irsko, taoiseach

Lawrence Gonzi
Malta, předseda vlády

nestraník – 1

EPP

EPP

Nicolas Sarkozy
Francie, prezident

Gordon Bajnai
Maďarsko, předseda vlády

PEL – 1

EPP

EPP

Matti Vanhanen
Finsko, předseda vlády

Jean-Claude Juncker
Lucembursko, předseda vlády

PES

EPP

Andrus Ansip
Estonsko, předseda vlády

Valdis Dombrovskis
Lotyšsko, předseda vlády

PES

PES

Lars Løkke Rasmussen
Dánsko, předseda vlády

Andrius Kubilius
Litva, předseda vlády

EPP

Jan Fischer
Česká republika, předseda vlády

EPP

EPP

Bojko Borisov
Bulharsko, předseda vlády

ELDR – 4

EPP

EPP

Herman Van Rompuy
Belgie, předseda vlády

PES – 8

EPP

EPP – 14

PES

PEL

EPP

ELDR

EPP

ELDR

ELDR

ELDR

nestr.

EPP

EPP

Evropská rada

Viviane Red
Lucembursk

László Ando
Maďarsko
John Dalli
Malta

Günther Oet
Německo

téma

ucí Evropské unie

(stav k 1. prosinci 2009)

Evropský parlament
ALDE
84
EPP
265

PES
184

ECR
54
Greens–EFA
55

EUL–NGL
35

nezařazení
27

EPP: Evropská lidová strana (křesťanští demokraté)
PES: Strana evropských socialistů (socialisté)
ALDE: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu = ELDR: Evropští liberálové,
demokraté a reformisté + EDP: Evropská demokratická strana (liberálové)
Greens–EFA: Evropští zelení – Evropská svobodná aliance (ekologisté a regionalisté)
ECR: Evropští konzervativci a reformisté (konzervativci)
EUL–NGL: Sjednocená evropská levice – Severská zelená levice (komunisté)
PEL: Strana evropské levice (komunisté)
EFD: Evropa svobody a demokracie (euroskeptici a pravicoví populisté)
nezařazení

EPP

Johannes Hahn
Rakousko

Maroš Šefčovič
Slovensko
Janez Potočnik
Slovinsko

PES
ELDR

Maria Damanaki
Řecko

PES

PES
PES

José Manuel Barroso
Portugalsko

Dacian Ciolos
Rumunsko

Joaquín Almunia
Španělsko
Cecilia Malmström
Švédsko
Catherine Ashton
Velká Británie

CEVROR E V UE

ttinger

Janusz Lewandowski
Polsko

ELDR

EPP

EPP

or

Neelie Kroes
Nizozemsko

EPP

PES – 6

ELDR

ding
ko

EFD
32
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J iří K ozák

CEVRO na
setkání ENoP
Ve středu 21. října se ve Stockholmu
konalo valné shromáždění European
Network of Political Foundations
(ENoP), jehož je CEVRO členem.
ENoP sdružuje politické nadace
členských států EU a je partnerem Evropské komise v oblasti rozvoje demokracie po celém světě. Členem ENoP
je 59 politických nadací ze 23 států EU
bez ohledu na politickou orientaci.
Na programu shromáždění byla
mimo jiné volba vedení ENoP na příští dva roky. Koordinátorem byl zvolen
Arjen Berkvens z nizozemské nadace
Alfred Mozer Stichting. Ředitel CEVRO Jiří Kozák byl potvrzen do funkce člena řídícího výboru ENoP.
Na valné shromáždění navazovaly
Evropské rozvojové dny – European
Development Days (EDD), které jsou
každoročně jednou z největších událostí věnujících se propagaci demokracie,
rozvojové pomoci a lidským právům.
Letošním organizátorem bylo švédské
předsednictví EU.
ENoP měl na EDD vlastní stánek,
na kterém byla prezentována činnost

ředitel CEVRO

Konference Evropané jako katalyzátor změny, kterou pořádal ENoP
sítě jako takové a pak také projekty
jednotlivých členů.
Současně byl ENoP spoluorganizátorem páteční konference Evropané
jako katalyzátor změny, která se věnovala roli, kterou evropské projekty
hrají ve světovém rozvoji demokracie
a lidských práv.

Na pozvání ENoP přijela do Stockholmu ministryně pro vzdělání, informace, ženská práva a životní prostředí provincie Kinshasa v Demokratické
republice Kongo Therese Olenga Kalonda, která kromě vystoupení na valném shromáždění ENoP hovořila
i v panelu páteční konference.

CEVRO v médiích
v listopadu

redakce

CEVROR E V UE

CEVROREVUE

Dnes jim zakážou kříže, zítra veřejná procesí, Petr Kolář, Lidové noviny, 6. 11. 2009

Kongres ODS: Sázka na racionalitu, Ladislav Mrklas, idnes.cz, 22. 11. 2009

Snižování schodku státního rozpočtu – vystoupení v Událostech ČT, Josef Šíma,
10. 11. 2009

Lisabon prošel, nezapomeňme, Petr Sokol,
Listy ODS, 23. 11. 2009
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20 let demokracie v ČR, Miloš Brunclík,
ČRo – Leonardo, 17. 11. 2009

Socialisté: Třetí cesta, druhá síla, Petr Sokol, Přítomnost, 23. 11. 2009

S islamisty v zádech – kdo je Geert Wilders?, Petr Sokol, Reflex 48/2009, 26. 11.
2009
Rompuy: první evropský prezident, Petr Sokol, Reflex 48/2009, 26. 11. 2009
Tom a Jerry v zimní tajze, Jan Jireš, Lidové
noviny, 30. 11. 2009

o cevro

CEVRO Institut
zhodnotil
německé volby

M atěj T rávníček
spolupracovník redakce

Politologický klub Mladých konzervativců ve spolupráci s vysokou školou
CEVRO Institut a za laskavé podpory
Konrad Adenauer Stiftung uspořádal
jednopanelovou konferenci k uplynulým německým parlamentním volbám.
Na konferenci moderované předsedou
Politologického klubu Matějem Trávníčkem vystoupili Ing. Marek Buchta,
MBA, Mgr. Zbyněk Klíč a Dr. Hubert
Gehring. Konference se uskutečnila 9.
listopadu u příležitosti dvaceti let od
pádu berlínské zdi.
Marek Buchta představil kampaň relevantních politických subjektů
v SRN. Poukázal zejména na implicitní používání barev typických pro každou stranu a komparativně srovnal letošní předvolební kampaň s kampaní
z roku 2005. Krom toho poukázal na
skutečnost, že klíčovou proměnnou
ve vztahu ke konkrétním výsledkům
dané kampaně může být momentální
nálada elektorátu. Pro příklad nemusíme chodit daleko – v roce 2005 tak
CDU/CSU vedla nekonfliktní kampaň, naproti tomu socialisté byli mnohem agresivnější. A přestože CDU
v této kampani zvítězila, zaznamenala
ve finále mnohem menší náskok, než
jí předpovídaly průzkumy veřejného
mínění. Kdežto v roce 2009 prakticky tatáž kampaň přinesla CDU/CSU
dostatečně velké vítězství na to, aby

sestavila úspěšnou koalici s liberální FDP a na celospolkové úrovni tak
vznikla jasná středopravicová vláda.
Žlutí berou oranžovým aneb
unionisté volí FDP
Mgr. Zbyněk Klíč zasvětil účastníky
konference do tajů volební geografie. Upozornil zejména na skutečnost,
že postkomunistická a v zásadě extremistická strana Die Linke obdržela hlasy zejména v tzv. nových spolkových zemích, tj. v zemích bývalé NDR,
a v Sársku, domovské zemi jednoho ze
svých lídrů Oskara Lafontaina. Naproti tomu lze pozorovat významné úspěchy liberální FDP v tradičních baštách
unionistů, resp. CSU, tedy v Bavorsku
či Bádensku-Würtembersku. Rozhodně také není bez zajímavosti, že extrémně levicová Die Linke dokázala
zvítězit ve dvou spolkových zemích,
Sasko-Anhaltsku a Braniborsku, kdežto druhá nejsilnější strana SPD dokázala zvítězit pouze v jedné, v Brémách.
Vítězný blok CDU/CSU zaznamenal
vítězství ve zbylých třinácti zemích.
Poslední řečník Hubert Gehring
přiblížil situaci v Německu před volbami a pokusil se načrtnout pravděpodobné scénáře povolebního vývoje.
Ve své prezentaci vycházel zejména
z před nedávnem uzavřené koaliční

smlouvy mezi stranami nové vládní
koalice, CDU/CSU a FDP, která klade důraz zejména na svobodu a odpovědnost. Dále poukázal na programové shody těchto dvou stran v oblastech
školství, ekonomiky a jaderné energetiky. Naopak rozporné postoje existují u těchto stran v oblastech ochrany
osobních údajů či otázce snížení délky
základní vojenské služby. A v neposlední řadě upozornil, že nová koalice
hodlá navýšit investice do vědy a výzkumu, kterážto oblast bude prakticky nepostižena rozpočtovými škrty.
Po vystoupení řečníků se strhla živá
diskuze. Diskutující se zajímali zejména o barevnou identitu relevantních
politických stran a o volební preference muslimského obyvatelstva. Zbyněk Klíč v této souvislosti upozornil
na skutečnost, že muslimské obyvatelstvo ve své naprosté většině volilo
nekonfesní levici, což Matěj Trávníček
doplnil poukazem na skutečnost, že
jedním ze dvou lídrů Die Grünen/B90
je muslimskou víru vyznávající Turek
Cem Özdemir což indikuje pozitivní
skutečnost, že muslimská menšina je
schopná prosadit se ve stávajícím politickém systému. Toto prosazení dle
jeho názoru zabraňuje vyšší míře polarizace německého politického spektra, a tak napomáhá zabránění nežádoucí polarizace.

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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Nevěřte ekonomickým
mýtům, říká
Gene Smiley

CEVROR E V UE

Tradičním hostitelem výročních přednášek Liberálního institutu se v posledních letech stává budova vysoké
školy CEVRO Institut. Poté, co zde
spatřily světlo světa knihy Bruna Leoniho, Murraye Rothbarda či Josého
Huerta de Sota, dočkala se zde svého
křtu i kniha profesora ekonomie na
Marquet University Gena Smileyho.
Hlavními přednášejícími v poslední listopadový čtvrtek byli profesor
ekonomie a rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma a host večera
a autor knihy, profesor Gene Smiley.
Josef Šíma se v přednášce věnoval zejména nynější ekonomické krizi,
přičemž varoval před některými mýty,
které jsou o ní vytvářeny – především
deflace, jíž se někteří ekonomové bojí
jako čert kříže, podle něj není znakem
krize, ale naopak dobrého hospodářského vývoje. Špatným krokem je podle něj také umělá podpora vlád vybraným sektorům hospodářství, jako je
v našem případě například šrotovné.
Podle Šímy každopádně dnešní krize
přerůstá oblast ekonomiky a stává se
problémem celé společnosti.
Profesor Gene Smiley svoji přednášku věnoval spíše Velké hospodářské krizi ve dvacátých a třicátých
letech. Podle něj byla způsobena špatnou politikou centrální banky USA
(FED), která nasadila nízké úrokové
míry, které znamenaly přísun peněz
a následnou nutnost státu prodávat
dluh. To pak zapříčinilo, že krize v letech 1929–1930 trvala ve Spojených
státech až do roku 1933, zatímco celosvětově tomu tak nebylo.
Smiley následně zkritizoval řadu
tehdejších opatření prezidenta Herberta Hoovera, které měly negativní
dopad na ekonomiku Spojených států.
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Jako příklady zmínil např. zákon o zemědělském trhu, který způsobil prodej
zásob a následně prohloubil depresi,
podobná opatření v průmyslu, zvýšení
daní a vládní snahu sanovat bankovní sektor. Ve škodlivé politice intervencionismu pokračoval i Hooverův

Gene Smiley
nástupce v Bílém domě Franklin D.
Roosevelt, autor známého New Dealu. Krátce po odeznění krize v roce
1933 totiž začala americká ekonomika
krátce prosperovat, Roosevelt přesto skokově zvyšoval daně a utlumoval
aktivitu podniků. Zároveň však požadoval vyšší mzdy, což nutilo firmy propouštět.
Kdy recese skončila?
Velké debaty se podle Smileyho točí
kolem toho, co krizi třicátých let
ukončilo. Mýty říkají, že to byla druhá světová válka, tak to ale podle něj
není. „Klíčovými ukazateli ekonomického růstu jsou tři faktory: pokles nezaměstnanosti, růst spotřeby a růst

Z byněk K líč
výkonný redaktor
CEVROREVUE

investic. Za druhé světové války nezaměstnanost klesala, ale jenom z toho
důvodu, že lidé narukovali na frontu.
Spotřeba a investice klesaly, proto nelze druhou světovou válku považovat
za katalyzátor ekonomického obratu k lepšímu,“ vysvětlil Smiley. Ekonomický boom podle něj nastal až
po skončení válečného konfliktu, kdy
sice prudce stouply ceny, ale podniky
mohly zároveň investovat a prodávat,
což postavilo světovou ekonomiku na
nohy.
Americký odborník zhodnotil
i dnešní ekonomickou krizi. Podle
něj za ní jednoznačně může Centrální banka, která po 11. září pumpovala peníze do bankovního systému,
zejména trhu s bydlením, a způsobila tak hypoteční bublinu, která vedla
ke krachu několika bank v minulém
roce. Následná reakce vlády podle
Smileyho ukázala, jak málo se američtí politici a ekonomové poučili z Velké
deprese. Dokazuje to podle něj například snaha uměle zvyšovat poptávku
nebo rozsáhlá reforma zdravotnického systému, která neznamená nic jiného než rozšíření kontroly vlády.
V poslední části profesor Smiley diskutoval s posluchači. Na jeden
z dotazů odpověděl, že Rooseveltův
New Deal měl řadu paralel s Hitlerovým přístupem k ekonomice, mj.
v posilování korporativismu. „Roosevelt však nešel tak daleko, proto bylo
oživení pomalejší,“ doplnil Smiley. Jeden z dotazů se týkal i odhadu trvání
dnešní krize. „Nejsem si jistý, jaký vývoj bude krize mít. Považuji za nejlepší nechat ekonomii běžet, o to bude
oživení rychlejší. Rychlosti oživení ze
třicátých let však nedosáhne,“ zakončil přednášku Smiley.

WWW.STRANYAVOLBY.CZ
Analýzy výsledků, komentáře k dění uvnitř stran, změny volebních systémů
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Politika

měst a obcí

Jste spokojen s výběrem evropského prezidenta a evropské ministryně zahraničí?
Vždy jsem upozorňoval na to, že odpůrci i přívrženci Lisabonské smlouvy její význam a politický dopad nezřízeně přeceňují. Jmenování obou
špičkových osobností tuto analýzu potvrdilo. Je zřejmé, že s jejich příchodem se neotevřou nebesa a skály nebudou pukat. To není náhoda, nýbrž
dokonalý odraz stavu Unie. Faktická
bezmocnost obou úředníků je v zájmu
evropských velmocí. Jejich bezbarvost
odráží nejasnost Unie o tom, jaký je
smysl a cíl evropské integrace.

Van Rompuy byl sice premiérem Belgie
necelý rok, ale nechybějí mu dlouholeté
politické zkušenosti z dalších vrcholných
funkcí, které mu dávají předpoklady
svou novou roli zvládnout. Negativně
však vidím fakt, že se při výběru „evropského prezidenta“ a jeho „ministryně zahraničí“ C. Ashtonové vyvažovalo
mezi velkými (Britka) a malými zeměmi
(Belgičan), mezi pravým středem (křesťanský demokrat) a levicí (labouristka),
ale zapomnělo se na rovnováhu mezi
starými a novými zeměmi EU.

Ano i ne. Ano proto, že volbou zcela neznámých osobností se v plné nahotě ukázalo (i když pozdě), že EU
by mohla bez větších problémů fungovat i na půdorysu Smlouvy z Nice.
Ne proto, že profil předsedy Evropské
rady i vysoké představitelky pro SZBP
dává tušit, že v lepším případě budou
Van Rompuy i Ashtonová při naplňování svých ambicí totálně bezvýznamnými, v horším pak z tenčící se přidané hodnoty evropské integrace ještě
uberou.

12 otázek na nepolitické téma
Jana Černochová / starostka městské části Praha 2

Jakou posloucháte muziku?

Narodila jsem se ve znamení Štíra
a v říjnu letošního roku mi bylo 36 let.

Pink Floyd, Metallica, Kabát, Horkýže slíže.

Jak dlouho působíte na politické scéně?

Kde byste chtěla strávit dovolenou?

Členkou ODS jsem od „sarajevského
atentátu“, tedy od roku 1997. Komunální političkou jsem od roku 1998.
V letech 1998–2006 jsem byla zástupkyní starosty MČ Praha 2 a od roku
2006 jsem starostkou MČ Praha 2.

Mám ráda aktivní dovolenou a díky
tomu, že se potápím, preferuji dovolenou u vody. Krásné potápění je v Egyptě, ale i v České republice je spousta
nádherných lomů a přehrad, kam se dá
vyrazit za sladkovodním potápěním.

Jaké máte koníčky?

Kterou barvu máte ráda?

Potápění, historie a mytologie Prahy,
příroda, rocková hudba.
Jsem rozvedená, bezdětná.

Stejně jako jsem v minulosti měnila
barvu vlasů, měnila se i moje nálada
na barvy. V současné době mám ráda
fialovou a zelenou barvu a mezi stálice
patří černá a bílá.

Na jaký pořad se ráda podíváte v TV?

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?

TV používám jako prostředek k získávání informací, takže sleduji především zpravodajské relace a politické
diskusní pořady. Mám ráda historické
dokumenty a při žehlení občas relaxuji u seriálu Sex ve městě.☺

Největším vzorem jsou moji rodiče, kteří mi dopřáli překrásné dětství
a vštěpovali mi zásady a hodnoty, které jsou pro můj osobní i pracovní život
trvalé a nedovolí mi v prostředí politiky zblbnout.

Máte rodinu?

Co vás nejvíce upoutá na muži?

Oči, upravený zevnějšek, galantní chování. Vyzařující energie, humor a dobrá nálada.
Jaké přání byste si ráda splnila?

Chtěla bych i nadále žít ve svobodné zemi, která bude prosperovat, a já
budu hrdá na své češství.
Co vám v poslední době udělalo největší
radost?

Sledovala jsem případ malé Terezky,
která byla odložená v igelitové tašce
na Karlově náměstí. Díky rychlé pomoci pracovnice naší úklidové firmy,
městským strážníkům, lékařům a sestrám Zemské porodnice u sv. Apolináře holčička přežila a já jsem se
v tomto týdnu dozvěděla, že byla předána k adopci novým rodičům.

CEVROR E V UE

V jakém jste znamení a kolik je vám let?
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J iří K ozák
ředitel CEVRO

Kosovo – První volby po vyhlášení nezávislosti

Poprvé od února 2008, kdy Kosovo
vyhlásilo nezávislost na Srbsku, se na
jeho území volilo. Uprostřed listopadu se konaly jednodenní regionální
volby.
Ve třiatřiceti správních regionech
šli voliči k urnám, aby vybírali z nepřeberného množství stran fragmentované kosovské politické scény. Volby
měly hlavně být důkazem, že je Kosovo schopno standardních demokratických procesů. Jako takové tedy neunikly pozornosti celého světa.

CEVROR E V UE

Ukázka politické reklamy PDK
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Přestože v mnohých, zejména venkovských regionech, o popularitě
stran rozhoduje klanová příslušnost
nebo rodinný zvyk a výběr strany v Kosovu je stále spíše otázkou osobností v čele jednotlivých uskupení, věnovaly strany politické kampani velkou
pozornost. A to i navzdory tomu, že
stranické aparáty nemají v ruce žádná pořádná čísla z průzkumů veřejného mínění. Poslední relevantní sčítání
obyvatel se na území Kosova konalo
v roce 1981 (to z roku 1991 bojkotovali hlavně nejpočetnější Albánci). Je
tedy velmi těžké dát dohromady jakákoliv reprezentativní šetření. Údaje z průzkumů využívají hlavně mezinárodní organizace, které si je samy
nechávají dělat. Strany je zčásti nedostávají a také zatím ani nepochopily
jejich význam. Svou kampaň tak staví
hlavně na vlastní intuici a právě znalostech prostředí.

V čele Prištiny stojí bývalý ministr financí a profesor ekonomie Isa Mustafa. Ten je členem druhé největší strany
Demokratické ligy Kosova (LDK).
Jeho hlavním rivalem byl profesor filosofie Astrit Salihu kandidující za Demokratickou stranu Kosova
(PDK). Navzdory tomu, že jsou obě
strany koaličními partnery v kosovské
vládě, pojala PDK kampaň silně konfrontačně. Na billboardech a plakátech PDK zachytila místa plná odpadků, přeplněné zničené silnice, špatnou
infrastrukturu s fotkou starosty jakožto viníka.
Vnímání veřejnosti k politice a politické kampani je v Kosovu velmi citlivé na jakékoliv konfrontace. Navzdory obecnému pohledu na balkánské
země se komentátoři shodují, že konfrontační kampaň PDK spíše ublížila,
než aby jí přinesla nové voliče.
Starosta Isa Mustafa je populární právě díky své klidné povaze. Svou
kampaň založil na kontaktu s voliči,
setkával se s nimi na ulici, v tržnicích.
Mladé lidi (v Kosovu je čtvrtina obyvatel mladších 25 let) zval na koncerty
populárních zpěváků, kteří jej v kampani podpořili. Tito hudebníci také
nazpívali píseň kampaně s ústředním
heslem Jeden cíl, jedna vize. V Kosovu,
kde je ideologický rozdíl mezi stranami nejasný, je vliv populárních osobností na podporu stranám významný.
Třetí stranou, která si dělala ambice na vítězství v hlavním městě, byla
opoziční Aliance pro budoucnost Kosova (AAK). Její lídr Ramush Haradinaj byl souzen haagským tribunálem za válečné zločiny během války
za nezávislost, ale v roce 2008 byl plně
osvobozen. Strana tedy věřila, že by jí
to mohlo pomoci ve volebním souboji. Kampaň proto byla z velké části postavena na jeho osobě. Strana se také
snažila profilovat jako opravdová a jediná opozice vůči vládní koalici.

Souboj dvou profesorů
Vládní strany uspěly
Největší a asi nejzajímavější boj se
strhl o hlavní město, kde žije více jak
čtvrtina obyvatelstva celého Kosova.

Souboj o starostu Prištiny nakonec
vyhrál hned v prvním kole ten do-

savadní za LDK. Isa Mustafa získal
58 % hlasů a to mu zajistilo vítězství
v prvním kole. Kromě hlavního města vyhrála LDK v dalších dvou regionech.
PDK získala v prvním kole v pěti
obvodech a AAK ve čtyřech. Ve třech
obvodech povedou radnici Srbové a v jednom obvodě vyhrál zástupce turecké menšiny. Křesla starostů
ve zbylých dvaceti regionech zůstala k rozdělení ve druhém kole voleb

Ukázka politické reklamy LDK
v polovině prosince.
Celkově se dá říct, že obě vládní strany (PDK a LDK) uspěly. Jejich vzájemné souboje v druhém kole
a deklarovaná dohoda o podpoře
LDK a AAK však znamenají velké
šrámy na již tak křehkém koaličním
vztahu.
Překvapením byla poměrně neočekávaně velká účast menšinových
kosovských Srbů. Voliči v severských
obvodech hraničících se Srbskem sice
podlehli kampani za bojkot voleb, ale
v centrální části Kosova přišlo k volbám kolem 20 % Srbů. V porovnání
s celkovou účastí 45 % voličů to sice
není mnoho, ale původně se očekávala nulová účast.
Závěrem
Politické kampaně v Kosovu jsou ještě
v plenkách. Strany sázejí na své osobnosti a volební materiály tomu odpovídají. Valná většina plakátů vyobrazuje hlavy a hlavní hesla. Neúspěšná
negativní kampaň PDK je z tohoto
pravidla výjimkou.

třetí svět

K věta S trejčková
politologie na FF UHK

Samotný zatykač vydaný ICC na prezidenta al-Bašíra byl vydán až 4. března
2009, tedy téměř osm měsíců po vznesení samotných obvinění. Téhož dne
vyzval Generální tajemník OSN súdánskou vládu ke spolupráci a vyzval
všechny strany, aby pracovaly na politickém řešení směřujícím k ukončení
konfliktu v Dárfúru. Bezprostředně po
vydání zatykače na prezidenta se taktéž sešel súdánský Kabinet, aby vzniklou situaci projednal a zaujal jasné
stanovisko. V čele súdánského Kabinetu předsedá přímo prezident země.
Súdán i nadále odmítá jurisdikci ICC
a také z toho důvodu po vydání tohoto zatykače nenastala výrazná změna. Al-Bašír podniká zahraniční cesty a to bez zřejmého strachu z vězení
na základě vydaného rozkazu k zatčení. Po vydání zatykače navštívil například Eritreu, Libyi, Egypt, zúčastnil
se také summitu zemí Ligy arabských
států (dále „LAS“) v Kataru. LAS, jejímž členem je také Súdán, neakceptuje jurisdikci ICC ani vydání samotného zatykače na al-Bašíra, který také
potvrdil svoji účast na summitu pouze za podmínek, že mu nevznikne žádné riziko v souladu se zatykačem ICC,
pokud do Kataru přicestuje.
Zcela nepochybně k celé této situaci napomohl také postoj Africké unie,
která vydala již 5. března 2009 prohlášení reagující na vydání zatykače
proti al-Bašírovi, jehož prostřednicGenerální tajemník OSN vyzval súdánskou vládu ke spolupráci a vyzval
všechny strany, aby pracovaly na politickém řešení směřujícím k ukončení
konfliktu v Dárfúru.
tvím vyjádřila z uvedeného rozhodnutí ICC znepokojení, neboť jej považovala za nežádoucí a jako potenciální
zdroj možného narušení probíhajícího mírového procesu, který by měl
vést k usmíření a nastolení demokratického vládnutí v Súdánu, ale naopak
uvedla, že by mohl přispět k dalšímu
utrpení obyvatel v Súdánu a také vést
k další destabilizaci země.

Súdán: Zatykač
pro al-Bašíra
Začátek konfliktu v regionu Dárfúr v západní části Súdánu
se datuje do roku 2003. Před více než rokem jsem na těchto
stránkách publikovala článek, který reagoval na obvinění
súdánského prezidenta al-Bašíra z válečných zločinů, zločinů
proti lidskosti a genocidy v súdánské provincii Dárfúr, které
proti němu vznesl Mezinárodní trestní soud (dále „ICC“)
prostřednictvím prokurátora Luise Moreno-Ocampa. Tento článek
se věnuje vývoji v otázce zmíněného obvinění a sleduje, do jakého
bodu se celá věc posunula.

Začátkem měsíce července se konal v pořadí již třináctý summit zemí
Africké unie v Libyi, na kterém se
členské země dohodly nadále nespolupracovat s OSN v otázce zatykače
proti al-Bašírovi a apelovat na Radu
bezpečnosti OSN tak, aby v souladu
s článkem 16 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu požádala
právě ICC o odklad al-Bašírova trestního stíhání, a to na dobu až dvanáct
měsíců. Některé zdroje uvádějí, že řídící silou se stala v této otázce Libye
a další země sympatizující se Súdánem
a naopak nesouhlas s tímto rozhodnutím vyjádřila například Botswana či
Uganda, které vydaly prohlášení, že
prezident al-Bašír musí stanout před
soudem (ICC) a pokud vstoupí na jejich území, budou postupovat v souladu s rozhodnutím ICC. Mohlo by se
tedy zdát, že v tomto ohledu ani přístup jednotlivých afrických států není
zcela jednotný. Nicméně 14. července

vydala Komise AU rozhodnutí ze zasedání afrických států, které ratifikovaly Římský statut – jedná se o třicet
afrických států, pro které by mělo být
naplnění zatykače smluvní povinností.
Mezi tyto země patří mimo jiné Čad,
Malawi, Botswana, Sierra Leone, Jihoafrická republika, Uganda, Ghana,
Keňa či Madagaskar. V tomto prohlášení však Komise zdůrazňuje, že rozhodnutí o ICC bylo přijato v souladu
s jednacím řádem a nemohlo být tak
rozhodnutím diktátu ze strany jednoho členského státu vůči ostatním. Zároveň v tomto rozhodnutí byl zveřejněn apel na Radu bezpečnosti OSN,
aby zodpovědně uvážila zmíněný požadavek AU o odložení trestního stíhání na prezidenta al-Bašíra. Stejnou
výzvu směřovanou k RB OSN zopakovala Rada míru a bezpečnosti AU
na nedávno konaném říjnovém setkání v Nigérii.
Prezident al-Bašír má podporu států v regionu a to jak prostřednictvím
LAS, stejně tak i AU. Pomyslný míček
má nyní na své straně Rada bezpečnosti OSN a je na ní, jaký postoj zaujme k požadavku AU. V návaznosti
na události, které se v tomto případu
odehrály za uplynulý rok i s ohledem
na to, že ani jeden z již dříve obviněných, Ahmed Harún nebo Ali Kushayb, na které byl vydán zatykač ICC
před více jak dvěma lety (2. května
2007), nestanuli dosud před soudem,
nelze tedy příliš předpokládat, že by
před haagským soudem stanul i samotný al-Bašír.
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zahraniční inspirace

Slovenské
krajské volby
ovládl SMER

CEVROR E V UE

Končiaci sa rok 2009 bol pre Slovenskú republiku rokom
volebným. Vo voľbách do orgánov samostatných krajov, ktoré sa
uskutočnili 14. (1. kolo) a 28. novembra (2. kolo), mohli občania
rozhodovať priamo nielen o zložení krajských zastupiteľstiev, ale
aj o predsedoch samosprávnych krajov (tzv. „županoch“ – ktorí sú
obdobou českých hejtmanov).
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Výsledky volieb potvrdili silné postavenie Smeru v regiónoch. Aj na krajskej úrovni sa ukázal trend jasnej
prevahy tohto subjektu, ktorá býva
evidentná z pravidelných celoštátnych prieskumov verejnej mienky. Ak
bývajú v iných krajinách regionálne
a komunálne voľby voličmi využívané
k vyjadreniu nesúhlasu s vládnymi politickými stranami, na Slovensku toto
pravidlo rozhodne neplatí.
Okrem Bratislavského kraja, kde
sa víťazom v druhom kole stal kandidát pravice (koalície pod vedením Slovenskej demokratickej a kresťanskej
únie – SDKÚ), sa darilo kandidátom,
ktorých podporoval SMER (väčšinou
v koalícií s ďalším vládnym Hnutím
za demokratické Slovensko – HZDS,
Vladimíra Mečiara). V štyroch krajoch dokonca hneď v prvom kole. Obdobne, i čo sa týka zloženia krajských
zastupiteľstiev, sa celkovo môže za víťaza považovať práve SMER premiéra Fica. Buď samostatne, alebo opäť
v koalícií s HZDS (resp. ďalšími minoritnými subjektmi) získal prevahu
vo väčšine krajov.
Hodnotiť výsledky regionálnych
volieb komplexne je pomerne komplikované, keďže realita politickej spolupráce je v každom samosprávnom
kraji špecifická (a to s prihliadnutím nielen k ideovým, programovým
a ekonomickým záujmom, ale i personálnym animozitám regionálnych
politikov). Ilustratívnym príkladom je
v tomto smere tradične predovšetkým
Nitriansky kraj, kde sa vzhľadom na
národnostné zloženie dichotómia medzi koalíciou a opozíciou (resp. pravicou a ľavicou) stiera úplne. Primárna
štiepna línia v kraji vzniká pozdĺž ná-

Pavol Frešo, jediný vítězný kandidát
pravicové opozice
rodnostného kritéria. Víťazného kandidáta Milana Belicu tak podporoval
nielen SMER, ale aj SDKÚ a Kresťansko-demokratické hnutie (KDH).
Proti nemu stála naopak osamotene
kandidátka Strany maďarskej koalície
(SMK) Ágnes Biró. Provinčné pomery dokresľuje fakt, že kandidáta slovenských strán naopak nepodporilo
HZDS (ktoré súčasne ale participuje na spoločnej kandidátke do zastupiteľstva), keďže Belica tento subjekt
opustil a krajský šéf HZDS Ján Kovarčík ho označil za zradcu.
Kontroverzná kampaň
a manipulácia s výsledkami
I keď samotné výsledky slovenských
krajských volieb nepriniesli veľa vzrušenia, bez povšimnutia by nemali zostať ani niektoré sprievodné aspekty.
Jedným z nich je napríklad predvolebná kampaň, ktorá pôsobila nezáživne a voliči jej veľkú pozornosť nevenovali. Miestami mala ale veľmi
pikantný nádych a nezaobišla sa bez
vnášania kontroverzných tém a osob-

M arián B elko
výzkumný pracovník
Mezinárodního
politologického ústavu

ných útokov (napr. antikampaň voči
Vladimírovi Bajanovi, nezvolenému
kandidátovi na župana Bratislavského kraja, ktorého v druhom kole podporil SMER). Takmer bežným faktom
dokresľujúcim slovenský politický kolorit bolo porušovanie zákonom stanoveného 48hodinového moratória
a to ako v prvom, tak i v druhom kole
volieb.
Otázniky vyvoláva aj priebeh volieb. Po ich uskutočnení predovšetkým SDKÚ a pravicové kandidáti
upozorňovali na machinácie a manipuláciu s volebnými výsledkami. Obzvlášť závažné sa javí napríklad obvinenie zo systematického kupovania
hlasov voličov rómskeho pôvodu na
východnom Slovensku, keďže mohlo
reálne ovplyvniť výsledky. V dôsledku
enormne nízkej volebnej účasti stačilo na zvolenie (v závislosti na veľkosti
daného obvodu) pár stoviek hlasov
a rozdiely medzi zvoleným kandidátom s najnižším počtom hlasov a ďalším kandidátom v poradí (tzn. nezvoleným kandidátom s najväčším počtom
hlasov) sú minimálne a v niektorých
obvodoch sa pohybujú dokonca v rádoch jednotiek.
Z hľadiska smerovania slovenskej
politiky vyvstáva otázka, ako interpretovať krajské voľby v súvislosťami
s blížiacimi sa parlamentnými voľbami (ktoré sa uskutočnia v roku 2010)?
Na jednej strane môžeme vnímať
niektoré evidentné signály – pravicové strany budú musieť venovať kampani v regiónoch zvýšené úsilie, ak
chcú efektívne konkurovať vládnym
stranám, SMER-u sa naopak dlhodobo nedarí uspieť v rozvinutejšom hlavnom meste a priľahlých oblastiach. Na
strane druhej ale vzhľadom na volebnú účasť, odlišný charakter, vyprázdnenosť tém, partikulárne konflikty
medzi subjektmi, vyššiu mieru personifikácie politiky a celkovú bezobsažnosť (vyplývajúcu z nedostatočného
stotožnenia sa voličov s touto úrovňou) majú krajské voľby v súvislosti
s tými celorepublikovými iba nízku výpovednú hodnotu.

galerie osobností
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Proslulost mu získal první plenární
nález Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení zákona č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.
Vladimír Klokočka se narodil 23. 4.
1929. Absolvoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity, kde byl též asistentem a později docentem. V době
Pražského jara byl zvolen poslancem
České národní rady. Stal se děkanem
obnovené Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ale během normalizace musel z univerzity odejít. Po podpisu Charty 77 byl přinucen k emigraci.
Usadil se v Mnichově, kde působil
jako docent na Institutu pro politickou vědu univerzity. Po svém návratu
z emigrace se podílel na přípravě nové
české ústavy a v roce 1993 byl jmenován soudcem Ústavního soudu. I po
roce 2003 se aktivně podílel na veřejném životě naší země.
Normativní soudce
V již zmíněném plenárním nálezu Pl.
ÚS 19/93, jehož byl Vladimír Klokočka soudcem zpravodajem, se vyjádřil
k základní koncepci naší Ústavy. Naše
Ústava se totiž liší jak od ústav předválečných, tak od ústav starého režimu. Není jen souhrnem amorfních
procesních pravidel, neboť není založena na hodnotové neutralitě. Zatímco v komunistických ústavách byla
měřítkem hodnot vůle strany, v naší liberálně demokratické Ústavě jsou zakotveny určité regulativní ideje. Tyto
ideje jsou výrazem základních a nedotknutelných hodnot demokratické společnosti. Z tohoto důvodu jsou
postaveny nad a mimo kompetenci
ústavních orgánů a vymykají se proceduře ústavních změn (proto mluvíme
o tzv. nadpozitivním právu). Právě těmito základními konstitutivními hodnotami demokratické společnosti se
užití právních norem měří.
Klokočka zcela jasně odmítl jako
překonanou myšlenku formálního
právního státu, ale naopak lze o něm
mluvit jako o nejvýznamnějším pro-

Hodnotový
aristokrat
Vladimír Klokočka
Dne 19. října 2009 zemřel Vladimír Klokočka. Profesor Klokočka,
emeritní soudce legendárního prvního Ústavního soudu České
republiky (1993–2003), byl jednou z nejvýznamnějších osobností
našich novodobých právních dějin a autorem rozsáhlého
vědeckého díla.

pagátorovi materiálně právního státu v našem prostředí. V materiálně
právním státu je klíčové dodržování
takových norem chování, jež nejsou
v rozporu se základními hodnotami
právního vývoje. Zcela jedinečnou
roli v něm hrají základní občanská
a lidská práva a svobody, neboť vychází z priority občana před státem (srov.
nález Ústavního soudu Pl. ÚS 43/93).
Jejich omezení je proto třeba minimalizovat a současně čelit pokušení státu a mocných jednotlivců v něm získat
více moci, než nezbytně potřebují. Základní práva a svobody nesmějí být ve
své podstatě a ve svém smyslu změněna nebo odstraněna za existence současného ústavního pořádku.
Moc konstitutivní a konstituovaná
Také nejlepší zpracování klíčového
konceptu suverenity najdeme v českém prostředí právě v pracích Vladimíra Klokočky. Klokočkova teorie je
inspirována především abbé Sieyèsem,
který vytvořil základ pro rozlišení
mezi mocí konstitutivní a mocí konstituovanou. Podle Klokočky je princip suverenity lidu nutno ústavněprávně chápat ve smyslu suverenity moci.
Zdrojem a nositelem moci je lid, který má právo konstituovat stát a jeho
uspořádání. Moc konstituovaná je na
rozdíl od moci konstitutivní souborem
institucí a procedur ústavního státu,
pomocí nichž se lid zavazuje svou moc
vykonávat. Suverénní lid je tvůrcem
ústavního státu, v jehož rámci definuje své práva a povinnosti. Tváří v tvář
argumentům, které se objevují na naší
politické scéně, je stále aktuální Klokočkův názor, že se jednotlivci stávají
nositeli občanských práv a povinností

Vladimír Klokočka (1929–2009)
• emeritní soudce Ústavního soudu
• signatář Charty 77
• autor srovnávací studie Ústavní
systémy evropských států (2006)
až prostřednictvím moci konstituované. Občané tudíž nemohou být interpretováni jako suverén. I při výkonu
volebního práva se totiž pohybujeme
uvnitř moci konstituované. Jednoduše řečeno, svrchovanost lidu neznamená, že lid svou moc vykonává, ale
že moc z lidu vychází. Nemůžeme též
mluvit o svrchovanosti zákona, neboť
zákon je jen produktem moci konstituované.
Vladimír Klokočka nebyl jen brilantním teoretikem a skvělým ústavním soudcem, ale také velkým člověkem, noblesním mužem, „hodnotovým
aristokratem“, jak jej ve svém posledním rozhovoru označil Vladimír Čermák. Bude naší zemi chybět, snad ale
najde své následovníky, kteří se jeho životním odkazem nechají inspirovat.
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Zábava / Vědomostní test
Evropská komise
1/ Jaký charakter má Evropská
komise?

a) nadnárodní
b) mezivládní
c) regionální
2/ K jakému státnímu orgánu byste
přirovnali Evropskou komisi?

a) k vládě
b) k poslanecké sněmovně
c) k senátu
3/ Jak je dlouhé funkční období

b) 25
c) 27
7/ Jaké má EK pravomoci?
a) exekutivní a soudní
b) legislativní, exekutivní
a kontrolní
c) soudní a legislativní
8/ V jakém roce byla ustanovena EK?
a) 1948
b) 1951
c) 1955

předsedy Evropské komise?

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

9/ Kdo byl prvním předsedou EK?
a) Jean Monnet
b) René Mayer
c) Paul Finet

4/ Současným předsedou Evropské

a) Roy Jenkins
b) Walter Hallstein
c) Sicco Mansholt
17/ Jaké jsou pracovní jazyky EK?
a) angličtina, španělština,
polština
b) angličtina, francouzština,
italština
c) angličtina, němčina,
francouzština
18/ Do kolika měsíců po volbách do
EP musí vzniknout EK?

10/ Která komise rezignovala v roce

a) Jacques Delors
b) José Manuel Durão Barroso
c) Romano Prodi

1999 na základě finančního skandálu?

a) 3 měsíců
b) 6 měsíců
c) 9 měsíců

a) Prodiho
b) Delorsova
c) Santerova

19/ Který z pomocných orgánů EK
vydává Úřední věstník EU,

5/ V jakém městě má sídlo EK?
a) Brusel
b) Lucemburk
c) Štrasburk

upravující financování EU v roce
1988?

a) Úřad pro úřední tisky Unie
b) Generální sekretariát EK
c) Tlumočnický a překladatelský
servis

6/ Kolik má EK členů?
a) 15

a) Hallsteinův balík
b) Thornův balík
c) Delorsův balík

20/ Administrativu jednotlivých
eurokomisařů zajišťují?

>

reportáže z konferencí
a seminářů

>

nabídka publikací,
pravidelný
Čtrnáctideník

>

komentáře k aktuálním
událostem

>

anketa, diskuse
k článkům

nejsilnější postavení?

a) v I. pilíři
b) v II. pilíři
c) ve III. pilíři
13/ Prvním českým eurokomisařem za
ČR byl zvolen?
a) Vladimír Špidla
b) Štefan Fülle
c) Pavel Telička
14/ Nový český eurokomisař bude mít
na starost?
a) volnou soutěž
b) energetiku
c) rozšiřování EU
15/ Kdo schvaluje složení EK?
a) Evropský parlament
b) Rada EU

a) ministerstva
b) generální ředitelství
c) odborné sekce

Správné odpovědi:

on-line čísla CEVRO
Revue a pdf archiv

12/ V kterém z pilířů EU má EK

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

>

11/ Jak se nazýval tzv. balík opatření

Hodnocení:
0–7/ Měli byste oprášit znalosti
o Evropské komisi, přece jen
vytváří řadu zákonů, které se nás
bezprostředně dotýkají.
8–14/ Znáte Evropskou komisi, máte
základní přehled o jejím fungování,
ale v historii ještě máte rezervy.
15–20/ Dokonale ovládáte evropskou
problematiku a především roli
Komise v ní. Gratulujeme!

CEVROR E V UE

16/ Který z předsedů EK prosadil tzv.
balíková jednání?

komise (EK) je?

www.cevro.cz
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c) Rada Evropy

Zábava / Křížovka
Citát pravicové osobnosti

CEVROR E V UE

Vojtěch Cepl: Nedostatky našeho soudnictví, naší justice, nedostatky naší legislativy, přebujelosti právního řádu, zastaralost regulací
a hlavně pomalost celého systému mají své nejhlubší kořeny právě … (dokončení v tajence). V. Cepl (1938–2009) byl dlouholetým
soudcem Ústavního soudu a tvůrcem české ústavy.

25
Řešení: … v zastaralém systému právnického vzdělávání.

Přečetli jsme

redakce

CEVROREVUE

Disident Václav Havel
(1936–1989) / Daniel Kaiser

dentského úřadu. Daniel Kaiser vycházel při psaní knihy z rozhovorů s Václavem Havlem, ze vzpomínek mnoha disidentových přátel a spolupracovníků a z teprve nedávno zpřístupněných archivních materiálů. Soustřeďuje se
ponejvíc na konflikt Václava Havla s komunistickou mocí a to, jak postupem
času získal výsadní postavení v českém disentu a obrovské zahraniční renomé. Líčí jeho život včetně některých zaškobrtnutí a (z pohledu autora)
ideových omylů.
Na příští rok chystá nakladatelství Paseka vydání druhé části životopisu,
věnované rokům 1990–2003. Daniel Kaiser (1971) pracuje od konce devadesátých let jako novinář, nejprve v Lidových novinách, později v české
redakci BBC, od začátku roku 2009 opět v LN.

Kniha Disident Václav Havel
(1936–1989) novináře Daniela
Kaisera je pokusem o co nejkomplexnější politický životopis českého prezidenta, dramatika a disidenta, ohraničený výše uvedenými letopočty. Václav Havel se v tomto období postupně proměňuje z chlapce z komunisty
pronásledované, ale celkem konformní podnikatelské rodiny v neústupného
odpůrce Husákovy totality. Mezitím dosahuje světového úspěchu jako dramatik; šedesátá léta prožívá nejen jako permanentní večírek, ale i uprostřed
intelektuálních diskusí a práce pro divadlo. Následuje sovětská okupace,
léta strávená v ústraní, deprese, otevřený konflikt s komunistickou mocí,
vězení, život v disidentském ghettu, listopadová revoluce a nástup do prezi-

Viděli jsme
Zemský ráj to napohled / Irena
Pavlásková, Česká republika 2009

pohled. Hlavní linkou filmu je příběh Marty (Vilma Cibulková), jejích dvou
dospívajících dcer – Majdy a Gábiny (Dana Marková a Tereza Voříšková) –
a jejich postupně přicházejících a odcházejících „tatínků“ (Jiří Dvořák, Miroslav Etzler, Jan Zadražil, Ondřej Vetchý). Zatímco někteří „tatínkové“ se
postupně snaží zvrátit kolo alespoň českých dějin, Marta a její dcery vzdorují výsledkům a následkům, které tyto jejich pokusy u komunistického režimu zákonitě vyvolávají. Svět „velké politiky“ a velkých cílů se tak střetává,
doplňuje a prolíná s každodenní životní realitou. www.ceskatelevize.cz

Film zachycuje nevšední osud
zralé ženy, jejích dvou dospívajících dcer Majdy a mladší Gábiny a jejich „tatínků“. Dospívání bývá složité,
zvlášť když se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých poloh. A maminka, navzdory své vnitřní síle, na
všechno nestačí. Jak bylo v takových podmínkách možné prožít a přežít už
tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku a chuť
na smích? I o tom je mrazivá komedie Ireny Pavláskové Zemský ráj to na-

Graf měsíce

Atraktivita zemí podle investorů
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36 % 34 %
33 %
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1.

2.

3.

4.

5.

Pořadí států, do kterých se chystají oslovení obchodníci expandovat
Průzkum CB Richard Ellis Group mezi 220 světovými podniky
30 % 29 %
26 % 25 % 24 %
23 % 22 % 21 % 21 %
19 %
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Německo
Španělsko
Itálie
Velká Británie Nizozemsko
Belgie
Švýcarsko
Řecko
Francie
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko Česká republika Slovensko

zdroj: www.ceskenoviny.cz

47 % 44 %
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Předsedou ODS na Vysočině Ivo Strejček
Šéfem vysočinské ODS se stal evropský poslanec a předseda žďárského oblastního sdružení Ivo Strejček. Ve volbách na regionálním sněmu 14. listo-

padu získal 54 hlasů. V křesle vystřídal někdejšího hejtmana Miloše Vystrčila. Protikandidáta, jímž byl poslanec Vladimír Hink, podpořilo 23 delegátů.

Pražskou ODS dál povede Bém
Primátor Pavel Bém zůstal po regionálním sněmu pražské ODS jejím předsedou, když ho 10. listopadu podpořilo 64 delegátů. Porazil svého prvního náměstka na magistrátu Rudolfa Blažka, který získal 56 hlasů. Blažek byl považován za mírného favorita, nominovalo ho osm oblastních sněmů, Béma pouze
pět. Prvním místopředsedou byl zvolen náměstek primátora Pavel Klega. Jedním z místopředsedů se stal i starosta Prahy 5 Milan Jančík, který dostal 100
hlasů, nejvíce ze všech kandidátů. Klegovi dalo hlas 72 delegátů. Dalšími
místopředsedy byli zvoleni starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, pražský radní
a poslanec Jiří Janeček a starostka Újezdu nad Lesy Andrea Vlásenková.
Blažek, který byl doposud prvním místopředsedou pražské organizace,
se odmítl ucházet o funkci ve vedení regionu. Blažek mluvil v kandidátském

projevu převážně o pražských problémech, oproti tomu Bém se věnoval celostátní politice a ekonomice. Po volbě novinářům naznačil, že pokud bude
na jaře zvolen poslancem, opustí křeslo pražského primátora. Z vedení pražské ODS odešli Blažek a první místopředseda občanských demokratů, starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Funkci prvního místopředsedy pražští občanští demokraté zřídili před
dvěma lety. Počítalo se s tím, že člověk, který ji bude zastávat, v budoucnu nahradí Béma v čele pražské radnice. Podle některých občanských demokratů mohly nyní Blažkovy šance stát se primátorem klesnout. Další ale
upozorňovali na to, že Blažek získal 47procentní podporu pražské ODS. Ve
hře je ovšem údajně i starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

20. kongres ODS
V pražském hotelu Clarion proběhl 21. a 22. listopadu jubilejní 20. kongres
ODS. Kongres byl z rozhodnutí Výkonné rady naplánován jako nevolební,
protože se konal v polovině mandátu stranického vedení. Přes výzvy několika krajských stranických organizací, aby se na Kongresu hlasovalo o potvrzení mandátu předsedy strany Mirka Topolánka, zůstal Kongres nevolebním
a programovým jednáním.
Topolánkovi oponenti totiž neuspěli s žádostí, aby kongres hlasoval o důvěře předsedovi strany. Pro tento návrh se ve veřejném hlasování vyslovilo
142 z 523 delegátů. Neprosadili ani možnost odvolání šéfa strany a místopředsedů a novou volbu vedení. Předtím nepochodili ani s návrhem, aby se
mohlo na kongresu hlasovat tajně. Pro tajné hlasování, v němž si zastánci
změny vedení slibovali lepší výsledek, hlasovalo 189 z 523 delegátů.

Delegáty z Ústeckého kraje předložený návrh na svolání nového, předčasného kongresu, který by zvolil nové vedení ODS, byl po těchto výsledcích stažen a vůbec se o něm nehlasovalo.
Kongres měl zároveň na programu dovolbu členů Výkonné rady v krajích, v nichž překročil počet členů další tisícovku. To se událo v Praze
a v Ústeckém kraji. Zatímco pražský kandidát, radní Milan Richter byl zvolen
ve druhém kole, žádný ze dvou kandidátů z Ústeckého kraje, mezi kterými
byl i bývalý senátor Alexandr Novák, ani ve druhém kole neuspěl. Nezvolení
kandidátů do Výkonné rady z krajů je velmi neobvyklé. Před volbou Kongres
většinově rozhodl, že tato volba bude probíhat tajnou volbou.
Kongres rovněž rozhodl o svolání ideové konference na počátku roku
2010 a změnil stanovy směrem k posílení celostátního vedení.

Topolánek označil své možné nástupce

Potěšilo nás

místopředseda regionálního sdružení a šéf Pozemkového fondu strany Radim Zika.
Šéf ODS zároveň zdůraznil, že před sebou mají hodně práce, „ti lidé si
musí hlasitě říct o své místo na slunci“.

Zklamalo nás

Majitel dopravní společnosti Student Agency Radim
Jančura zahájil politickou kampaň proti hejtmanům
z ČSSD. Nelíbí se mu, že kraje podepsaly s Českými drahami dlouhodobé smlouvy bez výběrového řízení.

Každý desátý Čech se stydí za svou zemi, a to hlavně kvůli
politikům. Za poslední čtyři roky také klesl podíl lidí hrdých na Českou republiku o třináct procent, nyní se tak
vyjádřilo 44 % Čechů.

www.ceskenoviny.cz, 4. 12. 2009

www.iDnes.cz, 1. 12. 2009
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Předseda ODS Mirek Topolánek v médiích krátce po Kongresu ODS prohlásil, že by ho v budoucnu mohl ve funkci nahradit například místopředseda
ODS v Moravskoslezském kraji a bývalý náměstek hejtmana Pavel Drobil,
předseda brněnské městské organizace ODS Pavel Blažek nebo liberecký
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