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> Časopis CEVRO REVUE vychází od roku 2001, od ledna 2003 jako měsíčník.
> Časopis CEVRO REVUE je unikátním zdrojem informací pro všechny tvůrce i příznivce české pravicové
politiky. Poskytuje prostor pro diskusi o nejrůznějších politických a ekonomických tématech.

> K přispěvatelům CEVRO REVUE patří politici, akademici, publicisté a další příznivci nejen české
liberálně-konzervativní politiky.
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vitifex

M ae

mandam

S um

quitus bonfes Catque
confex mactam audam
temur pulis,

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

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

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

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

M ae

mandam

S um

quitus bonfes Catque
confex mactam audam
temur pulis,

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

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

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

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

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

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

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

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

úvodník

Vážení čtenáři

P etr S okol
šéfredaktor CEVRO Revue,
politolog

Právě pro vás vydáváme druhé letošní číslo časopisu nejenom o pravicové
politice – CEVRO Revue. V poslední
době se v českých politických stranách
často diskutuje o tom, jak vylepšit pravidla pro jejich vnitřní fungování, aby
politika lépe fungovala. Možnosti, jak
změnit politickou stanu a její vnitřní
život, se staly hlavním tématem tohoto vydání CEVRO Revue.
Hned v úvodním článku se proto
Zbyněk Klíč zabývá tématem otevřených primárek, které umožňují široké
skupině občanů rozhodovat o složení stranických kandidátek. Jiří Kozák
se připojil textem popisujícím institut,
o kterém se diskutuje i u nás. Jedná
se o možnost volit nejvyššího předsta-

vitele strany přímo všemi členy – přímou volbu předsedy strany. Jiří Kozák
ve svém textu podrobně představuje, jak přímá volba předsedy funguje
u britských konzervativců. Šéfredaktor tohoto časopisu se v třetí stati zabýval zejména delegátskými systémy
uvnitř stran.
Tematickou část doplňuje související rozhovor, který nám pro toto číslo poskytl předseda Ústavně-právního
výboru Poslanecké sněmovny Marek
Benda.
V duelu se střetávají dva názory na
možnost zvýšit u nás dosud nulovou
hranici pro konzumaci alkoholu u řidičů. Jeden názor zastupuje dopravní
expert Robert Šťastný, který je k pří-

padné změně spíše skeptický. Proti
němu stojí prezident Autoklubu České republiky Roman Ječmínek, který navrhuje na tomto poli několik dle
jeho názoru racionálních změn.
V galerii osobností představuje ředitel Občanského institutu Roman
Joch snad nejznámějšího bojovníka
proti komunismu, amerického senátora Josepha McCarthyho. V zahraniční inspiraci vám nabízíme pohled
na aktuální dění v americké Republikánské straně, v „třetím světě“ analyzujeme íránský jaderný program
a problémy s ním spojené a v „politické reklamě“ start předvolební kampaně v Británii.
Pěkné čtení.

politika vážně i nevážně
I van L anger

V polovině února představila ODS
dokument Vize 2020, který shrnuje
její pohled na vývoj České republiky
v budoucích deseti letech. Výsledný
dokument vychází z podnětů čtrnácti krajských konferencí, na kterých
vystoupili nejen členové ODS, ale
také odborníci celého spektra názorů.
Takhle by asi vypadala neutrální zpráva o dění v posledním měsíci
v ODS. Ne všichni však unikátní projekt ODS, který zhlédlo více než dva
a půl tisíce lidí, tisíce jej sledovaly v televizi a stovky poslaly návrhy přes internet, takhle ocenili. Samozřejmě
přišly stížnosti, že nebyla možnost diskutovat, nebyly promítnuty všechny
návrhy do materiálu, dokument je příliš obecný…

ODS diskutuje s občany,
ČSSD se straníky
Diskuse možná byla, a to v každém
kraji. Každý měl šanci na konferenci
přijít, prohlédnout si její průběh na
internetu, pokud ji nestihl, případně
připojit názor. Žádná jiná strana podobně rozsáhlý a zároveň veřejnosti otevřený projekt neudělala. ČSSD
dělá Vizi 2025 čistě mezi stranickými
odborníky a oranžové knihy diskutuje pouze na internetu, neosobně, bez
bezprostředního kontaktu a reakce.
Bude o jejich „projektu“ referováno stejně? Bude srovnán s projektem
Vize 2020?
Podobný osud jako Vizi 2020 postihl i nestranický ekonomický orgán
ODS s názvem ESO. Cílem této skupiny je poskytnout ODS a potažmo
veřejnosti odborně podložené a prodiskutované návrhy na řešení dopadů

ekonomické krize. Členy jsou ekonomové z renomovaných institucí a akademických kruhů. Ekonomický program ČSSD naproti tomu připravují
recyklovaní a loajální straníci Jiřího
Havla, Jana Mládka a právníka Bohuslava Sobotky, kteří nabízejí pouze
staré a vesměs neúspěšné koncepty.
Jak v takové situaci reagovat na
permanentní kritiku i na pozitivní nápady? Nenechme se znechutit! Práce novinářů je z velké části závislá na
kritice politických stran a je to tak asi
dobře. Řešením je trpělivě vysvětlovat
a upozorňovat na absurdnosti a hrozivé dopady nápadů socialistů. Ukazovat, co přinesou běžnému člověku. Není to totiž tak, že ODS myslí
na bohaté a ČSSD na chudé. Klíčem
k úspěchu je říct jak.

CEVROR E V UE
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Kdo má
vybírat šéfa?
V největší české politické straně se nedávno rozhořela debata
o tom, jak změnit delegátský systém, aby se fungování strany
v některých ohledech zlepšilo. Předmětem diskuze se stal
devatenáct let fungující systém, podle kterého se dosud v ODS
nominovali delegáti na Kongres – nejvyšší orgán strany.

Podle stanov českých konzervativců
klíč pro výběr delegátů stanovuje výkonná rada, která je nejvyšším orgánem strany v období mezi kongresy.
Dosud vždy vycházela z předpokladu,
že jediným kritériem pro počet delegátů je počet členů v příslušné organizaci. A protože stanovy určují, že
delegáty nominují jednotlivé oblastní (rozuměj okresní) organizace strany, platil klíč, podle kterého oblasti
(okresní organizace) získávaly jednoho delegáta za každých započatých sto
členů. Tím bylo garantováno, že každá oblast získá alespoň jednoho delegáta.

CEVROR E V UE

Pouze členská základna
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V souvislosti s diskuzí o tzv. černých
duších se Kongres ODS loni na podzim usnesl, že je třeba v systému přidělování delegátů učinit změnu.
Kongres přijal následující usnesení:
„Kongres ukládá Výkonné radě ODS,
aby do konce února 2010 pro nominaci
delegátů na Kongres ODS v roce 2010
stanovila klíč, který by zohlednil počet
hlasů získaných pro ODS v jednotlivých oblastech ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.“
Výkonná rada ODS na základě
rozhodnutí Kongresu v jarních měsících několikrát projednávala změnu klíče, přičemž zvažovala zejména dva návrhy grémia. Podle prvního
z nich se mělo o delegátech rozhodovat pouze na základě volebního výsledku v dané oblasti, a to v podobě
absolutního zisku hlasů. Druhá varianta potom kombinovala stejné kritérium (zisk hlasů) s počtem voličů
v dané oblasti. Pro obě varianty bylo
přitom společné, že zaváděly jedno-

Delegáti 20. kongresu ODS
ho „pevného“ delegáta pro každou
oblast a fixní počet volených (nevirilních) delegátů ve výši 500.
Zásadní změna
Při závěrečném schvalování návrhů
byla vybrána varianta, která spojuje kritérium volebního výsledku s počtem voličů v oblasti, přičemž obě
složky jsou namíchány v poměru 50 na
50. Tato varianta tedy vůbec nepočítá
s členskou základnou, která napříště
nebude hrát při složení celostranického Kongresu žádnou roli. ODS se
v tomto ohledu zcela přeorientovala
od zaměření na velikost členské základny k volebnímu zisku, který doplňuje „neutrální“ a v zásadě neměnná
veličina v podobě počtu voličů v oblasti (okrese).
Během jednání o změně delegátského systému byly předloženy také
dva alternativní návrhy, vypracované
plzeňským a jihočeským regionem.
Oba návrhy se od přijaté varianty odlišovaly v zásadní otázce, protože ponechávaly mezi kritérii, podle nichž
se mají přidělovat delegáti na Kongres, také počet členů. Ten ve svých
návrzích předkladatelé kombinovali
s kritériem volebního výsledku. Výkonná rada ovšem, jak již bylo uvede-

šéfredaktor CEVRO Revue,
politolog

no, dala přednost návrhu stranického
grémia.
Mezinárodní srovnání
Podívejme se, jak se změna provedená v ODS jeví v širším mezinárodním
srovnání. ODS se pro orientaci na volební zisk zřejmě inspirovala ve Spojených státech. Tam obě velké strany
při určování počtu delegátů za jednotlivé státy Unie, resp. za stranické
organizace v jednotlivých státech, zohledňují volební zisk jako jedno z měřítek. Samozřejmě je tam tento princip používán v kombinaci se systémem
otevřených primárek. Ten už začínají
používat i některé strany v Evropě.
Otevřené primárky k volbě lídra používá například levicová italská Demokratická strana.
Na kontinentě ovšem dosud při volbě nejvyšších představitelů strany převládají stranické orgány (sjezdy, kongresy…) a při jejich skládání dominuje
princip počtu členů. Platí však zároveň,
že se objevuje už i zohlednění volebního výsledku. Tato složka je ale v počtu
delegátů menšinová. Jako příklad mohou sloužit pravidla uplatňovaná v německé pravicové Křesťanskodemokratické unii (CDU). Ta si vybírá 80 %
delegátů podle počtu členů a zbylých
20 % podle volebního výsledku.
Volby svých vrcholných představitelů i volebních kandidátů ovšem strany stále častěji předávají přímo členům. Potom odpadá otázka výběru
delegátů, protože při volbě předsedy
se počítá hlas každého člena. Tímto
způsobem například Slovenská demokratická a křesťanská unie (SDKÚ)
Mikuláše Dzurindy nedávno vybírala
volebního lídra a pořadí na kandidátce. Účastnit se mohli všichni straničtí členové, kteří mohli zvolit ze dvou
kandidátů lídra a v jednotlivých koších kandidátů určit pořadí.
Ve světě postupně mizí poslední
způsob volby stranického vedení – výběr parlamentní frakcí. Postup používaný původně v anglosaských zemích
vytlačují „progresivnější“ metody.

téma

Revue

Primárky existují v USA v několika podobách. Prvním typem jsou u nás známé uzavřené primárky, které registrují voliče dané strany, případně takové,
kteří veřejně vyjádří svoji náklonnost
ve straně. Druhým základním typem
jsou otevřené primárky, které umožňují vybírat stranického kandidáta
voličům kterékoliv strany. Voliči tak
mohou střídavě ovlivňovat kandidátky různých stran, což však způsobuje i problém známý pod názvem „raiding“, který spočívá v tom, že voliči
jedné strany volí masivně v primárkách druhé strany, aby tak dostali na
volitelné místo nejslabšího kandidáta.
Empirické průzkumy v USA však ukázaly, že podobný postup strany příliš
nepoužívají.
Potom existují mezistupně mezi
jednotlivými typy – polozavřené primárky, které umožňují hlasovat i nezařazeným voličům, kteří však na
rozdíl od straníků volí neveřejně za
plentou, a polootevřené primárky,
jichž se účastní voliči, kteří předem
deklarují svou podporu. Typ primárek
je odlišný stát od státu, každá strana
může používat libovolný typ výběru
kandidátů a teoreticky odlišný může
být i den, kdy samotné primárky probíhají.
Existují ale samozřejmě i příklady
z Evropy. Otevřené primárky použila v Itálii v roce 2005 středolevicová
koalice Olivovník. Uzavřený, avšak
velmi liberální způsob volby kandidátů má i nizozemská strana D66,
Otevřené či polootevřené primárky
mají samozřejmě své výhody i nevýhody. Zvyšují sounáležitost příznivců
s jejich stranou, oslabují vliv silných
stranických klik a také jim berou důvod nabírat masy nových členů, či dokonce mrtvých duší.
jejíž členové mají právo navrhnout
kandidáty, a to nejpozději šest měsíců před termínem odevzdání kandidátek. V každém volebním území
(kieskring) se poté konají předvol-

Otevřené primárky
jako alternativa
volby kandidátů
Jednou z možností, jak omezit machinace uvnitř členské základny,
je otevření primárek široké veřejnosti, resp. příznivcům strany.
Inspiraci má takový postup zejména ve Spojených státech, kde
primárky fungují již od roku 1903.

V rámci otevřených primárek
o kandidaturu na post amerického
prezidenta soupeřili v roce 2008
i republikánští kandidáti John McCain
a Rudy Giuliani (vpravo)
by, kdy všichni členové dostanou abecedně seřazený seznam se všemi navrženými kandidáty (obsahující jejich
jména a základní informace v rozsahu nejvýše 300 slov). Poté má každý
člen právo vybrat 25 jmen, která libovolně seřadí a odešle tzv. národní volební komisi. Komise sestaví seznam
s celkově čtyřiceti nejúspěšnějšími
kandidáty a rozešle jej opět všem členům. Od roku 1986 má komise právo k této listině připojit listinu vlastní
s nejvýše dvaceti jmény (která nemusí
být rozdílná od jmen na první listině!)
a členové určí konečné pořadí jednotlivých kandidátů. Výjimku představuje volební lídr, který je volen na celostátním sjezdu.
Výhody a nevýhody
Otevřené či polootevřené primárky
mají samozřejmě své výhody i nevýhody. Zvyšují sounáležitost příznivců
s jejich stranou, oslabují vliv silných
stranických klik a také jim berou důvod nabírat masy nových členů, či
dokonce mrtvých duší. Nevýhodou

je samozřejmě možnost ovlivnění
primárek konkurenční stranou (viz
výše) nebo hrozba volby populistických osobností, které nebudou zcela v souladu se stranickou linií, což
může poté straně činit potíže při následném prosazování volebního programu.
Princip polootevřených primárek
použila v poslední době například
Strana svobodných občanů a Liberálové.cz, kteří tímto způsobem vybírali kandidáty do voleb do Evropského
parlamentu v roce 2009, aktuálně vybírají lídry do voleb tímto způsobem
Věci veřejné. V obou případech probíhala/probíhá volba prostřednictvím
internetu, což značně zjednodušuje
možnost zneužití konkurenčními subjekty. ODS je zatím na půli cesty, když
databázi podporovatelů již má v rámci
ODS je zatím na půli cesty, když databázi podporovatelů již má v rámci
Modrého týmu, ti však zatím do voleb (pokud nejsou členy ODS) nezasahují.
Modrého týmu, ti však zatím do voleb
(pokud nejsou členy ODS) nezasahují. Sociální demokracie plně otevřené
primárky využila před prezidentskými
volbami v roce 2008, kdy se občanů
ptala, kdo by pro ně byl ideálním kandidátem na prezidenta.
Princip otevřených primárek je jistě zásadním krokem a změnou oproti
stávajícímu stavu, na druhou stranou
je však možností, jak minimalizovat
problémy umělého náboru členů, jak
se s ním dnes strany potýkají.
Zdroje: Studie parlamentního institutu 1.186, listopad 2007, Necenzurované
noviny 6/1996
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Nepřímo přímá
volba předsedy
konzervativců
Na volbě předsedy britské konzervativní strany se podílejí
poslanci i členové strany. Na první pohled složitá procedura dává
všem konzervativcům šanci zvolit si svého předsedu.
Až do roku 1965 se předsedou Konzervativní strany stal ten, kdo měl největší podporu seniorátu strany. Prosté
jmenování předsedy bylo v šedesátých
letech nahrazeno volbou všemi konzervativními poslanci. I když ti promlouvají do volby předsedy i dnes,
systém se ještě více změnil.
V roce 1997 konzervativci utrpěli krutou prohru. Po třiadvaceti letech je porazila labouristická strana
a John Major, tehdejší konzervativní
lídr, se musel poroučet. Na jeho místo byl zvolen William Hague a byl posledním, jehož volba probíhala pouze
hlasy poslanců.
Aby se mohl stát předsedou, musela jej volit většina poslanců a navíc musel získat o minimálně 15 % více hlasů
než jeho protikandidát. Prvního kola
se zúčastnilo pět kandidátů, druhého
tři a v třetím kole porazil Hague Kennetha Clarka v poměru 92:70 hlasům.
Hague už však při své nominaci
prozradil, že by systém volby předsedy
rád pozměnil a přiblížil více členské
základně. Na začátku roku 1998 představil nová pravidla, která byla naostro vyzkoušena v červnu 2001 po Hagueově rezignaci.

kud se sejde více nominací, poslanci
hlasují a kandidát s nejméně hlasy je
vyřazen. Tento proces se opakuje, dokud nezůstanou jen dva kandidáti.
Pokud se stane, jako například hned
v první volbě v roce 2001, že dva kandidáti obdrží shodný nejmenší počet,
hlasuje se znovu. Kdyby se remíza opakovala, oba kandidáti jsou vyřazeni (to
se zatím nestalo).
Když jsou poslanci zvoleni dva
kandidáti, nastává druhá fáze, ve které se privilegium volby přesouvá k členům strany. Těch je v současné době
kolem 290 tisíc. Každý člen má právo
korespondenčně hlasovat pro jednoho ze dvou kandidátů. Ten s více hlasy
vyhrává. Korespondenční volba trvá
zhruba měsíc.
Kandidáti se profilují v televizních
debatách, na konferencích a stranických setkáních. V roce 2005 Davidu
Cameronovi k vítězství velmi pomohl jeho slavný dvacetiminutový spatra
přednesený projev na stranickém kongresu v Blackpoolu. Volby se zúčastnilo přibližně 85 % členů strany. David
Cameron získal přes 134 tisíc hlasů,
jeho oponent David Davis 64 tisíc.
Člen dal, poslanec vzal

Nejdříve poslanci, pak členové
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Procedura volby předsedy konzervativní strany má teď dvě hlavní fáze.
První je nominační, kdy poslanci mezi
svými kolegy vybírají kandidáty. Po-
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Ačkoliv se to ještě nestalo, skrývá v sobě
současný systém potenciální konflikt.
Mandát předsedy strany končí rezignací nebo smrtí. K odvolání ale může také
dojít hlasováním poslanců. Pokud 15 %

Volby předsedy Konzervativní strany
rok
2001
2003
2005

Poslanecká volba (předkolo)
hlasování členů
kandidát
počet hlasů
procento hlasů
Kennneth Clark
59
39 %
Ian Duncan Smith
61 %
54
Michael Howard
jediný kandidát, jmenován bez volby
David Cameron
68 %
90
David Davis
57
32 %

J iří K ozák
ředitel CEVRO

konzervativních poslanců podá návrh,
hlasují všichni zákonodárci strany o důvěře současnému předsedovi a křeslo
mu zachrání prostá většina.
Pojďme chvíli teoretizovat. Poslanci musí předložit celostranickému hlasování o předsedovi dvě jména. Může
se stát, že jedno z nich bude poslanecký favorit a druhý outsider. Členská základna však může být opačného názoru a zvolí předsedou druhého
z kandidátů.
Čistě hypoteticky se může stát, že
poslanci se postaví proti této volbě
a výše zmíněnou procedurou předsedu odvolají. Konflikt ve straně by pak
byl nevyhnutelný. Toto je také jeden
z argumentů proti současnému systému. Změnu se ale přes několik pokusů zatím nepodařilo prosadit.
První volby s přímo voleným předsedou
Od představení současných pravidel
mají konzervativci již třetího předsedu. V roce 2001 zvolený Ian Duncan
Smith byl o to míň výrazný, o co víc se
na něj lepily skandály. V roce 2003 vyvolali konzervativní poslanci úspěšné
hlasování o jeho nedůvěře. Mimochodem, Smith byl odvarem našeho hypotetického příkladu. On byl ten, kdo
byl poslanci nominován jako dvojka,
ale členská základna ho vyzvedla na
předsednické místo. Když však o jeho
sesazení poslanci hlasovali, i členská
základna věděla, že nevybrala dobře
(ne pro politické hodnoty, ale schopnosti vést) a v podstatě byla za odvolání ráda.
Záchranou pro stranu, která si po
letech v opozici dělala ambice na vládu, měl být Michael Howard. Ten neměl žádného protikandidáta, předsedou se podle pravidel stal bez volby.
Ačkoliv si konzervativci v roce 2005
ve volbách mírně polepšili, na výhru
to nestačilo. Den poté Howard oznámil svou rezignaci. Následně zvolený
David Cameron je tedy prvním přímo
voleným předsedou, který může stranu dovést do Downing Street 10. Uvidíme za pár měsíců.

Rozhovor

redakce
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Marek Benda / Otevřené
primárky považuji za užitečné, ale
musí mít jasná pravidla

Je třeba oddělit dvě věci – nejprve
návrh Miroslava Kalouska o financování stran, a pak boj s černými dušemi.
Ten první je nesmysl a výkřik politické
strany, která žádný příspěvek nedostává. Je to pouze snaha o zviditelnění. Financování stran je u nás uděláno
paradoxně poměrně dobře, rozdělení peněz podle počtu hlasů stabilizuje
volební systém a strany mají zdroje na
fungování.
Líbil by se mi systém Modrého týmu,
kdy se člověk musí registrovat, uvést
adresu, bez jakéhokoliv poplatku.
Otázka černých duší je složitější.
Jakmile se totiž jednou stavidla povolí, už není cesty zpět. V Praze se to vleče už dob, kdy byl předsedou Václav
Klaus. Jednoduché řešení v této věci
zřejmě neexistuje. Navrhované změny, které jsou na výkonné radě, jsou
dobrým dílčím krokem, který bych
uplatnil nejen na Kongres, ale i na
nižší úrovně regionů, případně oblastí. Celkového vyřešení ale podle mě
nelze dosáhnout. Jak říká stará pravda, levice má systematická a komplexní řešení všech problémů, pravice naopak nechává život plynout a zasahuje
jen proti excesům, a to platí i v tomto
případě.

Jednou z otázek financování politických
stran je strop výdajů na volební kampaně?
Vyřešil by podle vás problém neustále narůstajících nákladů na kampaně?

Podle mě nikoliv. Nebylo by špatné
poučit se ze Spojených států, kde jsou
rozděleny volební výdaje a volební
konta, která jsou regulovaná, pro Českou republiku bych ale doporučoval
spíše zprůhlednění. Vytvořil bych například občanské sdružení, které by se
systematicky zabývalo výdaji stran na
kampaně a podrobně jej zkoumalo.
Svého času volila ČSSD předsedu přímo,
dnes to aplikují například britští konzervativci. Byl byste pro?

Považuji to za nonsens, i britští
konzervativci nám to svého času rozmlouvali. Došlo by totiž k tomu, že
budeme prát špinavé prádlo na veřejnosti a to by stranu poškozovalo.
Soudce Nejvyššího správního soudu Karel
Šimka hovořil na ideové konferenci Vize
2020 v Brně, která se věnovala mj. ústavním reformám, o možnosti otevření stranických primárek veřejnosti, podobně jako
třeba ve Spojených státech. Považujete tuto
možnost v České republice za aplikovatelnou?

Takové opatření považuji za velmi
užitečné, bylo by ale nutností nastavit jasná pravidla. Líbil by se mi třeba systém Modrého týmu, kdy se člověk musí registrovat, uvést adresu, bez
jakéhokoliv poplatku. Anglosaské demokracie tento systém mají. Systém
bychom mohli minimálně vyzkoušet
v senátních volbách, kdy rozhoduje

Marek Benda (*10. listopadu 1968)
• poslanec a předseda
Ústavněprávního výboru PSP ČR
• ústavněprávní expert ODS
• syn disidenta Václava Bendy,
spoluzakladatel KDS
souboj osobností. U parlamentních
voleb by to bylo složitější, výběr kandidáta na oblasti by ještě nemusel znamenat dobré umístění na kandidátce.
Domníváte se, že by úprava jednacího řádu
Sněmovny, tak jak jej navrhují například
poslanci KSČM či ČSSD, které by svázaly
poslance s politickou stranou, měla pozitivní efekt na vnitrostranickou činnost stran?

K podobným opatřením jsem poměrně skeptický, guru britských konzervativců Winston Churchill také
přestoupil třikrát a bylo to v důsledku vývoje ve stranách, nikoliv změny
jeho názoru. Svázání mandátu se stranou, podobné jako v první republice,
by vedlo k deformaci fungování stran,
navíc dnes to tak bohužel do jisté míry
funguje i bez toho, zejména u levicových stran. Stávající stav volného mandátu je vhodnější, nutí alespoň k vnitrostranické diskusi a respektování
menšinového názoru. Obdobné dopady jako vázaný mandát by mělo i opatření ČSSD na „zákaz“ přeběhlictví.

Sborník lektorů vysoké školy CEVRO Institut
Z periferie do centra Evropy
a externích autorů na téma vztahů České
republiky k Evropské unii. Příspěvky mapují vztah
Publikaci je možné získat: 1/ zdarma si ji
českých politických stran k evropské integraci, postoj české
vyzvednout na půdě vysoké školy CEVRO Institut
veřejnosti k EU či začleňování českých politických stran do
(a to po dohodě na e-mailu knihovna@vsci.cz);
nadnárodních struktur.
2/ zdarma si ji po dohodě vyzvednout ve všech
Kniha vyšla díky podpoře odboru
informování o evropských záležitostech
Úřadu vlády České republiky.

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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České politické strany se v poslední době
potýkají s řadou problémů, mj. náborem
černých duší, nebo naopak nepřijímáním
nových členů, v poslední době se také hovoří o změně financování stran. Jak se na
tyto „kauzy“ díváte a jaká by byla vaše řešení?
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Alkohol
za volantem:
Pít, či nepít
Alkohol za volantem je téma, na který
je mnoho názorů a různost řešení v různých zemích to dosvědčuje. V Česku je
již historicky tradice nulové tolerance
a jsme tím celkem raritou. Mnoho lidí
od nás ukazuje na to, jak jiné státy tolerují určitou míru alkoholu při řízení.
A naopak oni zase ukazují na nás, jak
to máme úžasné, že nemusíme tolerovat alkohol za volantem.
Je pravdou, že je jen jeden trend –
snižování této tolerance. V některých
zemích pro všechny, jinde zatím jen
pro vybrané kategorie – profiřidiče,
čerstvé řidiče apod. Je také pravda,

že nejčastěji diskutovaným cílem není
totální nula jako u nás, ale číslo okolo 0,2–0,3 promile. A je také pravda,
že i u nás je prakticky určitá tolerance, daná především nepřesností měření a fyziologií lidského těla.
Český problém je však v něčem jiném. V naší povaze. Když se někam dá
značka s rychlostním limitem 50, očekává se, že se tam bude jezdit šedesát
a taky se tak jezdí. A stejně to děláme
s alkoholem. Teď se pít vůbec nesmí,
takže si lidé dají „jen“ malé pivo nebo
sklenku vína. Když zvýšíme toleranci,
kolik si přidáme v konzumaci?

R obert Š ťastný
exper t v oblasti silniční
bezpečnosti

Nemyslím si, že bychom měli zahraničním řidičům co závidět. Ano,
oni si mohou dát k obědu třetinku jejich piva a po té beztrestně řídit. Ale
my si dnes klidně můžeme dát před
jízdou dva půllitry dobrého piva. Sice
je nealkoholické, ale pořád lepší než
to jejich plnokrevné. Jedním z vedlejších produktů naší nulové tolerance je
totiž nebývalý rozvoj výroby nealkoholického piva v celé řadě našich pivovarů. A upřímně, znáte lepší „nealko“ než to české?
Na zdraví u piva i na silnici přeje
Robert Šťastný

Ženy v politice
Sedmý díl ediční řady Analýzy je zaměřen na zastoupení žen v politice. Publikace
monitoruje zastoupení žen ve veřejných domácích a zahraničních institucích, přináší
argumenty pro a proti pozitivní diskriminaci a shrnuje názory veřejnosti na roli žen
v politice.
Kniha vznikla ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu za ODS Andreou Češkovou.
Analýzu Ženy v politice objednávejte na adrese info@cevro.cz nebo tel. 224 237 769.
Publikace je zdarma, platí se pouze poštovné a balné ve výši 39,– Kč.
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republiky

Jako prezident Autoklubu České republiky odpovídám na dotazy médií ve smyslu, že řidič se považuje za
ovlivněného alkoholem až tehdy, jeli v jeho těle zjištěn obsah alkoholu
ve výši větší než 0,2 ‰, a na mé vyjádření reaguje tiskový mluvčí příslušného ministerstva či představitel
některé policejní složky tím, že populisticky prohlásí, že alkohol za volant
samozřejmě nepatří, a slíbí, že jakýkoliv návrh na změnu tzv. nulového
limitu bude vetovat. K tomu novinář
přidá „názor národa“, např. vyjádření ženy, která požaduje, aby bylo zakázáno i pivo bez obsahu alkoholu,
a je to.
Podívejme se tedy na problém alkoholu za volantem uceleně. Nejprve si připomeňme některé skutečnosti:
®® Počet nehod zaviněných pod vlivem
alkoholu i počet lidí usmrcených při
těchto nehodách představují z celkového počtu nehod a počtu usmrcených
cca 4 %. Statistiky ovšem neuvádějí,
s jakým obsahem alkoholu v krvi řidiči nehody zavinili. Ukazuje se však,
že zejména u nehod se smrtelnými následky jde pravidelně o poměrně vysoký obsah alkoholu v krvi, většinou více
než 1 promile.
Za menší množství alkoholu v krvi,
než které je ve většině zemí Evropy
povolené, je řidič v ČR velmi přísně
trestán: za 0,3 a méně promile třemi body, pokutou od 10 do 20 tisíc Kč
a zákazem řízení od 6 měsíců do jednoho roku.
®® Při zjištění jakékoliv nenulové hodnoty při dechové zkoušce policista řidiče vždy vyzve (je povinen vyzvat),
aby se podrobil lékařskému vyšetření,
tedy odběru krve. Laboratoře na odběr krve po silniční kontrole však hladiny nižší než 0,2 promile považují za
nulové, protože jsou pro ně „klinicky úplně němé“. Řidič tak končí bez
trestu, ale kromě zbytečné šikany řidiče zůstávají stohy formulářů a účty

Alkohol
za volantem:
Trochu racionality
za testy. Jeden test stojí zhruba pět
set korun a jenom v Praze je takových
případů asi 700 za rok. To představuje zbytečně vynaložených 350 tisíc korun, a navíc poštovné, obálky obíhající
mezi úřady, náklady na práci úředníků atd.
Za menší množství alkoholu v krvi,
než které je ve většině zemí Evropy
povolené, je řidič v ČR velmi přísně
trestán: za 0,3 a méně promile třemi
body, pokutou od 10 do 20 tisíc Kč
a zákazem řízení od 6 měsíců do jednoho roku. Řidič, který přijíždí do ČR
z jiné země, např. z Německa či Rakouska, může být bezprostředně po
překročení státní hranice přísně potrestán, ačkoliv krátce předtím vyhovoval předpisům jiného evropského
státu.
®® Řidič v ČR sice nesmí mít ani zlomek promile alkoholu v krvi, ale klidně může řídit po probdělé noci či
nadměrné námaze, nikdo nezjišťuje
a nezjistí, že si cestou zakouří marihuanu, a nikomu nevadí, že při jízdě
telefonuje, byť s použitím hands free,
což ho od soustředění na řízení odvádí
stejně nebo více, než kdyby měl v krvi
0,8 promile alkoholu (viz britské aj.
výzkumy).
®® Nulový limit není uplatňován ani
při tak náročných činnostech, jako je
vrcholový sport. Světová antidopingová organizace WADA, jejímiž stanovisky se řídí Mezinárodní olympijský
výbor, toleruje pro sportovce alkohol
v krvi většinou do 0,1 promile, což mj.
platí i pro jezdce Formule 1 (např. pro
letecké sporty platí limit 0,2 promile
a pro vodní motorismus dokonce 0,3
promile).
Ano, jsou to zástupné problémy,
jak měření nepatrných překročení dovolené rychlosti, tak snaha o postihování i minimálních hodnot alkoholu
v krvi řidičů. Řeší se problémy, které
souvisejí s jednotkami procent ve statistice nehodovosti, ale nechávají nás
v klidu ty, které znamenají v následcích nehod hodně desítek procent. Je
to obdobné, jako když v souvislosti se
zákazy jízd nákladních vozidel (ka-

mionů aj.) odborná komise řeší, zda
v supermarketech budou v sobotu
ráno čerstvé rohlíky, místo abychom
sladili zákazy v České republice s režimem, který panuje v sousedních státech.
Za Autoklub ČR, všechny jeho členy i většinu motoristů mohu vyslovit
názor, že
®® zavinění nehody pod vlivem alkoholu by mělo být nekompromisně trestáno,
®® policie by měla ve svých statistikách
v souvislosti s „alkoholickými“ nehodami sledovat hladinu alkoholu v krvi
řidičů, kteří zaviní nehodu (dosud se
tak neděje),
Řidič v ČR sice nesmí mít ani zlomek
promile alkoholu v krvi, ale klidně
může řídit po probdělé noci či nadměrné námaze, nikdo nezjišťuje a nezjistí, že si cestou zakouří marihuanu,
a nikomu nevadí, že při jízdě telefonuje, byť s použitím hands free.
®® případy,

kdy řidič pod vlivem alkoholu zaviní nehodu, by měly být odlišeny od prostého zjištění alkoholu
v krvi řidiče,
®® po zjištění hladiny alkoholu v krvi
nižší (v případech, kdy nejde o zavinění nehody), než je tolerováno ve většině evropských států (0,5 promile),
by měl následovat jen finanční postih,
bez přidělení trestných bodů a odebrání řidičského průkazu,
®® stanovení současného nulového limitu alkoholu v krvi řidiče by mělo
být přehodnoceno. Mělo by být zváženo uzákonění nenulového limitu, případně s dalším omezením pro
určité kategorie řidičů (mladiství řidiči, noví držitelé řidičského oprávnění, řidiči hromadné dopravy osob
apod.).
®® je nezbytné, aby limit alkoholu v krvi
řidičů byl určen racionálně, na základě
stanovisek odborníků z oblasti dopravy a medicíny; bylo by na škodu věci,
kdyby rozhodující byla např. vyjádření
politiků apod.
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R oman J ečmínek
prezident Autoklubu České
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Problém bytů OKD způsobila
sociální demokracie
Společnost RPG Byty v současné
době hospodaří s více než 40 tisíci
byty, které získala v privatizaci v roce
2004 společnost Karbon Invest, spolu s rozsáhlým realitním fondem Ostravsko-karvinských dolů (OKD). Nevýhodnou privatizaci OKD přitom
realizoval sociálnědemokratický ministr financí Bohuslav Sobotka, který
seděl v roce 2004 ve vládě Stanislava
Grosse.
Stát tehdy prodal byty absolutně pod cenou (40 tisíc Kč za jeden
byt), ačkoliv jejich odhadní cena
byla mnohonásobně vyšší. Vláda
Stanislava Grosse tehdy na transakci nevypsala ani výběrové řízení, ale
schválila prodej svého 46procentního podílu přímo společnosti Karbon
Invest, kterou ovládali Viktor Koláček a Petr Otava. Sociální demokraté

v roce 2004 fatálně selhali při přípravě smlouvy, která by ochránila práva
nájemníků, jsou tak přímými viníky
jejich současné špatné situace. Je to,
jako když žhář založí požár a pak se
ho snaží hasit.
Tehdejší ministr financí Bohuslav
Sobotka tak projevil buď svou absolutní neschopnost, nebo jednal v něčím zájmu a měl by se přestat vymlouvat a otevřeně vše vysvětlit.
Na konci loňského roku tak ČSSD
ve snaze odvést pozornost protlačila ve sněmovně bezprecedentní usnesení, které tvrdí, že došlo k porušení smluvních závazků ze strany RPG
Byty. Po zákonu o zákazu prodeje Letiště Praha jde o další krok socialistů,
který narušuje rovnováhu výkonné,
soudní a zákonodárné moci. Pouze soud může rozhodnout, zda došlo

P avel D robil
lídr kandidátky ODS
v Moravskoslezském kraji

k porušení smluvních závazků, a přikázat patřičné opatření.
Nezodpovědnost a protimluvy politiků ČSSD k této kauze jsou nejvíce
patrné například u současného hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase.
Ten sice téma týkající se bytů OKD
využíval ve své krajské kampani, ale
k zodpovědnosti za tehdejší nevýhodné rozhodnutí kabinetu se nepřihlásil. I on přitom seděl ve vládě na pozici ministra zemědělství. Nyní se na
tomto tématu přiživuje i lídr kandidátky ČSSD Lubomír Zaorálek, přitom by měl odpovědět na otázku,
co udělal jako vrcholný představitel
ČSSD, v té době dokonce předseda
poslanecké sněmovny, pro to, aby
k této problematické situaci vůbec
nedošlo.

Evropská unie
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Bude čtvrté předsednictví
Španělska v Unii úspěšné?
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Španělé, kteří jsou členem Unie již
25 let, mají opět příležitost předsedat
Evropské unii. Po letech 1989, 1995
a 2002 to tak bylo počátkem letošního roku již počtvrté, kdy předsednictví Evropské unie převzalo Španělsko.
Jihoevropská země, která s 19,3 % mírou nezaměstnanosti a schodkem veřejných rozpočtů ve výši 11 % HDP
patří k zemím nejvíce postiženým hospodářskou krizí. Země, kde 72 % obyvatel v nedávném průzkumu uvedlo,
že nemá žádnou nebo má malou důvěru v socialistického premiéra Zapatera. Je proto logické, že představení
programu španělského předsednictví v Evropském parlamentu, které

se uskutečnilo na plenárním zasedání
EP 20. ledna, bylo ostře sledovaným
momentem.
Zapatero ve svém vystoupení uvedl, že hlavní prioritou Španělů je zajištění hladkého fungování Unie s novou Lisabonskou smlouvou. Lze proto
očekávat, že v tomto půlroce se v Bruselu budou zejména upřesňovat role
jednotlivých orgánů Evropské unie
a dohadovat, kdo bude mít co podle nových pravidel na starosti. Ambicí Madridu je současně pokračovat
v boji s hospodářskou krizí. Plánuje
se přijetí nových nástrojů pro dohled
nad evropským finančním systémem.
Připravuje se nová vize Evropské unie

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

s výhledem do roku 2020, opírající se
hodně o digitální technologie a věnující se úsporám energií a společnému
energetickému trhu. Zapatero hodlá
v čele Unie prosazovat také vznik Evropského výboru pro systémová rizika, který by měl varovat před příchodem další finanční krize.
Je potřeba konstatovat, že nastavit
nová pravidla fungování evropské sedmadvacítky a vyvést Evropu z krize
bude pro Španělsko, které má mnoho
domácích problémů, opravdu těžkým
soustem. Podle mnohých europoslanců i diplomatů v Bruselu si tak občané
členských států prostě budou muset se
svými problémy poradit sami.

aktuálně
kraje/obce

J osef P avel
exhejtman Karlovarského
kraje

Čísla jsou neúprosná. Ve školním
roce 2010–2011 je v Karlovarském
kraji v devátých třídách základních
škol 2498 žáků. Na středních školách
ve správě kraje je 5747 volných míst,
z toho 5337 formou denního studia
a 410 ostatních forem studia.
Nabídka středoškolských míst je
tedy v porovnání s počtem dětí, které
o ně budou usilovat, více než dvojnásobná. Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že optimalizace školství, kterou
ODS před několika lety nastartovala,
musí pokračovat!
Před několika lety jsme stáli před
otázkou, jak školství optimalizovat.
Přijali jsme tehdy měkčí variantu řešení přebytku volných míst, tedy slučování středních škol. Tvrdší variantou
bylo školy jednoduše rušit… I ta měkčí ovšem vyvolala vlnu negativních reakcí. Dnes se ovšem ukazuje, že byla
nezbytná. Sekundárním důsledkem
sice bylo uzavření několika objektů,

Optimalizace školství
musí pokračovat
jako jsou učiliště v Abertamech, Lubech či Královském Poříčí, ale obory
jako takové nezanikly. Jen se přesunuly do nejbližších vhodných škol.
Optimalizaci jsme nedělali jenom
kvůli žákům, ale i kvůli pedagogům.
Karlovarský kraj má totiž smutné prvenství nejen v nejnižším počtu vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných lidí,
ale podle statistik i v nejmenším počtu
náležitě vzdělaných učitelů. Koncentrací studentů jsme tak docílili i koncentrace kvalifikovaných pedagogů.
Dokážu pochopit současného hejtmana, že nechce dělat nepopulární
kroky. Ale umělé udržování poloprázdných škol je pro studenty a pedagogy
ještě horší než jejich sloučení, případně
uzavření. Byli jsme svědky dramatického boje některých starostů o zachování základních škol ve městech a obcích
i za cenu finančních příspěvků rodičům
a snížení kvality výuky. Zájem rodičů
se ale koupit nedá. Ti prozíravější hle-

dí spíše na kvalitu výuky než na diskutabilní výhody. A u středního školství
je to úplně stejné. Bojovat za udržení
školy bez ohledu na její kvality je krátkodobé a populistické řešení.
Čísla jsou neúprosná. Je populismem tvrdit, že kraj žádnou střední
školu neuzavře. Do nebe volající hloupostí je pak nabádat ředitele jednotlivých škol, aby nebrali plný počet žáků,
aby se tak dostalo i na ostatní školy.
Tímto způsobem z pomyslné mapy
školství v Karlovarském kraji úplně
vymizí kdysi výběrové a prestižní školy. Kvůli přebytku nabídky nad poptávkou se totiž na střední školu dnes
dostane každý bez ohledu na prospěch. Vše je o věčném kolotoči žáků,
pedagogů a v neposlední řadě peněz.
Ty se dají společně se žáky a kvalitními kantory smysluplně koncentrovat.
Proto já i klub ODS tvrdíme, že optimalizace školství bezpodmínečně
musí pokračovat.

poslanecká sněmovna

I van F uksa

Schodek státního rozpočtu za rok
2009 dosáhl téměř 200 miliard korun.
Jiří Paroubek při každé příležitosti
opakuje, že se jedná o „Topolánkův“
rozpočet. Připomeňme pár výroků
představitelů ČSSD.
„V době krize nemůže být výše
rozpočtového schodku modlou,“ řekl
v únoru 2009 Milan Štěch. Bohuslav
Sobotka v té době uvedl: „Já si nemyslím, že je rozumné, aby se vláda soustředila na škrty v situaci, kdy ekonomika výraznějším způsobem zpomalí.“
Jinými slovy, zatímco ČSSD před ro-

Kdo kárá deficit?
kem Topolánkovu vládu kritizovala, že
proti krizi nebojuje vytvářením schodků, nyní ji kritizuje za vysoký schodek.
Je jasné, že pokles zahraniční poptávky, pokles zaměstnanosti a následný pokles výběrů daní nezavinil nikdo
v Česku. Topolánkova vláda ale podnikla zásadní kroky ke snížení deficitu. Desítky miliard korun z rezervních
fondů byly rozpuštěny nikoli do výdajů,
ale do příjmů rozpočtu. To snížilo půjčky státu a uspořilo další miliardy na
úrocích. Zmrazily se provozní výdaje
rezortů, jež pak byly použity na pokry-

tí zvýšených nároků na podpory v nezaměstnanosti. Věří vůbec někdo, že
by ČSSD podnikla stejná opatření ke
snížení deficitu? Naopak, z předchozích let její vlády je jasné, že by se prostředky z rezervních fondů použily na
zvýšení výdajů. A úspory v provozních
výdajích? Každý si pamatuje slova Jiřího Paroubka z roku 2006, že šetření ve
státní správě před volbami je nesmysl.
A konečně, kritika schodku v době
krize od někoho, kdo zadlužoval tuto
zemi v době prosperity, představuje
vrchol drzosti.

CEVROR E V UE

náměstek ministra financí
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Myšlenky minulosti
a jejich porovnání
se současností

CEVROR E V UE

Nedávno jsem listoval velmi zajímavou
knihou, kterou mám ve své knihovně
už léta a ke které se vždy rád vracím
minimálně z jednoho důvodu: v každé
době, v každé činnosti produktivního
života totiž nabízí vždy něco nového.
Těžko se tato kniha čte „od začátku
do konce“ jako jiné, klasické knihy.
Její obrovská výhoda spočívá v tom,
že se v ní dá listovat a přeskakovat na
jednotlivé kapitoly, někdy i na jednotlivé odstavce, které vždy dokážou něčím obohatit: názorem, myšlenkou,
pohledem, nápadem… Je to kniha
Tomáše Bati Úvahy a projevy, o jejíž
třetí vydání se zasloužila Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se
Zlínským krajem.
Opravdu s údivem se čtou různé
jeho myšlenky a způsoby řešení problémů, které jsou až neuvěřitelně poplatné i dnešní době, čili v časovém
rozdílu nějakých osmdesát let. Pominu-li klasická hesla, dnes všeobecně
známá, jsou zde i myšlenky, které stojí za připomenutí. Zejména v kapitole „Státník“, kde se kniha zabývá veřejným působením T. Bati ve Zlíně
a jeho politickým životem.
„Je správné, aby země čerpala své
příjmy z těch zřídel, které sama pomáhá budovat. Veškerá vydání země sledují ten účel, aby byla zlepšena hospodářství všech občanů v zemi a veškeré
daně jsou placeny z hospodářské činnosti občanů. Náklady země na elektrizaci, melioraci, odborné školství, na
kontrolu obecního hospodářství mají
jediný účel, aby byly zvýšeny příjmy občanstva, aby byla zvýšena výroba, zlep-
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šeny živnosti, obchod, průmysl, zemědělství, z čehož plynou daně z příjmu
a obratu do státních pokladen.“ Tato
část pochází z projevu, předneseném v roce 1929 a týkajícího se způsobu uspořádání zemských financí ve
vztahu k financím státním. Odhlédneme-li ovšem od tématiky projevu
a vezme-li tento odstavec jako optiku
či jako určitý úhel pohledu na dnešní správu státních financí, resp. hospodaření s penězi všech daňových
poplatníků, leckdy nám vyvstanou zajímavé obrazce. Nechci je zde popisovat či příkladem uvádět, spíš chci tuto
„optiku“ nabídnout. Může se hodit
například v současné době, kdy se ještě někde tvoří obecní, městské či krajské rozpočty na rok 2010.
„Zdraví občanstva je v první řadě
podkladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá vydání zemská nutno proto pohlížet
jako na velmi účelné investice směřující
k zvýšení příjmu občanstva, a tím zvýšení jeho berní poplatnosti.“ I přes zdravotní a sociální politiku sledoval T.
Baťa příjmy a výdaje rozpočtu. Opět
střih a pohled do současnosti a dnešní
způsob motivace zejména všech „práce schopných“ podílet se hlavně příjmové stránce veřejných rozpočtů, nikoli jen na té výdajové.
V projevu o hlavních problémech
zemského hospodaření Tomáš Baťa
zase nabízel následující ideu: „Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob
země i státu je probudit a uvolnit životní
síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby
pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Je-

M ichal K adlec
místopředseda
Regionálního sdružení ODS
Jihomoravského kraje

diným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného
života, který takto vyroste, vybudují si
silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země
docílí mnohem lepší existence, nežli
mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou
odkázaní na almužnu a kdy mají proto
nedostatek všichni.“ Tato myšlenka se
také vztahuje k problému přerozdělování, byť v té době trochu jinému, než
máme nyní. Ale opět zajímavý pohled
na současný systém a způsob správy
státních financí. Které město by nechtělo mít ve svém rozpočtu více peněz, než se mu nyní dostává? Existuje
snad některá obec, která by nevěděla, co s vyššími příjmy do obecní kasy?
Na druhou stranu – jsou její možnosti, jak si tento příjem zajistit, dostatečně široké? A je v případě nedostatku
problém spíše na straně obce nebo na
straně systému vztahu státních a obecních financí? Opět otázky, které si můžeme zodpovědět sami dle svých zkušeností.
Svůj krátký výlet do listování v historii chci uzavřít jednou, na můj vkus
až vše říkající větou: „Veřejným financím může pomoci jediné: když zvýšíme
výdělečnou schopnost obyvatelstva.“
Myslím, že zde už není třeba nabízet
paralelu tehdejší doby s dobou dnešní. Každý si ji je schopen určitě udělat
sám. Budiž to ovšem myšlenka, která by neměla zapadnout. Stejně jako
odkaz celoživotního díla Tomáše Bati
ve všech oblastech jeho působení pro
další generace.

Vysoká škola CEVRO
Narovnání vztahu mezi církvemi a státem
Institut vydává knihu
k majetkovému vyrovnání
církví se státem. Publikace vychází z příspěvků na konferenci Narovnání vztahu mezi církvemi
a státem: aktuální reflexe v lednu 2008. Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, doplněný o přesně
znění zákona či důvodovou zprávu.
Knihu si můžete objednat na www.cevro.cz nebo na telefonním čísle 224 237 769. Kniha je zdarma, platí
se pouze poštovné a balné ve výši 49,– Kč.

hydepark

Vzpomínáte?
Takoví jsme
byli – 70. léta

D alibor H orák
historik, místostarosta
Uničova

Koncem minulého roku obohatilo
pražské Nakladatelství XYZ předvánoční knižní trh prvním svazkem výpravné edice s názvem Vzpomínáte?
Takoví jsme byli. Tato publikace poutavým a odlehčeným způsobem připomíná život v Československu v schizofrenní době reálného socialismu 70.
let minulého století, následující díly
mají být věnovány dalším dekádám.
Autorskému týmu – dokumentaristce Jitce Škápíkové (*1967) a výtvarníku Jiřímu Houserovi (*1949)
se podařilo sestavit za použití dostupných archiválií pestrý kaleidoskop informací s dokonalou vypovídací hodnotou k většině oblastí tehdejšího
života. Excerpované prameny – výňat-

ky z dobového tisku – autoři vhodně
doplnili úsporným vysvětlujícím textem a jednotlivé části knihy opatřil
komentátor Ivan Hoffman (*1952) výstižnými glosami s nezbytnou dávkou
sarkasmu.
Téměř třísetstránkové dílo je uvedeno laskavou autorčinou předmluvou,
první část knihy s názvem Deset let ve
zkratce je pak věnována přehledům
klíčových událostí z domova a zahraničí. Ty mají za úkol především uvést
případného nezasvěceného čtenáře
do kontextu doby či oživit vzpomínky
pamětníků. Druhá část s názvem Kupředu levá je dále členěna do osmi oddílů, které jsou věnovány ideologickým
schématům doby. Třetí část pojmenovaná Hrdinové a kašpaři se skládá
z dvanácti oddílů pojednávajících o životě běžné populace. Čtvrtá část s ti-

tulem Chléb a hry obsahuje šestnáct
oddílů zabývajících se způsoby trávení volného času. Publikace končí jednostránkovým výhledem do budoucího
desetiletí – úvodníkem Rudého práva
z prosince roku 1979. Působení textu je
umocněno použitím sedmdesáti černobílých a jedenácti barevných fotografií,
které doplňuje jednatřicet reprodukcí
dobových reklam.
Celou edici bude zejména po jejím završení nepochybně možné označit za záslužný autorský a vydavatelský
počin, který shromáždí a čtenáři zpřístupní paletu pramenného materiálu.
Série by se mohla stát vhodnou učební pomůckou zejména pro mladší studenty všech společenskovědních oborů. Určitě upoutá i pamětníky, kterým
připomene dávno zapomenuté detaily
minulých dob.

Začátek normalizace, aneb co předcházelo 70. letům
Normalizace je obdobím, které následovalo po invazi vojsk v srpnu 1968. Nástup
normalizace probíhal v několika fázích, podle toho jak postupně ztráceli vliv a moc
představitelé tzv. Pražského jara a na jejich místa nastupovali věrní přisluhovači Kremlu.
1. fáze

Postupné odstavování Dubčekova vedení jakožto řídící koncepční síly. Tato fáze byla
dovršena říjnovým plénem ÚV KSČ v roce 1969.

Stranické čistky a poté likvidace všech ostatních struktur (kulturní spolky, Junák,
2. fáze KAN, K-231, Sokol) polednové reformy. Čistky začaly nejprve v Bezpečnosti
a v armádě, posléze v odborech a v zájmových organizacích a složkách NF.
Zahájil tzv. Dopis ÚV stranickým organizacím schválený koncem ledna 1970, který
vyhlašoval principy „výměny stranických legitimací“. Byly jmenovány prověrkové
3. fáze
komise ze starých dogmatických komunistů i z mladých agilních pracovníků
stranických aparátů.

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

CEVROR E V UE

Zdroj: www.totalita.cz
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Členská základna
Počet členů ODS

Liberecký
kraj
1264

Ústecký
kraj

Královéhradecký
kraj
1394

5482
Karlovarský
kraj
746

Praha
4068
Středočeský
3107
kraj

Plzeňský
kraj

Pardubický
kraj
1226
Kraj
Vysočina

3034

1123

Jihočeský
kraj

CEVROR E V UE
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Jihomoravský
kraj

Zlínský
kraj
1173

4126

2191

kraj / rok

2005

2008

2008

2009

Praha

3773

3791

3845

4068

Středočeský

3031

3213

3143

3107

Jihočeský

1530

1727

2043

2191

Plzeňský

2251

3112

3053

3034

697

748

747

746

Ústecký

2014

2574

3801

5482

Liberecký

1241

1282

1216

1264

Královéhradecký

1165

1365

1367

Pardubický

1125

1181

Moravskoslezský

2519

Olomoucký

Karlovarský

Moravskoslezský
kraj
Olomoucký
3146
kraj

1582

Přítomnost charak

Obča

podmínky vstupu do strany

podpis při
platit člen

1394

vznik místní organizace

3 členové

1179

1226

požadavek aktivity členů

ne

2706

2771

3146

1210

1568

1602

1582

stanovami určené minimální počty
schůzí místních organizací

1× výroč
sdružení

Jihomoravský

3388

3606

3665

4126

hovoří stanovy o vnitrostranických
organizacích a klubech

ne

Zlínský

1053

1292

1184

1173

Vysočina

1158

1260

1189

1123

přidružené organizace

26155

29429

30805

33662

MK (na zá
a usnesen

celkem

zdroj: ODS

téma

politických stran
Členové ODS
Poměr mužů a žen v ODS
muži

67 %

ženy

33 %

ženy
33 %

Průměrný věk členů ODS
muži
67 %

zdroj: ODS, stav v roce 2008

průměrný věk

47 let

muži

46 let

ženy

49 let
zdroj: ODS, stav v roce 2008

Počet členů politických stran

rok

ODS

ČSSD

KDU–ČSL

KSČM

SZ

TOP 09

VV

1991

–

12 468

95 435

562 529

?

–

–

1997

23 488

14 121

?

154 923

?

–

–

2003

20 412

17 913

49 441

107 813

?

–

?

2009

33 662

23 619

cca 38 000

71 823

2 567

2 323

490

zdroje: Lukáš Linek: České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členství; idnes.cz

kteristik modelu volební strany v politických stranách

Česká strana sociálně
demokratická

Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová

Komunistická strana
Čech a Moravy

ihlášky, souhlas MS,
nské příspěvky

podpis přihlášky, souhlas MO,
platit členské příspěvky

podpis přihlášky, souhlas MS
a okresního výboru, platit členské
příspěvky

podpis přihlášky, souhlas ZO, platit
členské příspěvky

é se souhlasem VR

5 členů se souhlasem OVV;
důvěrníci a přípravné výbory

5 členů se souhlasem OV;
důvěrníci a důvěrnické skupiny

3 členové se souhlasem OV;
důvěrníci a stranické skupiny

ano

ne

ano

6× ročně

2× ročně

4× ročně

ano (jmenovitě od 1992)

ano (umožňují vznik od 1990; do
1995 jmenovitě)

ano (umožňují vznik od 1990)

ční schůze místního

MKD, Klub seniorů, Orel
ákladě společné deklarace SDŽ, MSD, Klub seniorů
(dohodou); do roku 1995
ní Kongresu)
(ze stanov); SDTJ, MDA (smluvně) ve stanovách kluby mládeže,
žen a seniorů

KSM, LKŽ (dohodou)

zdroje: Lukáš Linek: České politické strany a jejich členové. K postupné proměně charakteru členství; redakce
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anská demokratická
strana
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Američtí profesoři
v CEVRO Institutu
V pátek 22. ledna uspořádala vysoká škola CEVRO Institut druhé setkání v rámci CEVRO Institut Fora.
Jeho hosty tentokrát byli dva profesoři z Wofford College ve Spartanburgu v Jižní Karolíně, kteří přednášeli
o zdravotnické reformě.

Frank M. Machovec je řádným
profesorem ekonomie na Wofford
College. Je to autor známé práce Perfect Competition and the Trasformation of Economics (1995), která byla
oceněna několika prestižními cenami a citována v řadě knih a článků.

Rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma při
moderování diskuse.

CEVRO Revue

Timothy T. Terrell působí taktéž na
Ekonomické fakultě Wofford College. Přednášku moderoval rektor vysoké školy CEVRO Institut prof. Josef Šíma.

Američtí profesoři ekonomie Timothy Terrell a Frank
Machovec při diskusi v CEVRO Institutu.

CEVRO v médiích
CEVROR E V UE

v lednu
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CEVRO Revue

Berlusconiho nástup na hřiště, Petr Sokol,
Reflex 1/2010

V deficitu problém nevězí, Josef Šíma, Euro
3/2010

Provokatér omezí ústavní práva…, Josef
Herczeg, MF Dnes, 18. ledna 2010

To tu ještě nebylo, Petr Sokol, Reflex
3/2010

Pryč z nebezpečné skluzavky, Lidové noviny, 22. ledna 2010

o cevro

J aromír V anžura
posluchač LKA

Lednová Akademie
Přes ne zcela příznivé počasí se sešli
posluchači LKA v téměř kompletním
složení i v novém roce. Průběh první
Akademie v roce 2010 popsal Jaromír
Vanžura:
Podobně jako v předchozích měsících jsme se my, posluchači LKA, sešli
opět v sobotu, uprostřed ledna, k dalšímu poutavému bloku přednášek.
V dopolední části nás pan Marek Hlavica v rámci tématu Politický
marketing zasvěcoval do základních
principů prezentace politických idejí. Seznámili jsme se s odlišností mezi
komerčním a politickým marketingem stejně jako jejich shodnými rysy.
Dozvěděli jsme se mnohé z toho, co
je nezbytné k úspěšnému oslovení našich spoluobčanů při politické činnosti. Poznali jsme strukturu provedení
úspěšné volební či jiné politické kampaně. Uvědomili jsme si rizika a možné chyby, které se v politickém boji
Seznámili jsme se tak s etapami vývoje od prvních organizací pro evropskou spolupráci, přes Evropské hospodářské společenství až po dnešní
podobu Evropské unie.
mohou objevit a které se v reálném
politickém životě skutečně vyskytují. Po přestávce jsme si pak prakticky

Přednáška Marka Hlavici
a na konkrétním příkladu vyzkoušeli
návrh plánování kroků, které by neměly chybět při přípravě a realizaci
kampaně.
Po dobrém obědě následovalo téma
Evropská unie: vývoj a současnost
v rámci předmětu Mezinárodní vztahy. Přednášející doc. PhDr. Markéta
Pitrová, Ph.D s úžasnou kombinací vynikajících znalostí i osobité kritičnosti
udržela celé odpoledne pozornost líčením postupného vzniku a vývoje institucionálních struktur v rámci Evropy.

Seznámili jsme se tak s etapami vývoje
od prvních organizací pro evropskou
spolupráci, přes Evropské hospodářské společenství až po dnešní podobu Evropské unie. Přednášející nám
ve snadno pochopitelném výkladu nastínila Evropskou unii v celé své komplexnosti, rozporuplné jednotě i sjednocující různorodosti.
Obě přednášky tak i tentokrát dosáhly vynikající úrovně a přinesly výbornou hodnotu informací, což je
v LKA doposud standardem.

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 2010 a jako bonus na závěr roku malé překvapení.
> Starší publikace, a to vše pomocí tohoto kupónu.

IČ

telefon
e-mail
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Tři přednášky
prorektora CI
V průběhu února se uskutečnily tři
přednášky prorektora naší vysoké školy na Táborském soukromém gymnáziu a Biskupském gymnáziu v Českých
Budějovicích a na pražském gymnáziu
Jana Nerudy.
Přednáška v Táboře byla věnována
západním demokraciím a výzvám, které před ně staví procesy jako globalizace, změny v demografii, ekonomická krize, rostoucí význam Číny nebo
sílící populismus a neodpovědnost
v nakládání s veřejnými prostředky.

Studenti v Českých Budějovicích si
vyslechli přednášku o narovnání vztahu státu a církví v České republice,
včetně úvodní části věnované vývoji
těchto vztahů od středověku do současnosti. Obě přednášky měly pokračování v podobě dlouhých a bohatých
diskusí.
V pondělí 8. února ukončil prorektor Mrklas svou dvouměsíční sérii přednášek o vztazích státu a církví v ČR na středních školách. Studenti
jednoho z nejprestižnějších pražských

prorektor CEVRO Institutu

gymnázií si vyslechli úvodní slovo
a poté velmi živě diskutovali o problémech, které se týkají role náboženství
v současných západních společnostech, specifikách české situace, výuce
náboženství a etiky na různých stupních škol i nebezpečích nových sekt.
Do diskuse se zapojili i někteří přítomní pedagogové v čele s bývalým ředitelem Gymnázia Jana Nerudy Františkem Kopeckým.

Vysoká škola CEVRO Institut vydává publikaci
Historická reflexe minulosti
Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“
v Německu a Česku, jež navazuje na
stejnojmennou konferenci z listopadu loňského roku. Jádrem Obsah: M. Franc: Ostalgie v České republice
a SRN • L. Novotný: Hodnocení sjednocení
sborníku jsou příspěvky vystupujících, kteří se zaměřují mj.
Německa v postojích východoněmecké
na hodnocení stavu dnešní společnosti v Čechách a bývalém společnosti • D. Kunštát: Češi a komunismus
východním Německu, shrnují sociologická šetření na téma
po dvaceti letech: o čem vypovídají sociologická
Češi a komunismus nebo hodnotí reflexi období před rokem
šetření • S. Neumann: Vyrovnávání se
1989 v dnešním školství či literatuře.
s minulostí a ostalgie ve východním Německu
Knihu si můžete objednat na www.cevro.cz nebo tel. 224 237 769.
Kniha je zdarma, platí se pouze poštovné a balné 39,– Kč.

CEVROR E V UE
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• J. Pinkas: Rok 1989 ve školním dějepisu –
problémy a možná řešení • A. Fialová: Reflexe
totalitní minulosti v současné české próze

anketa pro 3
J osef B artoněk

O ldřich V lasák

J an S voboda

starosta městyse

poslanec EP,

starosta Chebu

Osvětimany

předseda Svazu

a předseda Sdružení

měst a obcí

místních samospráv

Měli by primátoři a starostové žádat vratku pojistného placeného v první
polovině roku 2007, kdy k tomu na základě chyby v zákoně neměli povinnost?
Sdružení místních samospráv ČR doporučilo svým členům v otázce pojistného zdrženlivý postoj a vyčkat na
konečný soudní verdikt. Rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ve prospěch žadatelů o vratku však může celou situaci radikálně změnit. Místní
samosprávy se pak budou muset vypořádat s povinností řádného hospodaření uloženou jim zákonem o obcích
a také s tím, že vratky žadatelům z řad
obcí a měst oslabí v konečném důsledku rozpočtové příjmy těch, kteří by
o vrácení pojistného nepožádali.

Jako předseda Svazu měst a obcí ČR
jsem společně s kolegy nedoporučil
členským obcím okamžitě žádat o vrácení pojistného na sociální zabezpečení uhrazeného v prvním pololetí roku
2007. Z úzce právního pohledu a zatímního soudního rozhodnutí lze sice
dovozovat, že tehdy platná legislativa
neobsahovala povinnost pojistné odvádět, avšak je zřejmé, že šlo pouze
o chybu technického charakteru. Jednorázový finanční prospěch se navíc
může z dlouhodobého hlediska ukázat (i finančně) jako ztráta. Vrácení
tohoto pojistného, které lze vyčíslit
částkou nejméně 100 mld. Kč, by totiž
mělo též vážné ekonomické a rozpočtové dopady na celou sféru veřejných
financí a muselo by být kompenzováno jinými způsoby, např. krácením
ostatních (nemandatorních) výdajů.

Kdyby se jednalo o moje vlastní peníze, bylo by na místě zvažovat, jestli
je tento krok morální, či ne. Tady ale
jde o veřejné prostředky, takže podle
mého názoru bylo nutné o jejich vrácení požádat. V případě peněz, které
mi nepatří, nejde být velkorysý.

12 otázek na nepolitické téma
Petr Fiala / zastupitel Ústeckého kraje

V jakém jste znamení a kolik je vám let?

Jakou posloucháte muziku?

Je mi 42 a jsem ve znamení Panny.

Žánry si cíleně nevybírám, ale záleží
dost na náladě.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
Kde byste chtěl strávit dovolenou?

Jaké máte koníčky?

V horách, byla by to turistická dovolená s rodinou.

Baví mě výlety na zajímavá místa a literatura faktu. V poslední době pak
mezi koníčky přibyl fotbal se synem
Martinem v klubu Junior Teplice.

Kterou barvu mát rád?

Řeknu to poeticky – modrou, protože
je to barva oblohy, a žlutou, protože
to je barva letního dne.

Máte rodinu?

Ano, manželku, dva syny a dceru.

Kdo je vaším vzorem v osobním životě?

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?

Každý, kdo dokáže dobře vychovat
své děti.

Když je příležitost, rád se podívám na
dokumenty z historie 20. století nebo
na detektivky s Herculem Poirotem.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?

Pohled a úsměv.

Jaké přání byste si rád splnil?

Rád bych vystoupil na Kilimandžáro. Pokud možno i s dětmi, až na to
budou mít správný věk a když se jim
bude chtít.
Co vám v poslední době udělalo největší
radost?

V politice to, že se v rámci ODS rozběhla diskuse o Vizi 2020, je to minimálně dobrý základ pro rozvoj podrobnějších programů. V osobním životě
mě potěšilo pěkné školní vysvědčení
dcery a vůbec první vysvědčení syna.

CEVROR E V UE

V politice se pohybuji patnáct let.

19

Politická reklama

P etr S okol
šéfredaktor CEVRO Revue,
politolog

Start kampaně ve Velké Británii

Ve Velké Británii a v Severním Irsku
se musí nejpozději letos v červnu konat parlamentní volby, které rozhodnou o tom, zda se po letech k vládě
vrátí konzervativci, nebo jestli se labouristé udrží u moci i ve čtvrtém volebním období za sebou.
Všeobecně se předpokládá, že labouristický premiér Gordon Brown
vypíše volby na dřívější květnový termín, přičemž nejčastěji se mluví o šestém májovém dni. Kampaň na ostrovech proto již nabírá na obrátkách.
A začíná být, jak je v této zemi zvykem, pořádně ostrá.
Konzervativci nedávno odhalili
plán labouristů zavést opatření, kterému pohotově dali nelichotivou nálepku „daň ze smrti“. Labourističtí
ekonomové totiž začali zvažovat, že
zavedou srážku z dědictví, která by
sloužila k financování sociálního systému.
Konzervativci proto vyrukovali
s předvolebním plakátem, na němž
najdeme hřbitovní náhrobek s nápisem „Otrhat“ a vedle něj text: „Gordon nyní chce 20 tisíc liber, když zemřete.“ Celý výjev doplňuje výzva:
„Nevolte pro labouristickou novou daň
ze smrti.“ Kampaň nebyla v Británii
přijata úplně bez připomínek, ale rozhodně na sebe strhla velkou pozornost. Labouristům nakonec nezbylo
než popřít, že něco takového vůbec
plánují.

CEVROR E V UE

Konzervativci v kampani také poukazují na fakt, že labouristé nejsou žádnou modernizovanou stranou. Dokazují to nedávno odhaleným faktem,
že odborová ústředna Unite finančně
podporuje Labouristickou stranu.
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Plamenné diskuze vyvolal také
plakát konzervativců s tváří Davida Camerona a heslem „Takhle to už
dál nejde. Omezím deficit, nikoli zdravotnický systém.“ Konzervativci jím
chtěli upozornit na potřebu šetření
v době ekonomické krize a zároveň
odmítnout obviňování labouristů, že

Plakát konzervativců, o němž se vedly diskuze, zda je Cameronova tvář
upravená, nebo ne.

Konzervativci tímto ostrým plakátem
napadli plány labouristů na „daň ze
smrti“.

I tento motiv ukazuje tvrdost kampaně
na britských ostrovech. Konzervativci
zdůrazňují, že labouristé se nezměnili.
Stále je ovládají odbory.

Cameronova strana chystá v případě převzetí moci redukci veřejného
zdravotnictví.
Předmětem diskuzí se ale paradoxně nestal obsah plakátu, ale forma. Premiér Brown totiž kontroval
při interpelacích poznámkou, že Cameron si na plakátu nechal upravit
tvář. A hned se vyrojily spekulace, že
lídr konzervativců si na plakátu nechal zmenšit nos a upravit rty. Jeden
škodolibý novinový komentář dodal,
že za takové rty by se sice nemusela stydět ani filmová hvězda Keira
Knightley, ale že určitě nejsou lídra
opozice. A Cameronova reakce? Odpověděl něco ve smyslu, že věří, že
jeho tvář nebyla na plakátu upravena, ale že ho samozřejmě sám nevyráběl.
Konzervativci v kampani také poukazují na fakt, že labouristé nejsou
žádnou modernizovanou stranou. Dokazují to nedávno odhaleným faktem,

že odborová ústředna Unite finančně
podporuje Labouristickou stranu. Cameronova strana nejprve přišla s plakátem poukazujícím na odhalené fiPředmětem diskuzí se paradoxně nestal obsah plakátu, ale forma. Premiér Brown totiž kontroval při interpelacích poznámkou, že Cameron si na
plakátu nechal upravit tvář.
nancování, ale ještě přitvrdila, když
labouristy podporující odbory Unite
vyhlásily stávku v aeroliniích British
Airways a Brown na situaci důrazně nereagoval. To už se na billboardech objevil sám Brown v „odborářské“ uniformě. Doprovázel ho text:
„Gordon dělá sladké British Airways“
a otázka „Je to kvůli 11 milionům liber
od odborů Unite?“
Britskou kampaň budeme samozřejmě sledovat i nadále.

třetí svět

politolog

Jeho početná, sedmdesát milionů
obyvatel přesahující pospolitost patří
k vysloveně mladým, což samo o sobě
přináší velkou dynamiku a agresivitu
do veřejné sféry. Se světovým účinkem
se to projevilo při šíitské revoluci roku
1979, jejíž protagonisté vyhnali tvrdou
rukou panujícího šáha a odvrátili svou
zem od Washingtonu. Nadto obsadili americké velvyslanectví (mimochodem není vyloučeno, že se na akci podílel i současný prezident), načež 444
dní drželi pod zámkem diplomaty supervelmoci. Jednoduše ponížili USA
nedlouho po faktické porážce ve Vietnamu… – Bývalá Persie zkrátka není
žádný beránek. Leč nejde ani o vlka
v rouše beránčím; a fortiori srovnáme-li například jeho vnitřní poměry
s „liberálností“ fakticky mezinárodně
nekritizovaných spojenců Spojených
států amerických, jako je třeba Saudská Arábie…
Skoro stojí za to dodat, že k dynamice krajově velmi, velmi rozdílné íránské společnosti přispívá i sama
příroda, neboť jde o tektonicky velice
aktivní oblast, což se zračí mimo jiné
v aktuálně diskutovaných projektech
nové metropole, která by byla méně
ohrožena častým zemětřesením. Ta
stará a dosavadní, Teherán, skoro celá
osmdesátá léta probojovala se sousedním husajnovským Irákem, kde převažuje stejná větev islámu, šíismus. V neutuchající postinvazní občanské válce
mezi Eufratem a Tigridem se nesporně rovněž silně angažuje, její zdroje
také pomohly některým militantním
organizacím, svůj vliv uplatňovala při
konfliktu o Náhorní Karabach mezi
Arménci a Azery a tak podobně.
Něco na nebezpečnosti Íránu tedy
stoprocentně bude, ale protiteheránská propaganda, kterou mnozí lidé
netoliko v našem prostoru nekriticky
přijímají, zavání občasně přímo nezamýšlenou satirou. Motivem třebas
ze seriálu Nového světa „Griffinovi“,
v němž je postoj občanů k čištění nedalekého jezera obrácen poukázáním
na hrozbu s ním jaksi neurčitě propojených podvracečů. Standardní pod-

Íránský atom
a bezzubost
„černého Hitlera“
Většinou se nám, Středoevropanům, vtloukává do hlavy, že Írán je
nebezpečný stát. Mimo diskusi stojí, že sousloví Íránská islámská
republika značí strategicky významný, rozlehlý a nesporně
rozpínavý celek. Bohatý na „černé zlato“, nerozborné vlastenecké
sebevědomí a nukleárně štěpné ambice.

prahová informace je, že máme co
dělat s asijským „Velkým Satanem“.
Žádný div, když jej vedou nejpřednější zplozenci pekel v čele s vrchním kotelníkem, inženýrem techniky
Ahmadínežádem. Prezidentem-antisionistou, což mnozí lidé na Západě
nesvedou odlišit od antisemity, stejně
Bývalá Persie zkrátka není žádný beránek. Leč nejde ani o vlka v rouše beránčím.
jako obvykle postrádají informaci, že
rozhodující silou v teokratické republice jsou jiní aktéři.

rodní agenturu pro atomovou energii (MAAE) a šikanuje vlastní opoziční nositelku Nobelovy ceny za mír
Ebadiovou. Aroganci či sarkasmus si
svým způsobem může dovolit právniččin „bratr v ocenění“ Barack Hussein Obama, zobrazovaný vnitřní opozicí jako černý Hitler, má teď nad hlavu
nejistého konfliktu s povstalci v Afghánistánu. Leč bohužel i s tam dosazenou vládou. O „americkém míru“
v Iráku rovněž mluvit nelze. A ve vlasti „hvězdnatého praporu“, kde za poslední rok zkrachovalo přibližně 130
bank, čelí rostoucí izolacionistické
náladě. Následkem toho nesvede než
bezzubě prohlašovat, že „trpělivost
světa není neomezená“.

Íránské svaly
Nuklerání námluvy
Každopádně nynější Írán ukazuje
svaly. Podniká silácká gesta zavánějící obrácenou bushovskou politikou
a trvá na neomezeném panství nad
tajemstvím jádra. To by režimu s rétorikou pravidelně dštící oheň a síru
na po zuby ozbrojený (i mimochodem
srovnatelně agresivní) Tel Aviv vložilo
do rukou stejné karty. Hlavně jej však
zabezpečilo proti jakékoliv významné
zahraniční intervenci, což se (po izraelském bombardování Osiraku počátkem 80. let dvacátého století) nepoštěstilo nebožtíku Sadámu Husajnovi;
megalomanskému muži, jenž cítil spřízněnost s ústřední postavou Coppolova snímku Kmotr a snil o vedení arabského kulturního okruhu.
Írán, stále patrněji podporovaný
například sekulární Tureckou republikou, frustrovanou ze západního odmítání hlubší politické integrace, nepokrytě provokuje. Hladce mu prošlo
ukradení voleb, popichuje Meziná-

Situace k dokončení projektu v podstatě garantujícího odstrašení cizích
militárních sil je teď tudíž ideální a nacionální klerici stojí nejspíše krůček
od cíle. Úporné úsilí obstarat si komponenty k produkci nukleárních zbraní rozprostřeli doširoka: naposledy
vešlo ve známost podezření na tajné
rokování Íránců s tchajwanskými obchodníky zakázanými technologiemi.
K právě slavenému jednatřicátému
výročí náboženské Revoluce navíc do
nadprostoru úspěšně vypustili raketu
s živými tvory na palubě – se symbolickými želvami a červy. Jejich bratřím na zemi – cynicky řečeno – ponechává opět stabilizovaný režim na
pospas čerstvé oběti loňských politických procesů. Zdá se, že jeho rostoucím choutkám vést skutečnou velmoc,
entitu pomyslně navazující na význam
někdejšího titána světa Persii lze už
nejspíše jen přihlížet.
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zahraniční inspirace

P etr V ilímek

Republikánská
strana v roce 2010
Obamova popularita se dnes ve většině průzkumů veřejného mínění
pohybuje pod hranicí 50 % a ačkoliv demokraté vedle kontroly
exekutivy mají stále ještě pohodlnou většinu v obou komorách
Kongresu, během uplynulého roku nedokázali splnit téměř nic
z toho, co svým voličům slibovali.

Republikánská strana z tohoto vývoje jednoznačně profitovala a jestliže
po volbách v roce 2008 nejenom mnozí demokratičtí aktivisté, ale i někteří seriózní novináři a političtí analytici předpokládali, že si demokraté udrží
pohodlnou většinu v obou komorách
Kongresu po dobu několika dalších volebních období, zdá se být téměř jisté,
že v listopadových volbách zaznamenají republikáni významné zisky. V této
souvislosti přitom někteří významní
političtí analytici naznačují, že vyloučen už není ani scénář, podle kterého
by demokraté mohli ztratit většinu ve
Sněmovně reprezentantů. Například
podle nedávno publikovaného pravidelného výzkumu pro televizi ABC
a list Washington Post mají nyní republikáni podporu 48 % registrovaných voličů, zatímco demokraty podporuje jen
45 % voličů. Ačkoliv tento náskok není
sám o sobě statisticky důležitý, podle
autorů výzkumu je přinejmenším neobvyklý, neboť od roku 1981 je to teprve pošesté, co v tomto výzkumu více
registrovaných voličů dalo přednost republikánům před demokraty.
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Odrazový můstek v Massachussets

22

Pokud jde o volby do jedné třetiny Senátu, ještě v lednu 2010 respektovaný
politický analytik Charlie Cook konstatoval, že je téměř nemožné představit si scénář, podle nějž by Demokratická strana mohla přijít o svou většinu
(v té době 60 demokratů vůči 40 republikánům), ačkoliv současně odhadoval,
že by demokraté mohli v listopadových
volbách zaznamenat celkovou ztrátu až
pěti křesel. Jen o pár dní později se ale
demokratická senátní většina zmenšila o jedno křeslo díky překvapujícímu

vítězství republikána Scotta Browna
v doplňovacích volbách v Massachussets a od té doby se republikánské vyhlídky dále zlepšily. Ačkoliv je i nadále
velmi pravděpodobné, že si demokraté
kontrolu nad Senátem udrží, stávající
výzkumy naznačují, že republikáni mají
nejen velmi dobrou šanci uhájit svá dosavadní křesla, ale s velkou pravděpodobností získají demokratická křesla
v Severní Dakotě a v Delaware a dobré
vyhlídky mají hned v několika dalších
státech. Stávající demokratičtí senátoři
Zvolení republikána Scotta Browna
vyslalo signál, jak špatně si nyní Demokratická strana v očích většiny voličů stojí.
za svými potenciálními republikánskými protivníky nyní výrazně zaostávají v Arkansasu, Pensylvánii a v Nevadě (kde reálná porážka hrozí dokonce
samotnému vůdci senátních demokratů Harrymu Reidovi) a poměrně dobré šance mají republikánští kandidáti
i v Coloradu a v Indianě (zde republikáni na poslední chvíli rekrutovali
potenciálně velmi silného kandidáta
v osobě bývalého senátora Dana Coatse). Velmi symbolická by pak mohla
být případná demokratická porážka
v Illinois, kde se soupeří o křeslo, které do voleb v roce 2008 držel Barack
Obama. Zatímco ale republikánům se
v osobě kongresmana Marka Kirka podařilo rekrutovat velmi silného kandidáta, jeho demokratický soupeř Alexi Giannoulias je řadou voličů vnímán
jako typický příslušník zkorumpované
politické elity tohoto státu.
Vzhledem k menšímu počtu volebních výzkumů a často čistě lokálnímu

politolog FSS MU Brno

charakteru jednotlivých klání ve volbách do Sněmovny reprezentantů, je
mnohem těžší odhadnout jejich celkový výsledek. Nicméně již zmiňovaný Charlie Cook odhaduje, že by demokraté mohli přijít o 20 až 30 křesel
a zcela nevyloučil ani scénář, podle kterého by v důsledku rozhodnutí
řady stávajících kongresmanů (takové rozhodnutí už například učinili dva
ze tří demokratických kongresmanů
za stát Arkansas) opětovně nekandidovat mohli přijít o většinu v této komoře.
Poplach u demokratů
I v souvislosti s volbami v roce 2010
je pak třeba vyzdvihnout efekt zvolení republikána Scotta Browna. Nejen
že jeho vítězství znamená faktický kolaps velké části demokratické agendy
v Kongresu (včetně reformy zdravotnictví), ale současně vyslalo signál, jak
špatně si nyní Demokratická strana
v očích většiny voličů stojí. Brownovo vítězství v dosavadní demokratické baště Massachussets ukázalo, že si
demokratičtí politici v mnoha dalších
státech USA nemohou být ani zdaleka jisti znovuzvolením. Naopak řady
republikánů od té doby rozmnožili
další potenciálně velmi silní kandidáti
a další vzpruhy se dostalo těm stávajícím kandidátům, kteří se od počátku
ostře vymezovali vůči Obamově politické agendě.
Dobré vyhlídky republikánů pro
volby v roce 2010 ovšem ani zdaleka neznamenají, že by většina voličů měla samotnou Republikánskou
stranu v příliš velké oblibě. Spíše jsou
zejména nezávislí voliči odhodlaní
v těchto volbách potrestat demokraty
a Obamu za jejich neefektivní vládnutí a na americké poměry až příliš levicovou politiku. Republikáni jim pak
slouží jako vhodný nástroj jak stávající
moc demokratů omezit, avšak pokud
si Republikánská strana bude chtít jejich přizeň udržet i v budoucnosti, nevyhne se potřebě programových i jiných reforem.

galerie osobností

R oman J och
ředitel Občanského institutu

Důkazy nebyly, ale…
Tou první byla otázka, zda měl senátor
McCarthy dostatečné důkazy pro svá
obvinění mnohých lidí, že jsou komunisty a přímo agenty Sovětů. Odpovědí
je, že tyto důkazy neměl. Tedy ti, kdo
pod kritikou mccarthismu rozuměli
kritiku obviňování bez důkazů, měli
pravdu. Je však nutno podotknout, že
nyní, po otevření sovětských archivů,
se potvrdilo, že naprostá většina lidí,
které McCarthy obvinil z komunismu
a špionáže pro SSSR, skutečně komunisty a sovětskými agenty byla.
Tou druhou byla otázka, zda ve 40.
a 50. letech v Americe opravdu docházelo ke komunistické konspiraci, infiltraci státní správy a subverzi – jak tvrdil McCarthy –, anebo nikoli. A zda má
svobodná země právo vyhledávat ve
svém státním aparátu a propouštět z něj
stoupence totalitních názorů, jejichž cílem je zničení všech svobod všech občanů a nastolení krutovlády Lavrentije
Beriji, jejich pána, a Josifa Stalina, jejich boha, nad světem. V tom měl McCarthy pravdu a jeho kritici se mýlili.
McCarthy byl člověkem, který nezodpovědně zastával kauzu, jež byla
spravedlivá a správná. Levice nemě-

Slovo „mccarthismus“ je dodnes synonymem honů na čarodějnice
a pálení knih. Je ekvivalentem slova „fašismus“. Přitom výraz
„leninismus“ tak negativní konotace ani zdaleka nevzbuzuje;
přitom kvůli aktivitám senátora McCarthyho nejenže jediný člověk
nebyl popraven, nýbrž ani jeden nebyl uvězněn – zatímco Lenin
a jeho režim desetitisíce lidí popravili, statisíce uvěznili a miliony
nechali umřít bídnou smrtí zimou a hladem.

la nic proti tomu, když byli ze státní
správy vyhazováni nacisté a jejich sympatizanti; řvala však o porušování občanských práv, když byl tentýž princip
vztažen i na komunisty. Jinými slovy,
poskoky Beriji a Stalina považovala za
legitimní proud v názorovém spektru
svobodné země. McCarthy se tedy nemýlil, že stalinisté jsou víceméně totéž
jako nacisté, a tedy levice, která tuto
pravdu nevidí, není způsobilá vládnout
svobodným občanům ve svobodné republice, neboť není schopna ochránit
jejich svobodu před totalitáři. Na druhé straně vady jeho osobního charakteru – obviňování bez důkazů, alkoholismus, nekritické podlehnutí vlivu
jeho hlavního poradce, Roye Cohna,
jenž ho nakonec přivedl k sebevražednému konfliktu s armádou – dodávaly
legitimitu jeho pomýleným odpůrcům,
a na dlouhou dobu tak zdiskreditovaly
ušlechtilou věc antikomunismu.

Joseph McCarthy (1908–1957)
• americký republikánský senátor
(1947–1957)
• bojovník proti komunismu
• předseda stálého vyšetřovacího
podvýboru Senátu

Podpora Kennedyů
Mimochodem, o funkci hlavního McCarthyho poradce hodně stál Robert
Kennedy, později ministr spravedlnosti ve vládě svého bratra, prezidenta
Johna F. Kennedyho (1961–63), a demokratický senátor za stát New York
(1964–68); v 50. letech všichni Kennedyové McCarthyho podporovali. Kdyby to místo dostal Bobby Kennedy
a nikoli Roy Cohn, McCarthy a jeho
reputace by asi dopadli mnohem lépe.
McCarthy trval na tom, že lidé, kteří v 30. letech byli komunisty a v 50.
letech pracovali v západních vládách,
představovali bezpečnostní riziko. To

levice popírala, a v tomto měl McCarthy pravdu – jak se nakonec definitivně prokázalo v Británii v 60. letech,
kdy Kim Philby a jeho další kolegové
v britské Secret Intelligence Service –
všichni synkové z dobrých aristokratických a buržoazních rodin, všichni absolventi Cambridge University
a všichni komunisté z 30. let – byli odhaleni jako sovětští špioni, odpovědní za vydání stovek bojovníků za svobodu katanům z Lubjanky. McCarthy
byl tak ve svých záměrech – i když ne
nutně prostředcích – posmrtně rehabilitován pro každého, kdo není intelektuálně hluchý a morálně slepý.
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V důsledku mccarthismu sice několik
lidí přišlo kvůli svým názorům o práci,
ale to i včetně stoupenců McCarthyho
po jeho pádu v roku 1954.
Joe McCarthy byl v roce 1946 zvolen republikánským senátorem USA
za stát Wisconsin. V únoru 1950 na mítinku ve městě Wheeling, stát Západní
Virgínie, oznámil, že má v ruce seznam
komunistů, kteří pracují na Ministerstvu zahraničí, přičemž Trumanova vláda je tam trpí a ignoruje bezpečnostní
riziko, jež představují. Vzápětí se McCarthy stal předsedou senátního podvýboru, jenž měl komunisty ve státní
zprávě vyšetřovat. A zde došlo ke sporu mezi levicí a pravicí, kolem něhož
dodnes panuje zmatek. Abychom ho
vyjasnili, musíme si uvědomit, že spor
o mccarthismus se nejednal otázky jedné, nýbrž otázek dvou.

Senátor Joseph
R. McCarthy
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Zábava / Vědomostní test
Český antikomunismus
1/ Který z českých senátorů patří

8/ Který spisovatel je autorem petice Dva

k nejvýznamnějším bojovníkům proti
komunismu?

tisíce slov?

16/ Který ze zpěváků aktivně vystupuje
proti komunismu?

a) Milan Kundera
b) Josef Škvorecký
c) Ludvík Vaculík

a) Jiří Korn
b) David Koller
c) Daniel Hůlka

9/ Ve kterém roce tato petice vznikla?
a) 1948
b) 1968
c) 1989

17/ Jak se jmenoval cyklus dokumentů
České televize o obětech komunistického
režimu?

3/ Kdo je autorem památníku obětem
komunismu na pražském Újezdě?

a) David Černý
b) Olbram Zoubek
c) Michal Gabriel
4/ Kdy se slaví Den památky obětí
komunistického režimu

a) 27. června
b) 21. srpna
c) 25. února
5/ Ve kterém brněnském parku
antikomunisté pravidelně protestují proti
komunismu?

a) Pisárky
b) Lužánky
c) Špilberk
6/ Jak se jmenuje organizace vytrvale
upozorňující na zločiny komunistického
režimu?

a) Konfederace politických vězňů
b) Sdružení na památku politických
vězňů České republiky
c) Političtí vězni sobě
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a) Václav Benda
b) Václav Havel
c) Jan Patočka
11/ Které ze sdružení je autorem uznání
17. listopadu jako státního svátku?
a) Mladí konzervativci
b) Oživení.cz
c) Nesehnutí
12/ Který z politiků byl v roce 2001
zatčen na Kubě za podporu opozičních
hnutí?
a) Cyril Svoboda
b) Ivan Pilip
c) Jan Ruml
13/ Jak se jmenuje kniha, která popisuje
obrat jednoho z amerických komunistů
k antikomunismu a která vyšla v roce 2007
i česky?

pro studium totalitních režimů?

a) Tomáš Bursík
b) Jiří Pernes
c) Vladimír Nálevka

a) Mezi ploty
b) Mene Tekel
c) Ekofilm

www.cevro.cz
>

on-line čísla CEVRO
Revue a pdf archiv

>

reportáže z konferencí
a seminářů
nabídka publikací,

18/ Která z institucí podala v loňském roce
návrh na zákaz KSČM?
a) Senát
b) Poslanecká sněmovna
c) Vláda
19/ Jak se jmenuje instituce, která
má za úkol monitorovat zločiny
komunismu?
a) Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu
b) Ústav vyšetřování komunistických
zločinů
c) Ústav dokumentace totalitních
režimů
20/ Která instituce zveřejňuje svazky
StB?
a) Ústav pro studium totalitních
režimů
b) Archiv bezpečnostních složek
c) Bezpečnostní informační služba

a) Svědek
b) Cesta k nevolnictví
c) Konzervativní smýšlení
14/ Jak se jmenuje český filmový
festival, zaměřený zejména na období
totality?

7/ Kdo je současným předsedou Ústavu
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10/ Který z významných disidentů je
autorem knihy Noční kádrový dotazník
a jiné eseje?

a) Neznámí hrdinové
b) Nepoznaní hrdinové
c) Neznámé oběti komunismu

15/ Ve kterém moravském městě leží
bývalá věznice, kde působil i otec
dnešního poslance KSČM Miroslava
Grebeníčka Alois?
a) Opava
b) Znojmo
c) Uherské Hradiště

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

o protiprávnosti komunistického režimu?

a) 1991
b) 1992
c) 1993

Hodnocení:

2/ Ve kterém roce vznikl zákon

0–7/ Antikomunismus je sice jen
jednou ze složek typické pravicové
strany, některé údaje o něm byste
však měli znát.
8–14/ Komunismus je zlo a vy víte,
že je třeba s ním bojovat.
15–20/ Boj proti komunismu
nikdy neustane a vy jste k němu
předurčen.

a) Jaromír Štětina
b) Jaromír Jermář
c) Soňa Paukrtová

Zábava / Křížovka
Citát pravicové osobnosti

CEVROR E V UE

Joseph R. McCarthy: Osud světa spočívá ve střetu mezi ateismem Moskvy … (tajenka). Portrét autora výroku najdete v rubrice Galerie
osobností.
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Řešení: … a křesťanským duchem ostatních částí světa.

Přečetli jsme

redakce

CEVRO Revue

Karel Kramář (1860–1937) / Luboš
Velek, Jan Bílek

Kniha poskytuje vcelku komplexní analýzu, interpretaci
a zhodnocení života a díla Karla Kramáře v širokém kontextu. Sledován je
jako stranický vůdce, politik, první československý ministerský předseda
či jako propagátor ideálu novoslovanství a rusofil, i jako martyr, objekt li-

terární karikatury a rovněž jako průmyslník, finančník, stavitel nebo mecenáš a manžel. Spoluvydavatelem knihy, která vychází jako příloha časopisu
Moderní dějiny, je vysoká škola CEVRO Institut. Na vzniku se podílelo také
několik historiků a politologů působících na CEVRO Institutu: Luboš Velek,
Milan Hlavačka, Daniel Kunštát, Ladislav Mrklas.

Viděli jsme
Bílá stuha / Michael Haneke, Rakousko/
Německo/Francie/Itálie, 2009

redakce

CEVRO Revue

Tajemná historie ožívá ve vyprávění bývalého venkovského učitele, který byl přímým svědkem podivných událostí, jež se odehrály několik
měsíců před vypuknutím první světové války v jedné severoněmecké vesnici. Vše začalo jednoho letního dne. Jediný doktor v kraji byl zraněn při pádu
z koně. Následoval baronův synek, kterého našli zbitého před dveřmi zám-

Pracovní neschopnost
ČSSD

Průměrné procento pracovní neschopnosti
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6,5 %
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ku. Podivné a zdánlivě neopodstatněné násilné činy narůstají a s nimi i napětí ve vesnici, kde si lidé pomalu přestávají věřit. Přísná výchova a pevná
společenská hierarchie se začínají otřásat ve svých základech a na povrch
vyplouvají tutlané konflikty mezi chudými a bohatými, zneužívanými posluhovačkami a jejich pány či dětmi a přísnými rodiči. Až pozdě začne být obyvatelům vesnice jasné, že násilí se rodí přímo v jejich středu.
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únor

Výkonná rada změnila delegátský systém
Únorová Výkonná rada ODS 15. února podpořila politiku svého sněmovního
klubu, když konstatovala, „že při současném rozložení sil ve sněmovně považuje parlamentní obstrukce za jedině možný a zcela oprávněný nástroj při
snaze ODS zabránit přijetí nezodpovědných a populistických návrhů ČSSD,
které by zhoršily finanční a ekonomickou situaci celé země“.
Výkonná rada ODS zároveň schválila reformu delegátského systému pro
kongresy strany. Nová pravidla pro nominaci delegátů na Kongres jsou podle usnesení VR „zásadní změnou a budou efektivním nástrojem proti účelovým náborům členů“. Delegáti nebudou podle rozhodnutí VR již okresním
organizacím (oblastem) přidělováni podle počtu členů strany, ale podle vo-

lebního zisku při volbách do Poslanecké sněmovny a podle počtu voličů
v daném území.
Výkonná rada také poprvé využila nového znění Stanov, které bylo přijato
na loňském podzimním Kongresu, a na návrh Regionální rady ODS Jihomoravského kraje zrušila členství bývalému starostovi Aleši Kvapilovi z Místního sdružení ODS Brno-Žabovřesky a Radovanu Novotnému z Místního sdružení ODS Brno-Husovice. Zároveň Výkonná rada rozhodla, že Aleš Kvapil
nebude zařazen na kandidátní listinu ODS Jihomoravského kraje. Oba vyloučení byli obviněni z korupce a vzati do vazby.
Výkonná rada ODS také schválila finální text dokumentu Vize 2020.

ODS vybírá kandidáty do Senátu
ODS vybrala během prvních měsíců roku své kandidáty do podzimních senátních voleb. Znovu kandidovat budou za ODS jak předseda Senátu Přemysl Sobotka (obvod Liberec), tak místopředsedové Jiří Liška (obvod Jičín)
a Jiří Šneberger (obvod Plzeň-jih) nebo předseda senátorského klubu Tomáš Julínek (obvod Brno-venkov).
Kandidátem ODS do senátních voleb v obvodu 43 Pardubice, do kterého spadá i západní cíp Královéhradecka, byl 8. února potvrzen současný
senátor Jiří Stříteský.
Sněm volitelů oblastní ODS Ústí nad Orlicí zvolil 20. února kandidátem
do Senátu za volební obvod Ústí nad Orlicí Richarda Neugebauera ze Žamberka, který v současnosti zastává funkci prezidenta Východočeského tenisového svazu. Jeho neúspěšnou protikandidátkou byla v primárkách bývalá
poslankyně Veronika Nedvědová.
Změna nastala v obvodě, který tvoří Praha 11 a Praha 15. V primárních
senátních volbách se stal kandidátem na senátora ODS v tomto volebním
obvodě č. 19 Milan Pešák, podporovaný ODS z Prahy 11. Až druhým v pořadí byl zvolen současný senátor za ODS Jan Nádvorník. Primární volby proběhly 23. a 24. března. V dalším pražském obvodě Praha 6 se bude o navrácení obvodu do rukou občanských demokratů snažit nyní dosluhující poslanec Petr Bratský z Prahy 13.

ODS má jako jedna z mála stran na Jihlavsku už jasno, koho vyšle do
boje o senátorské křeslo. Bude to bývalý starosta Telče a pozdější hejtman
Miloš Vystrčil.
Občanští demokraté v Moravskoslezském kraji mají již jasno o všech
kandidátech do senátních voleb, které se na podzim v kraji uskuteční ve čtyřech obvodech. Jména možných senátorů z řad ODS odsouhlasil 22. února v Ostravě regionální sněm. Ten potvrdil, že Milan Bureš a Jiří Žák budou
současné posty senátorů obhajovat. První z nich reprezentuje v horní komoře parlamentu Novojičínsko, ten druhý Bruntálsko. Právě Jiří Žák se pravděpodobně utká také s hejtmanem kraje Jaroslavem Palasem z ČSSD.
Část Ostravy, volební okrsek 70, chce zastupovat současný náměstek
primátora Lukáš Ženatý a o post senátora za volební okrsek 73 Frýdek-Místek bude usilovat Dagmar Adamová, ředitelka ZŠ a MŠ z Jablunkova.
Kandidátem na brněnského senátora za ODS se stal podnikatel Miroslav
Hošek. Pětačtyřicetiletý podnikatel, který založil a úspěšně vedl společnost
Hošek Motor, již dříve zastával některé z politických funkcí. V minulém volebním období stál po boku primátora Brna Richarda Svobody coby jeho náměstek, v období současném zastává jen řadovou funkci zastupitele města.
V Olomouckém kraji se bude letos volit pouze v obvodě Olomouc-město a v něm byl jako kandidát potvrzen současný senátor za ODS Jan Hálek.

Krejčíř lídrem ODS v Pardubicích

Potěšilo nás

A právě toho porazil ve stranických primárkách. Alexandr Krejčíř zvítězil poměrem hlasů 125 ku 87, šest hlasů bylo neplatných.

Zklamalo nás

Považujte pana Kvapila za bývalého kandidáta do Poslanecké sněmovny. (Mediafax, 11. února 2010)

Jako vyučená dámská krejčová má vkus a jistě nejlepší profesní zázemí pro výkon své funkce. (Blesk, 12. února 2010)

Mirek Topolánek poté co byl starosta Brna-Žabovřesek a kandidát
ODS do Poslanecké sněmovny Aleš Kvapil zatčen za údajnou korupci

Alena Borůvková (ČSSD) reaguje na rozhovor Miroslavy Němcové
(ODS) v MF Dnes. Politička sociálně orientované strany chce v politice zřejmě jen některé typy žen…

CEVROR E V UE

Kandidátku ODS do městského zastupitelstva v Pardubicích povede Alexandr Krejčíř, který je náměstkem pardubického primátora Jaroslava Demla.
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