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Vážení čtenáři
®® Petr Sokol, šéfredaktor CEVRO Revue

P

řipravili jsme pro Vás další letošní
speciální vydání časopisu CEVRO
Revue, které tentokrát dostalo podobu monotematického čísla zaměřeného na
problematiku evropských fondů.
Vydání tohoto číslo našeho časopisu
umožnila podpora poslance Evropského
parlamentu pana Oldřicha Vlasáka a samozřejmě také podpora frakce Evropských
konzervativců a reformistů (EKR) v Evropském parlamentu. Osoba Oldřicha Vlasáka není s tímto číslem samozřejmě spojena
náhodou, protože tento evropský poslanec
a dřívější dlouholetý předseda Svazu měst
a obcí se právě problematice evropských
fondů dlouhodobě věnuje a patří mezi největší odborníky na tuto oblast na české politické scéně. Oldřichu Vlasákovi jsme proto
také položili v rámci exkluzivního rozhovoru několik dotazů na toto téma a zároveň
přinášíme jeho původní text.
Evropské fondy a jejich čerpání v České
republice se nyní opět stává velmi aktuálním, protože se blíží začátek nového sedmiletého programovacího období, v němž
bude celá oblast evropských fondů nově

nastavena. Vzhledem k výši prostředků, které z nich plynou do České republiky, patří
tato otázka ke klíčovým problémům dnešní
české politiky.
Problematice evropských fondů je věnována i grafická příloha. Ani tradiční test nevybočuje ze zaměření tohoto čísla, a proto
ověří Vaše znalosti velmi spletitých zákoutí čerpání evropských fondů v České republice.
„Evropskou“ část časopisu doplňuje rekapitulace aktivit sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie v roce 2011
a část věnovaná zajímavostem v zahraniční politice. Nabízíme Vám texty o dánských
volbách, o levicovém pokusu změnit islandskou ústavu, o posledním nepříliš povedeném kousku bývalého kalifornského
guvernéra Arnolda Schwarzeneggera a v neposlední řadě článek o volbách a referendu
na Novém Zélandu. Místo tradičního Měsíce české pravice jsme na závěr roku zařadili
„Rok zahraniční pravice“, který shrnuje nejdůležitější události v rámci klíčových pravicových stran v Evropě i ve světě za rok 2011.
n
Příjemné čtení!	 

Toto číslo časopisu CEVRO Revue
vyšlo s podporou
poslance
Evropského
parlamentu
Oldřicha Vlasáka
a frakce
Evropských
konzervativců
a reformistů v EP.
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[ rozhovor > evropské fondy ]

Evropské peníze budou.
Ale pořádně sešněrované!
S Oldřichem Vlasákem o evropských fondech

V

Bruselu se začalo rozhodovat o možnostech budoucího vyžití evropských
fondů. V Evropském parlamentu se
této oblasti věnuje Ing. Oldřich Vlasák, který je koordinátorem pro regionální rozvoj
čtvrté největší frakce Evropští konzervativci a reformisté a současně jediným zástupcem ČR v europarlamentní pracovní skupině pro budoucí kohezní politiku. CEVRO
Revue mu proto během prosincového pléna ve Štrasburku položila několik otázek
s cílem zjistit informace ze zákulisí, a to přímo z místa, kde se rozhoduje.
Evropská unie je na křižovatce. Euro je
na pokraji krachu, zadlužené státy jihu se
evidentně z problémů samy nedostanou.
Co tato atmosféra znamená pro rozhodování o evropských fondech?
Bohaté západoevropské a severské státy,
které jsou čistými plátci, už nechtějí jen tak
dotovat zaostalý jih a východ Evropy. Velmi
často je na jednáních zmiňován příklad italského regionu Mezzogiorno, kde se ani po
několika desetiletích „proudění“ evropských prostředků nepodařilo kvůli korupci, vyhledávání krátkodobých zisků a rychlejšímu růstu mezd než produktivity práce
dosáhnout významnější změny. Projevuje
se snaha evropské fondy výrazně více svá-

Objem evropských fondů,
které získáme z Bruselu,
se zase až tak dramaticky
nemění. To, co se změní,
jsou možnosti jejich
využití.
zat, více centrálně řídit, stanovit nové podmínky a hlavně zaměřit investice na klíčovou infrastrukturu, podporu prorůstových
technologií a investice do lidských zdrojů.
To je zjevné i na příkladu nově navrhovaného tzv. infrastrukturního fondu, který má
být řízen přímo z Bruselu a do kterého mají
chudší státy tzv. vrátit 10 mld. eur, které dostanou z Fondu soudržnosti. To je podle
mého názoru nejenom velmi nesystémový
krok, ale přímo jednoznačný pokus Komise tzv. „jít na ruku“ starým členským státům
a pokusit se postupně Evropskou unii federalizovat.
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nosti evropských fondů, musí se doslova naučit nový jazyk. Se selským rozumem
a kupeckými počty si opravdu nevystačíte.
Množství zkratek a pojmů, které Komise zavádí, je podle mne alarmující. Modulace
měr spolufinancování, inovace nástrojů finančního inženýrství, ex ante kondicionality, inovativní akce pro udržitelný městský
rozvoj, PSCI – Program pro sociální změnu a inovace, dokonce Brusel znovu oživil
i „ítího“, protože zavádí zkratku ITI, tzv. integrované teritoriální investice. Možná je to
směšné, mě z toho však spíše mrazí, kam se
to celé ubírá.

Postoj starých členů se jeví jako logický. V dobách blahobytu si mohli dovolit
přispívat chudším státům, nyní mají své
vlastní problémy, na jejichž řešení potřebují peníze…
To je zcela jistě pravda. Oni ale dnes
na jedné straně nechtějí investovat peníze
do rozvoje chudších a nově přistoupivších
ekonomik, které jim otevřely trhy a jsou tak
odbytištěm pro jejich výrobky, a na straně
druhé po nás chtějí, abychom jim půjčovali peníze a ručili za závazky. Je to trochu
paradox. Nové členské státy, které vstupovaly do Unie před pár lety s vidinou přílivu
evropských fondů, dnes mají sanovat některé staré členy, kteří si i přes dlouholeté
masivní dotace z Bruselu zvykli žít na dluh.
Nyní těmto státům trh přestal věřit, že jsou
schopny a ochotny splatit své závazky, a jejich vládní dluhopisy tak přestávají být na
trhu prodejné. Dluhopisy skupuje Evropská
centrální banka, která tím jenom oddaluje
řešení problémů, a navíc se dle některých
expertiz věnuje činnostem, ke kterým nebyla zřízena.
Pojďme se vrátit k evropským fondům.
Nově navrhovaná pravidla, o kterých budou spolurozhodovat Evropský parlament a členské státy, přináší celou řadu
novinek. Je možné je jednoduše popsat?
Velmi obtížně. Kdo se chce nejenom
v Bruselu, ale i u nás doma bavit o budouc-

Pojďme se tedy podívat, co se má konkrétně změnit. Jaké jsou podle vašeho
názoru ty nejvýznamnější změny?
Velmi stručně. Komise navrhuje propojení kohezní politiky s cíli hospodářské
strategie Evropa 2020, navrhuje koncentrovat zdroje na menší počet priorit, zavedení odměny, tzv. výkonnostní rezervy, pro ty
nejlepší, klade větší důraz na programování, monitoring a hodnocení, ráda by, aby se
dotační tituly více kombinovaly s půjčkami.
To jsou nicméně spíše technické věci, které konečné příjemce zase až tak nezajímají. Ty zajímá, zda budou moci realizovat své
projekty.
Budou tedy evropské fondy k dispozici
v rozsahu, na jaký jsme zvyklí doposud?
Ze všech diskusí, které o evropských fondech v Bruselu i u nás doma vedeme, jednoznačně vyplývá, že „špidlovsky“ řečeno
„nějaké zdroje budou“. Objem evropských
fondů, které získáme z Bruselu, se zase až
tak dramaticky nemění. To, co se změní,
jsou možnosti jejich využití. Evropská komise v návrzích nejen navrhla zúžit počet
tzv. priorit, tj. oblastí, které by se měly z fondů Evropské unie platit, ale dokonce stanovila i přesné poměry, jak by měly být tyto
fondy rozděleny. Např. konkurenceschopnost malých a středních podniků, investice
do vědy a výzkumu a tzv. zelené ekonomiky, tj. úspor energií a obnovitelných zdrojů, mají v našich regionech spolknout minimálně 50 %, v Praze pak neuvěřitelných
80 %. Současně budeme muset alespoň
čtvrtinu prostředků investovat do tzv. měkkých projektů, v případě Prahy má na různé
sociální projekty jít dokonce více než 52 %.
Například pro obce to znamená, že pravdě-
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Evropský komisař Hahn a poslanec EP Oldřich Vlasák na konferenci k využívání fondů ve městech
podobně nedostanou peníze na místní komunikace, ale budou moci získat peníze na
zateplení obecního úřadu či místní školy.
Současný systém rozdělování evropských
fondů mnoha lidem nevyhovuje. Kupříkladu ČR je kritizována za velký počet
operačních programů. Co si o tom myslíte?
Současný systém je opravdu velmi složitý a mnoho problémů s využíváním evropských fondů si způsobujeme sami. Problémem podle mého názoru nicméně není ani
tak samotný počet operačních programů,
ale to, že v každém platí odlišná pravidla
a že společně nejsou provázané. Problémy
jsou totiž zapříčiněny spíše resortismem,
chráněním si vlastního písečku ze strany
ministerstev a regionálních rad, nepropojením práce úřadů a neochotou dívat se
na projekty očima těch, kdo mají peníze
využívat. Velký počet operačních programů představuje také riziko z hlediska zbytečného plýtvání zdroji. Čím více řídicích
a zprostředkujících orgánů, tím nákladnější systém je, tím více se prodražuje, tím více
papírování a byrokracie přináší. Apeluji
proto na stát, aby čerpání fondů co nejvíce
zjednodušil.
Problematice fondů se věnujete také na
Svazu měst a obcí. Jak vnímají debatu
o budoucím využití evropských fondů komunální politici?

S PECIÁL / 2011

Primátory, starosty i zastupitele logicky zajímají především stávající možnosti
čerpání evropských fondů. Snaží se upozorňovat na ty největší problémy a správně očekávají, že v budoucnu se již nebudou
opakovat. Největším problémem je přebujelá byrokracie. Administrace projektů je
totiž příliš složitá a nevhodně nastavená,
podmínky se mění „za pochodu“ (např. neuznatelnost daně z přidané hodnoty v Programu rozvoje venkova), je velký nepoměr
mezi vloženou prací a vlastními finančními
prostředky na jedné straně a nejistotou výsledku na straně druhé. Netransparentnost
pravidel, ale také personální náročnost pro-

Národním zájmem
je vytvořit koalici
s podobně smýšlejícími
členskými státy,
abychom v Evropské unii
nezůstali se svými postoji
osamoceni.
jektového řízení, nutnost využívat externích
firem nebo časová náročnost procesu z hlediska lhůt, to jsou jen některé z nedostatků
systému, na které moji kolegové upozorňují. Zároveň je pro samosprávy velkou překážkou nutnost realizovat projekty pomo-

cí vlastních finančních prostředků, a pak
teprve čekat na proplacení z peněz EU. Řeknu to otevřeně, všem nám vadí, že se příliš
mnoho peněz utratí za papírování a překlenovací úvěry, namísto aby byly využity například na stavbu silnic nebo nákup nových
technologií do škol a nemocnic.
Co je při rozhodování o budoucích evropských fondech českým národním zájmem?
Zjednodušeně řečeno bychom pro Českou republiku měli získat co nejvíce prostředků na smysluplné investice do veřejné infrastruktury, měli bychom nastavit
taková pravidla, která nebudou narušovat
principy volného trhu a budou maximálně jednoduchá, přehledná a kontrolovatelná. V neposlední řadě bychom měli dát co
nejméně prostoru pro svévolné rozhodování úředníků v Bruselu. Národním zájmem
je také vytvořit koalici s podobně smýšlejícími členskými státy, abychom v Evropské unii nezůstali se svými postoji osamoceni. Kupříkladu v Evropském parlamentu
si téma kohezní politiky „drží“ a své zájmy
zohledňují zástupci států jako Polsko, Rumunsko, Německo a částečně také Řecko
či Nizozemsko. Vzhledem k tomu, že Česká republika je ekonomickou vyspělostí
někde mezi málo rozvinutými státy a nejvyspělejšími státy, můžeme být pomyslným jazýčkem na vahách a naši podporu
určitým návrhům dobře zobchodovat.	  n
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Priority čerpání evropských fondů
V období po roce 2013
®® Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu

P

řestože bylo počátkem listopadu
2011 proplaceno necelých 37 % celkové alokace, kterou má Česká republika k dispozici pro období 2007–2013,
a z Bruselu jsme zatím získali jenom 14,9 %
toho, co můžeme do konce roku 2015 získat, v plném proudu je již debata, za co
bude možné utrácet, nebo lépe do čeho
bude možné investovat evropské peníze za
necelé dva roky.

Co chce podporovat Evropská unie?
Součástí balíčku legislativních návrhů
pro kohezní politiku, zveřejněných Evropskou komisí 6. října 2011, jsou také taxativně vymezené oblasti, které bude možné
z evropských fondů financovat. S cílem maximalizovat politiky soudržnosti při dosahování evropských priorit Komise navrhuje posílit proces strategického plánování.
Znamená to, že navrhuje zaměřit evropské
peníze na omezený počet tematických cílů,
které by byly v souladu se strategií Evropa
2020. Návrh nařízení o společných ustanoveních v článku 9 definuje na evropské
úrovni následující tematické cíle:
®® Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
®® Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality
®® Zvýšení konkurenceschopnosti malých
a středních podniků, odvětví zemědělství, rybářství a akvakultury
®® Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
®® Podpora přizpůsobení se změně klimatu,
předcházení rizikům a řízení rizik
®® Ochrana životního prostředí a podpora
účinného využívání zdrojů
®® Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
®® Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
®® Podpora sociálního začleňování a boj
proti chudobě
®® Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
®® Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
Evropská komise v návrzích nejenže navrhla zúžit počet tzv. priorit, tj. oblastí, které
by se měly z fondů Evropské unie platit, ale
dokonce stanovila i přesné poměry, jak by
měly být tyto fondy rozděleny. Čtvrtinu prostředků budou muset konvergenční regiony
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Priority měst v kontextu evropských tematických cílů
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Podpora podnikání
Podpora vědy a výzkumu
Podpora cestovního ruchu
Péče o památky
Rozvoj kultury
Rozvoj sportu
Zkvalitnění bydlení
Základní školství a mateřské školství
Sociální oblast (dávky a služby)
Zdravotnictví
Graf zachycuje intenzitu potřeb investic do tematických oblastí z pohledu měst (0 – minimální potřeba,
1– maximální potřeba). Modrou barvou jsou označeny oblasti, které jsou v souladu s evropskými prioritami,
zelenou oblasti hraniční, žlutou pak oblasti, které nejsou vnímány EK jako hodné ﬁnancování z evropských fondů.

Priority venkova v kontextu evropských tematických cílů
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Zlepšení služeb obecní správy
Využití ICT
Zkvalitnění zásobování pitnou vodou
Čištění odpadních vod
Správa obecních komunikací
Úpravy veřejného prostranství a chodníků
Veřejná doprava
Parkování
Veřejná čistota, třídění a likvidace odpadů
Veřejné osvětlení
Zateplování veřejných budov
Využití obnovitelných zdrojů energie na venkově
Správa veřejné zeleně, výsadba stromů
Ochrana proti povodním, zvyšování retence
Regenerace vodních ploch a toků
Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost
Podpora podnikání na venkově
Propagace a zlepšování povědomí o obci
Péče o památky
Rozvoj kultury
Rozvoj sportu
Zkvalitnění bydlení
Nové plochy pro bydlení
Základní školství a mateřské školství
Sociální oblast
Zdravotnictví
Graf zachycuje intenzitu potřeb investic do tematických oblastí z pohledu venkova (0 – minimální potřeba,
1– maximální potřeba). Modrou barvou jsou označeny oblasti, které jsou v souladu s evropskými prioritami,
zelenou oblasti hraniční, žlutou pak oblasti, které nejsou vnímány EK jako hodné ﬁnancování z evropských fondů.
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investovat do lidských zdrojů, polovinu pak
do malých a středních podniků, vědy a výzkumu a tzv. zelené ekonomiky.

Kam chce investovat evropské peníze
Česká republika?
Také Česká republika již o svých prioritách investování z evropských fondů na národní úrovni rozhodla. Dne 31. srpna 2011
vláda přijala dokument nazvaný Souhrnný
návrh zaměření budoucí kohezní politiky
Evropské unie po roce 2013 v podmínkách
České republiky, který definuje národní
rozvojové priority a tematické oblasti pro
čerpání fondů EU po roce 2013. Těmi jsou:
®® Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
®® Podpora podnikání
®® Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje
®® Fungující trh práce jako předpoklad
konkurenceschopné ekonomiky
®® Zvyšování kvality vzdělávání
®® Rozvoj páteřní infrastruktury
®® Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury
®® Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací
®® Zkvalitňování energetických sítí

Společné priority obcí a měst
100 % Správa obecních komunikací
69 %
63 %
50 %
39 %
37 %
34 %
34 %
27 %

Co potřebují financovat naše obce
a města?
Zajímavé je podívat se na evropské vize
a národní plány optikou lidí zdola. Lidí kteří
jsou nejblíže k řešení problémů. Těmi jsou
strarostové měst a obcí. Svaz měst a obcí

Související vládní priority
Podpora konkurenceschopnosti zlepšením
dopravní infrastruktury
Úpravy veřejného prostranství a chodníků Podpora územní soudržnosti
Čištění odpadních vod
Zlepšování kvality životního prostředí
Zateplování veřejných budov
Podpora územní soudržnosti
Péče o památky
Posílení regionální konkurenceschopnosti
Základní školství a mateřské školství
Zvyšování kvality vzdělávání
Rozvoj sportu
Chybí
Podpora podnikání
Podpora podnikání

21 %
21 %
20 %

Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost
Parkování

19 %
18 %
15 %
15 %
14 %
11 %
9%

Rozvoj kultury
Regenerace vodních ploch a toků
Zlepšení služeb obecní správy
Sociální oblast
Zdravotnictví
Využití obnovitelných zdrojů energie
Využití ICT

1%

Podpora vědy a výzkumu
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pod mým vedením zpracoval rozsáhlé analýzy potřeb našich měst a venkova. Ze všech
získaných dat vyplývá, že to, co nás nejvíce
trápí, je nedostatek pracovních míst, stav
pozemních komunikací, zanedbané životní
prostředí a kvalita a dostupnost veřejných
služeb. Jak ukazují přiložené grafy zobrazující priority obcí v kontextu evropských tematických cílů, priority měst a venkova se
zase až tak příliš neliší.
Protože jsou národní rozvojové priority
definovány jako poměrně všeobecné, většina potřeb obcí a měst s výjimkou rozvoje
sportu v nich najde své uplatnění. Evropské
priority jsou však poměrně úzké a celá řada
témat, která obce potřebují řešit, se v nich
nenajde. Naopak celá řada evropských priorit, jako je podpora vědy a výzkumu, zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím či využití obnovitelných
zdrojů energie, je na chvostu zájmu komunálních představitelů.
Co z toho vyplývá? Budeme moci z evropských fondů zateplovat veřejné budovy? Zcela
určitě ano. Budeme moci řešit čištění odpadních vod? Možná ano. Budeme moci z peněz
z Bruselu opravovat chodníky a komunikace,
což potřebujeme nejvíce? Zcela jistě ne!	 n

Priority obcí a měst v kontextu národních a evropských tematických cílů

Ochrana proti povodním, zvyšování
retence
Nové plochy pro bydlení
Zkvalitnění zásobování pitnou vodou
Veřejné osvětlení
Zkvalitnění bydlení
Veřejná čistota, třídění a likvidace odpadů
Propagace a zlepšování povědomí o obci
Správa veřejné zeleně, parkové úpravy,
výsadba stromů
Veřejná doprava

25 %
25 %
24 %
24 %
24 %
22 %
21 %

Rozvoj environmentální infrastruktury
Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
®® Zkvalitňování legislativního a regulačního prostředí
®® Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě
®® Vytvoření a rozvoj standardů veřejných
služeb
®® Zavádění a rozvoj digitalizace agend
veřejné správy
®® Zvyšování kvalifikace ve veřejné správě
®® Podpora sociálního začleňování, boje
s chudobou a systému péče o zdraví
®® Podpora sociálního začleňování a boje
s chudobou
®® Podpora systému péče o zdraví
®® Integrovaný rozvoj území
®® Posílení regionální konkurenceschopnosti
®® Podpora územní soudržnosti
®® Zlepšování kvality životního prostředí
®®

®®

Související evropské priority
Chybí

Rozvoj environmentální infrastruktury

Chybí
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Chybí
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Chybí
Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví
zemědělství, rybářství a akvakultury
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

Podpora územní soudržnosti
Zlepšování kvality životního prostředí
Podpora územní soudržnosti
Podpora územní soudržnosti
Rozvoj environmentální infrastruktury
Posílení regionální konkurenceschopnosti
Podpora územní soudržnosti

Chybí
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Chybí
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Chybí
Chybí

Podpora konkurenceschopnosti zlepšením
dopravní infrastruktury
Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
Podpora konkurenceschopnosti zlepšením
dopravní infrastruktury
Posílení regionální konkurenceschopnosti
Rozvoj environmentální infrastruktury
Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
Podpora systému péče o zdraví
Podpora územní soudržnosti
Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách
Chybí
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich
využití a kvality
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Podpora růstu založeného na inovacích
a výsledcích výzkumu a vývoje

7

[ zábava > vědomostní test ]

Strukturální fondy EU
Vyznáte se v evropských fondech?
9/ Jak se jmenoval nástroj předvstupní
pomoci, který byl určen také pro Českou
republiku?
a) PHOEBE
b) PHARE
c) PRINCE

2/ Kterými roky je ohraničeno současné
programovací období, v němž jsou určena
pravidla pro rozdělení evropských fondů?
a) 2007–2013
b) 2008–2012
c) 2000–2020

15/ Jak se jmenuje evropský poslanec
zvolený za ODS, člen výboru Evropského
parlamentu, který má na starosti evropské
fondy?
a) Oldřich Vlasák
b) Jan Zahradil
c) Jan Bauer

4/ Jaké části ročního státního rozpočtu
přibližně odpovídá částka určená pro ČR
z evropských fondů?
a) jedné desetině
b) třem čtvrtinám
c) trojnásobku

16/ V rámci, kterého českého ministerstva
působí zastřešující orgán pro všechny
strukturální fondy – Národní orgán pro
koordinaci?
a) v rámci ministerstva financí
b) v rámci ministerstva pro místní rozvoj
c) v rámci ministerstva zahraničí

8/ Co znamená pravidlo N+3?
a) na každé euro vydané na projekt
národním státem přidá Evropská
komise další tři eura
b) závazek členské země přijatý vůči
Evropské komisi musí být splněn do
tří let od přijetí tohoto závazku (do
konce třetího roku po roce přijetí
závazku)
c) přeshraničních projektů se musí
účastnit vždy tři sousedské země
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10/ Co označuje zkratka OP LZZ?
a) operační program Lesnictví, zemědělství
a zalesňování
b) operační program Lidská práva,
zadluženost a zateplování
c) operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost
11/ Které české ministerstvo rozděluje
evropské prostředky určené na podporu
venkova?
a) Ministerstvo zemědělství
b) Ministerstvo pro místní rozvoj
c) Ministerstvo zemědělství, rybolovu
a venkova
12/ Co znamená pojem kofinancování?
a) pravidlo, podle kterého musí být projekt
vždy spolufinancován ze strany České
republiky
b) pravidlo, podle kterého nesmí být
v nákladech projektů účty za kávu a jiné
potraviny obsahující kofein

17/ Jak vysoká je maximální hranice
pro to, aby byl region zahrnut do Cíle 1
strukturálních fondů, který slouží k podpoře
méně rozvinutých regionů?
a) 65 % průměrného HDP v EU
b) 85 % průměrného HDP v EU
c) 75 % průměrného HDP v EU

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

5/ Kolik operačních programů aktuálně
funguje v České republice?
a) čtyři
b) šestnáct
c) dvacet šest

7/ Které kraje patří do NUTS II Jihozápad?
a) Středočeský a Jihočeský
b) Jihočeský a Plzeňský
c) Jihočeský a Jihomoravský

13/ Jaký je aktuální maximální podíl
prostředků, který na projekt může poskytnout
EU v konvergenčních regionech?
a) 65 %
b) 75 %
c) 85 %
14/ K čemu je určen evropský nástroj
s názvem JESSICA?
a) k podpoře rovnoprávného postavení
žen
b) k podpoře investic do městských oblastí
c) k podpoře lovu jeseterů ve
středoevropské oblasti

3/ Kolik peněz může Česká republika
vyčerpat z evropských fondů v aktuálním
programovacím období?
a) 2,69 miliardy eur
b) 26,69 miliardy eur
c) 269,96 miliardy eur

6/ Co znamená zkratka NUTS?
a) klasifikace územních statistických
jednotek – pojmenování statistických
jednotek EU
b) neupotřebitelné technické služby
c) evropský program na podporu pěstování
ořechů

c) pravidlo, podle kterého musí každý
projekt spolufinancovat alespoň dvě
česká ministerstva

Hodnocení:
15–17 Jste opravdový znalec evropských
fondů.
10–14 správných odpovědí: Ve spleti
evropských fondů se orientujete, ale
k dokonalosti máte daleko.
5–9 O evropských fondech jste slyšel, ale
moc se v nich nevyznáte.
0–4 Evropské fondy jsou pro vás
„španělskou vesnicí“.

1/ Který z následujících fondů nepatří mezi
strukturální fondy EU?
a) Evropský fond pro regionální rozvoj
(ERDF)
b) Evropský sociální fond (ESF)
c) Evropský fond pro podporu boje
s byrokracií (EABF)

CE V RORE VUE
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Přímá volba starostů?
Řešme raději skutečné problémy
®® Matěj Trávníček, spolupracovník redakce

N

amísto hledání problémů a nedostatků fungování samospráv a prosazování jejich řešení přicházejí
mnozí politici s laciným gestem, které vydávají za lék na všechny nemoci. Ve skutečnosti ale přímá volba žádné problémy neřeší, naopak na spoustu nových problémů
zadělává.

1. Kohabitace
V současnosti je moc v obci rozdělena
mezi starostu a zastupitelstvo, ve větších
obcích a městech pak přibývá ještě rada.
Díky tomu, že starosta (ale i rada) je volen
zastupitelstvem, je zajištěno, že disponuje
v zastupitelstvu většinou. Ztratí-li ji, může
být odvolán, stejně jako může padnout vláda v případě, že ztratí většinu v Poslanecké
sněmovně. Požadovat přímou volbu starosty je tak do značné míry podobné, jako chtít
přímo volit premiéra. V Izraeli tento experiment zkoušeli v letech 1996 až 2001, a ničemu to neprospělo.
Pokud je totiž starosta volen odděleně od
zastupitelstva, je zároveň obec vystavena riziku vzniku kohabitace, tedy takového stavu, ve kterém by se starosta musel potýkat
s nesouhlasnou většinou v zastupitelstvu.
V praxi tento problém známe například ze
Slovenska, kdy si nezřídka starosta se zastupitelstvem házejí navzájem klacky pod
nohy. V jednom slovenském městě to došlo
dokonce tak daleko, že zastupitelstvo odmítlo určit nového oddávajícího a starosta
tak musel trávit oddáváním více než polovinu pracovní doby. Válečný stav mezi zastu-

Určitě by mělo dojít ke
změně komunálního
volebního systému, který
je voličům, ale i mnohým
politikům nesrozumitelný.
pitelstvem a starostou je prohrou obou stran
i obce jako celku. Během funkčního období se nezvládne nic prosadit a rozvoj obce
stagnuje.

2. Co s radou?
Stejný problém jako s kohabitací starosty a zastupitelstva vznikne i v případě rady,
případně místostarosty. Opozičně naladěné zastupitelstvo zvolí starostovi radu sestávající z jeho nejtvrdších kritiků a oponentů.
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Je tak otevřena další fronta válečného střetu
starosty s opozicí. Řešením může být zrušení volené rady. Kdo však bude agendu vykonávat? Úředníci? Kdo je ale bude jmenovat?
Vznikne rada jmenovaná starostou sestávající například i z kandidátů neúspěšných ve
volbách?

A otázek je více
Jak to bude s odvolatelností starosty?
Bude jej odvolávat jako dosud zastupitelstvo? Nebo bude odvoláván lidovým hlasováním? Za jakých okolností bude mož-

nálních volbách z letošního roku se však
Norové vrátili zpět k volbě nepřímé.

Řešme podstatné problémy
Namísto vytváření nových problémů s přímou volbou bychom raději měli čas a energii
věnovat řešením skutečných problémů obcí.
Bylo by záhodno pokračovat dál v decentralizaci a dekoncentraci výkonu veřejné správy
a obzvláště v souvislosti s aktuálně diskutovaným rozpočtovým určením daní je na místě i snaha posílit finanční autonomii obcí.
A určitě by pak mělo dojít například ke

I plzeňského primátora by chtěli někteří volit přímo
no takové hlasování vypsat? Jaký bude užit
volební systém pro volbu starosty? Jaké
budou pravomoci přímo voleného starosty? Má být starosta volen přímo ve všech
obcích, nebo jen v některých? To vše jsou
otázky, které je potřeba vyřešit v souvislosti s přímou volbou a jejichž zodpovězení bude mít na fungování obecních samospráv zásadní vliv.
Ústavní právníci navíc správně upozorňují, že případné zavedení přímé volby,
zejména v podobě, kdy by se týkala pouze části obcí, může narazit na limity dané
Ústavou. Konkrétně její hlavou sedm, která
upravuje postavení územních samospráv.
Není bez zajímavosti, že v evropském
kontextu se přímá volba prosadila zejména
v postkomunistických zemích a úvahy o jejím zavedení se vedou prakticky všude tam,
kde je dosud starosta volen nepřímo, tedy
ve většině zemí západní Evropy. Například
v Norsku s přímou volbou experimentovali
v některých obcích od roku 1999. V komu-

změně komunálního volebního systému,
který je voličům, ale i mnohým politikům
nesrozumitelný. A není divu, představuje
totiž hybridní kombinaci listinného systému, jmenného hlasování a proporční distribuce mandátů. Chová se jako typický
black box, o čemž se můžeme přesvědčit
vždy, když vidíme tázavé výrazy v obličejích
voličů nad zveřejněnými výsledky voleb.
Nerozumí tomu, proč nebyl zvolen kandidát, který obdržel více hlasů než i polovina
zvolených zastupitelů.
Stávající volební systém tak zásadním
způsobem ubírá na legitimitě zvolených
zastupitelů. A ve svých důsledcích navíc
i oslabuje rekrutační funkci politických
stran a deformuje logiku volební soutěže,
kdy paradoxně pořadí zvolených kandidátů
určité strany mohou nejefektivněji ovlivnit
voliči strany jiné.
To jsou skutečné problémy, které si zaslouží pozornost. Bohužel neznějí tak dobn
ře jako laciné výkřiky o přímé volbě.	 
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Proměny kohezní politiky
1989–1993

1994–1999

2000–20

• Přijetím Smlouvy o Evropské unii a revidované Smlouvy

o Evropských společenstvích v Maastrichtu v roce 1992 došlo
k vytvoření nového nástroje – Fondu soudržnosti. V roce 1995 pak
byl po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska definován nový cíl
a nové zdroje pro extrémně řídce obydlené oblastí.

• V období 1994 až 1999 bylo na strukturální fondy a Fond

soudržnosti alokováno 168 miliard ECU, což představovalo zhruba
třetinu rozpočtu EU a 0,4 % z celkového HDP EU; z toho pro
nejzaostalejší regiony 68 %.

• Hlavními příjemci byly Španělsko (42,4 mld. ECU), Německo
(21,8 mld.), Itálie (21,7 mld.), Portugalsko (18,2 mld.), Řecko
(17,7 mld.) a Francie (14,9 mld.).

Vysvětlivky k typům regionů:
Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj
zaostává;
Cíl 2: konverze regionů nebo jejich částí vážně postižených
průmyslovým poklesem;
Cíl 3: boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a usnadnění integrace do
pracovního života mladých lidí a osob ohrožených vyloučením z trhu
práce, prosazování rovných pracovních příležitostí pro muže a ženy;
Cíl 4: usnadnění adaptace pracovníků na průmyslové změny a na
změny výrobních systémů;
Cíl 5: Podpora rozvoje venkova
– 5a: urychlení změny zemědělských struktur v rámci
reformy společné zemědělské politiky a podpora modernizace
a strukturálních změn v odvětví rybolovu,
– 5b: usnadnění rozvoje a strukturálních změn venkovských oblastí,
Cíl 6: rozvoj a strukturální změny regionů s extrémně nízkou
hustotou obyvatel

• Přestože historie regionální politiky leží již v Římských smlouvách,
skutečný počátek lze vnímat v roce 1975, kdy byl vytvořen Evropský
fond pro regionální rozvoj. Významným milníkem byl také rok
1986, kdy byl přijat Jednotný evropský akt a došlo k přistoupení
Řecka, Španělska a Portugalska, což znamenalo výrazné navýšení
disponibilních zdrojů. Také sjednocení Německa vedlo k výraznému
rozšíření způsobilých oblastí.

• Celkový rozpočet strukturálních fondů v období 1989–1993 činil
69 miliard ECU (25 % rozpočtu EU a 0,3 % celkového HDP EU),
z toho pro nejzaostalejší regiony (cíl 1) bylo vyčleněno 64 %.

•

Hlavními příjemci byly Španělsko (14,2 mld. ECU), Itálie
(11,4 mld.), Portugalsko (9,2 mld.), Řecko (8,2 mld.).
Vysvětlivky k typům regionů:
Cíl 1: podpora rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj
zaostává (pod 75 % HDP EU);
Cíl 2: podpora změn v regionech vážně ohrožených průmyslovým
poklesem;
Cíl 3: boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti;
Cíl 4: usnadnění pracovní integrace mladých lidí;
Cíl 5a: urychlení změn zemědělských struktur;
Cíl 5b: podpora rozvoje venkovských oblastí.

• Období 2000–2006 bylo období

soudržnosti a současně obdobím n
členských států. Toto historické roz
obyvatel EU, ale pouze 5% zvýšení

• Celkem bylo ze strukturálních fo

k dispozici 213 miliard eur pro EU1
miliard eur pro 10 nových členskýc
což představovalo zhruba třetinu ro
EU. Z toho pro nejchudší regiony by

• Hlavními příjemci byly Španělsk

(29,8 mld.), Itálie (29,6 mld.), Řec
(22,8 mld.), Spojené království (16

Vysvětlivky k typům regionů:
Cíl 1: podpora rozvoje a strukturáln
zaostává
Cíl 2: podpora hospodářské a sociá
strukturálním těžkostem
Cíl 3: podpora adaptace a moderni
odborné přípravy a zaměstnanosti

y v mapách
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2007–2013

CEVRORE VUE

návrh 2014–2020

• Nejvyšší koncentrace zdrojů na nejchudší členské státy a regiony,
zapojení všech regionů a posun v prioritách stanovených na podporu
růstu, zaměstnanosti a inovací. To jsou v podstatě hlavní změny
politiky soudržnosti EU v současném období.

• Celkem je ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici
347 miliard eur, což představuje 35,7 % rozpočtu EU a 0,38 %
z celkového HDP EU. Z toho je pro nejzaostalejší regiony alokováno
81,5 %.

• Hlavními příjemci jsou Polsko (67,3 mld. eur), Španělsko
(35,2 mld.), Itálie (28,8 mld.), Česká republika (26,7 mld.),
Německo (26,3 mld.), Maďarsko (25,3 mld.), Portugalsko
(21,5 mld.) a Řecko (20,4 mld.).
Vysvětlivky k typům regionů:
Konvergence: zaměřena na urychlení konvergence v nejméně
rozvinutých členských státech a regionech nedosahujících 75 %
průměru HDP EU;
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: vztahuje se na
všechny ostatní regiony EU s cílem posílení konkurenceschopnosti
regionů a přitažlivosti, stejně jako zaměstnání;
Evropská územní spolupráce: na základě iniciativy Interreg je
k dispozici podpora pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální
spolupráce, jakož i pro nadnárodní sítě.

• V říjnu 2011 přijala Evropská komise návrh legislativního balíčku,

který vymezuje politiku soudržnosti EU pro období 2014–2020.
V návrhu se počítá s podporou všech regionů, mimo jiné se navrhuje
záchranná síť pro všechny regiony, které byly v souladu s cíli
konvergence na období 2007–2013 způsobilé, ale jejichž HDP na
obyvatele je vyšší než 75 % průměrného HDP zemí EU27. V rámci
kategorií přechodových nebo více rozvinutých regionů by měly tyto
regiony obdržet prostředky ze Strukturálních fondů ve výši alespoň
dvou třetin prostředků, které obdržely na období 2007–2013.

• Celkový navrhovaný rozpočet pro období 2014–2020 bude 376

miliard eur, včetně financování nového nástroje pro propojení Evropy,
který se bude zabývat přeshraničními projekty v oblasti energetiky,
dopravy a informačních technologií.
Vysvětlivky k typům regionů:
Méně rozvinuté regiony: Podpora méně rozvinutých regionů
zůstane významnou prioritou politiky soudržnosti. Tato kategorie
zahrnuje regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 %
průměrného HDP zemí EU27.
Přechodové regiony: Tato nová kategorie regionů bude zavedena
místo stávajícího systému postupného zařazování a vyřazování. Tato
kategorie bude zahrnovat všechny regiony, jejichž HDP na obyvatele
leží mezi 75 a 90 % průměru zemí EU27.
Více rozvinuté regiony: Přestože prioritou politiky soudržnosti
zůstanou intervence v méně rozvinutých regionech, existují důležité
úkoly týkající se všech členských zemí, jako například globální
konkurence ve znalostní ekonomice a přechod k nízkouhlíkové
ekonomice Tato kategorie zahrnuje regiony, jejichž HDP na obyvatele
je vyšší než 90 % průměrného HDP zemí EU27.

Sestavil Ondřej Mátl s využitím publikace Evropská komise (2008). EU Cohesion Policy
1988–2008: Investing in Europe’s Future, Brusel 2008 a datových podkladů RegioGIS.
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CEVRO v roce 2011
Další rok plný aktivit
®® Jiří Kozák, ředitel CEVRO

O

bčanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie v roce
2011 pokračovalo ve své činnosti
a podílelo se na mnoha významných projektech jak na národní a regionální úrovni,
tak na mezinárodní.
Již druhým rokem se CEVRO zúčastnilo
projektu Rising Stars, který se konal na přelomu srpna a září. Přivítali jsme představitele demokratických sil z Barmy, Bolívie,
Jižního Súdánu, Ruska, Běloruska a Zimbabwe, kteří absolvovali mnoho seminářů
a praktických exkurzí. Mimo jiné navštívili
Ústav pro studium totalitních režimů, kancelář bývalého prezidenta Václava Havla za
účasti výkonného ředitele Fóra 2000 a bývalého poradce Václava Havla Oldřicha Černého. Také se setkali např. s primátorem
města Plzně Martinem Baxou. V rámci projektu CEVRO vytvořilo a administruje uzavřený web www.rising-stars.cz, který slouží
k výměně zkušeností demokratických sil po
celém světě.
Dalšího mezinárodního projektu se CEVRO účastnilo ve spolupráci s European Network of Political Foundations, kanceláří
Konrad Adenauer Stiftung v Bruselu a Evropskou komisí (EK). Jednalo se o projekt věnovaný rozšíření EU o země západního Balkánu
(PRINCE), kterého se v Praze zúčastnil i komisař EK pro rozšiřování Štefan Füle a v rámci něhož v režii CEVRO vzniklo i oficiální
video, které se promítá v osmi evropských státech. Projekt byl úspěšně ukončen v září 2011.
V lednu 2012 bude v sedmi státech EU zahá-

V roce 2011 v CEVRO
Institutu proběhly první
promoce absolventů
magisterského studia.
jeno jeho pokračování, jehož stěžejní částí
bude elektronické vzdělávání, které podnítilo
a bude realizovat opět CEVRO.
Osmým ročníkem také pokračovala Liberálně-konzervativní akademie, ze které
v červnu vyšlo patnáct nových úspěšných
absolventů. V září pak do devátého ročníku nastoupilo třicet čtyři posluchačů vybraných z více než dvojnásobného počtu
uchazečů. Nově byly zahájeny semináře
pro absolventy dřívějších ročníků – tzv. Liberálně-konzervativní akademie II. Ta je
jednodenní a v roce 2011 se konala v červnu a prosinci.
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CEVRO se dále prezentovalo každý měsíc v médiích, celkem čtyřicettřikrát. Byl vydán jeden kalendář a jedna publikace. Ta
vyšla i v elektronické verzi pro elektronické
čtečky a tablety, a stala se tak první e-publikací politických nadací vůbec.
CEVRO v roce 2011 pokračovalo i v dlouhodobém projektu Ženy a politika. Nejen
v rámci něj uspořádalo devět konferencí

přípravě Koncepce vzdělávání členů ODS,
která byla předložena na Odborné komisi ODS pro vnitřní fungování ODS a která
by se měla stát oficiálním vzdělávacím dokumentem ODS. Z podnětu CEVRO vydala ODS první publikaci Průvodce člena Občanské demokratické strany.
V roce 2011 v CEVRO Institutu proběhly
první promoce absolventů magisterského

Představitelé demokratických sil z Barmy, Bolívie, Jižního Súdánu, Ruska,
Běloruska a Zimbabwe při navštěvě Ústavu pro studium totalitních režimů
a seminářů. Pracovníci CEVRO se podíleli
i na organizaci akcí, které pořádala dceřiná
vysoká škola CEVRO Institut.
V lednu 2011 CEVRO začalo každý týden
publikovat Týden v české politice, což je jednostránkový přehled o dění v české politice. Ten je ke stažení na webu CEVRO, stejně
tak jako deset Čtrnáctideníků publikovaných v roce 2011. Dále vyšlo speciální číslo
CEVRO Revue věnované dvaceti letům existence ODS.
CEVRO prezentuje svou práci také prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook
a Google+. Tyto stránky navštívilo za půl roku
přes dvanáct tisíc lidí. Dále na Facebooku
propaguje naší činnost figurka CEVROň, která navštívila celkem třináct zemí a její vzdělávací profil byl otevřen téměř pěttisíckrát.
CEVRO se tradičně zúčastnilo kongresu
ODS, pro který připravilo speciální analýzu ODS a vláda očima veřejnosti, která obsahovala například analýzu komunikační
strategie ODS ve vládě a vlády samotné.
Ředitel CEVRO Jiří Kozák a předseda správní rady Ivan Langer se podíleli na

studia, otevřel se nový studijní program Sociologie a nový obor v rámci Právní specializace Právo v obchodních vztazích. CEVRO
Institut se také zapojil prvním ročníkem do
programu Erasmus. Dále vznikl nový studentský projekt Staň se na týden vysokoškolákem, který dává možnost středoškolským

Osmým ročníkem
pokračovala
Liberálně‑konzervativní
akademie, ze které vyšlo
patnáct nových úspěšných
absolventů.
studentům vyzkoušet si studium v CEVRO
Institutu. Novým studentským projektem je
Prodívání, v jehož rámci jsou promítány filmové dokumenty o lidských právech. Třetím
ročníkem pokračovala Studentská konference na téma reformy. Samozřejmě dalším
ročníkem pokračoval filmový seminář.	  n

CE V RORE VUE
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Návštěva ve Štrasburku
Studenti a pedagogové CEVRO Institutu navštívili sídla evropských institucí
®® Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu

S

tudenti a pedagogové Vysoké školy CEVRO Institut měli ve dnech 15.
a 16. 11. 2011 jedinečnou možnost navštívit sídla Evropského parlamentu a Rady
Evropy, a seznámit se tak s fungováním
těchto významných evropských institucí.
Pracovní návštěva více než 40 pedagogů
a studentů ve Štrasburku se uskutečnila na
pozvání poslance Evropského parlamentu
Ing. Oldřicha Vlasáka. Cestu organizačně
zajišťoval pedagog a člen správní rady vysoké školy CEVRO Institut Petr Sokol. Oběma
patří velký dík.
Cesta měla za cíl seznámit účastníky se
zajímavou historií alsaské metropole, jež je
jedním ze symbolů poválečného smíření
Němců a Francouzů, a tudíž také evropské
integrace, a zejména jim prakticky přiblížit
chod dvou důležitých evropských institucí.
Po příjezdu do Štrasburku bylo odpoledne prvního dne věnováno prohlídce starobylého města, plavbě za jeho krásami a návštěvě tradiční alsaské restaurace.
Druhý den pracovní cesty byly na programu návštěvy Evropského parlamentu a Rady Evropy. V EP si účastníci cesty
nejprve vyslechli přednášku o fungování
EP, kterou vedl zaměstnanec návštěvnického oddělení EP Pavel Černoch. Následovala
prezentace práce poslance Evropského parlamentu v podání hostitele Oldřicha Vlasáka. Ten zejména přiblížil práci ve výborech,

Pedagogové a studenti CEVRO Institutu spolu s Oldřichem Vlasákem v sídle
Evropského parlamentu ve Štrasburku
pracovních skupinách a delegacích. Následovala návštěva galerie v jednacím sále EP.
Odpoledne pak bylo věnováno exkurzi do budovy Rady Evropy, kde si pedagogové a studenti CEVRO Institutu vyslechli

krátkou přednášku o historii a činnosti RE.
Následně diskutovali o aktivitách této široké mezinárodní organizace s českým činovníkem. Ve večerních hodinách celá výprava
n
zamířila zpět do Česka.	 

Církevní majetek
Konference o vypořádání historického majetku církví
®® Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu

V

ysoká škola CEVRO Institut uspořádala 7. prosince 2011 skvěle obsazenou odbornou konferenci Vypořádání historického majetku církví: poslední
dějství?, které se zúčastnilo více než sto dvacet návštěvníků z řad odborné veřejnosti,
médií i studentů.
Ve středu 14. prosince 2011 projednávala vláda návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. S týdenním předstihem o vládním
záměru diskutovali na půdě vysoké školy

S PECIÁL / 2011

CEVRO Institut přední představitelé politické reprezentace, církví i akademické sféry. O konferenci se objevila zmínka v médiích, mj. v textu o restitucích na
zpravodajském portálu Novinky.cz či v reportáži v Parlamentních listech. Akce se
konala s laskavou podporou Hanns Seidel
Stiftung.
Mezi řečníky vystoupili například soudkyně Ústavního soudu Ivana Janů, ředitelka odboru církví Ministerstva kultury Pavla
Bendová, generální sekretář České biskup-

ské konference Tomáš Holub, předseda
Ekumenické rady církví Joel Ruml, tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus,
poslanec PS PČR Marek Benda, ekonom arcibiskupství pražského a předseda expertní
komise církví Karel Štícha, náměstek synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické a místopředseda expertní komise
církví Pavel Stolař, asistent soudkyně Ústavního soudu Petr Jäger, Václav Valeš z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni nebo bývalý ministr Cyril Svoboda.	  n
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Eurorealistický večer
Setkání při 10. výročí vydání Manifestu českého eurorealismu
®® Jiří Kozák, ředitel CEVRO

D

ne 20. března 2011 se konal v Měšťanské besedě Eurorealistický večer
k 10. výročí vydání Manifestu českého eurorealismu, jehož cílem bylo „střízlivě“
přispět do diskuse před vstupem ČR do EU.
U příležitosti výročí byla vydána také publikace 10 let Manifestu českého eurorealismu.
Slavnostní večer uspořádalo CEVRO společ-

ně s předsedou Skupiny Evropských konzervatistů a reformistů Janem Zahradilem, který se ujal role moderátora celého večera.
V úvodní části večera vystoupil prof. Miroslav Novák s příspěvkem o postojích Václava Klause k EU. Prof. Miloslav Bednář, jeden z tvůrců Manifestu, pohovořil o jeho
vzniku a zamyslel se nad vývojem a součas-

ným stavem evropské integrace. Vzácným
hostem večera byl také prof. Marek Migalski z polské univerzity v Katovicích, který
srovnal postoje polského a českého národa
k evropské integraci a diskusi politických
stran v obou státech při vstupu do EU. Příspěvky všech hostů byly velmi inspirativní,
což se projevilo v následné živé diskusi.	 n

Ženy v politice
Diskuse s poslankyní a s Ženou Olomouckého kraje 2010
®® Jiří Kozák, ředitel CEVRO

C

EVRO – Liberálně-konzervativní akademie a Mladí konzervativci Olomouc uspořádaly 1. listopadu. další akci v rámci dlouhodobého projektu Ženy
a politika. Tentokrát se v Olomouci uskutečnila diskuse poslankyně PČR Lenky Kohoutové (ODS) a Ženy roku Olomouckého kraje
pro rok 2010 Markéty Záleské. Diskuse se točila zejména kolem otázek, jak se mohou ženy
prosadit v politické konkurenci, zda existují politická témata, kde se ženy mohou více
profilovat, a zda by bylo méně korupce, kdyby
bylo více žen v politice. Více než třicet účastníků diskutovalo o roli žen v politice a spolupráci s muži. Tématem byly i nedávné obstrukce
v Poslanecké sněmovně, v rámci kterých měla
poslankyně Lenka Kohoutová důležitou úlohu při organizaci poslanců pro hlasování.	 n

Markéta Záleská, Jiří Kozák a Lenka Kohoutová

Czech POINT
Odborný seminář Czech POINT v privátní sféře
®® Ladislav Mrklas, prorektor CEVRO Institutu

V

ysoká škola CEVRO Institut uspořádala dne 1. prosince 2011 odborný seminář Czech POINT v privátní sféře – Novela 365/2000 a 300/2008
– příležitost nebo hrozba. Mezi přednáše-

14

jícími byli např. Jaroslav Krupka (poslanec PČR); Petr Stiegler (Ministerstvo vnitra
ČR); Tomáš Sokol (advokát) nebo Richard
Kaucký (Software602 a. s.). Hlavní tématem semináře se stala projednávaná no-

vela zákonů 365/2000 a 300/2008 a jejich
dopady na orgány veřejné moci, banky,
pojišťovny a spořitelny, velké společnosti
n
z oblasti utility a telekomunikací.	 

CE V RORE VUE
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Mrs. Gucci a komunisté
Dánskou vládu bude u moci držet krajní levice
®® Petr Sokol, šéfredaktor CEVRO Revue, politolog

K

dyž se v některé evropské zemi k vládní moci dostane pravicově populistická strana, je to vždy oprávněně ve
středu zájmu médií. Totéž bohužel neplatí
o vládním angažmá různých krajně levicových a komunistických uskupení. Také proto se v informacích o dánských parlamentních volbách, které proběhly v polovině
září, trochu ztratilo, že vítězná koalice levicových stran bude moci vládnout pouze
díky toleranci strany s názvem Jednotná lis-

Dánská politika zůstane
v zajetí krajních pólů.
tina. Pod nevinným názvem se skrývá strana vzniklá v roce 1989 sloučením několika
různě extrémních komunistických a krajně
levicových stran. A kdyby si někdo myslel,
že se od té doby Jednotná listina umírnila, vyvede ho z omylu její členství v Evropské antikapitalistické levici (EAL), v níž se
sdružují mimo jiné evropské trockistické
strany. O realismu strany, bez níž si nová
dánská levicová vláda „ani ruce neumyje“,
svědčí i její tvrzení o tom, že Evropská unie
je nástrojem evropského kapitálu a komunismus krásnou utopií.

Gucci Helle
Historicky první podíl krajní levice na
moci není jedinou premiérou těchto dánských voleb. Země bude mít poprvé v historii premiérku, a to v osobě Helle Thorning-Schmidtové, která je šéfkou nejsilnější
strany nové koalice – sociálních demokratů. Nová premiérka přesto určitě není typickou sociální demokratkou. V zemi se pro ni
ujala přezdívka Gucci Helle, protože si libuje v drahém stylovém oblečení. Když jí
to jeden levicový volič vytkl na politickém
mítinku, stroze mu opáčila, že „nemůžeme
přece všichni vypadat jako h..na“.

Daň 63 %
Záliba v drahém oblečení není jedinou
„slabinou“ nové premiérky. Vloni ji málem
politickou kariéru stály pochybnosti kolem
daňového přiznání jejího manžela, kterým
není nikdo jiný než syn bývalého šéfa britských labouristů Neila Kinnocka. Seznámili
se na elitní evropské škole v Bruggách. On
nyní pracuje jako ředitel Světového ekonomického fóra ve Švýcarsku a platí tam z velmi vysokého platu také daně (ve výši 15 %).
A v tom je právě kámen úrazu. S manžel-
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Helle Thorning-Schmidtová, dánská předsedkyně vlády
kou se loni nemohli ve veřejných projevech
shodnout, na jak dlouho jezdí za ní a dětmi do Dánska a zda mu tam proto nevznikla daňová povinnost. I za vlády dosavadní
středopravicové vlády totiž Dánsko zůstalo

I za vlády dosavadní
středopravicové vlády
totiž Dánsko zůstalo zemí
s nejvyšším zdaněním
v Evropě, kde někteří
poplatníci odvádějí až
63procentní daň z příjmu.
zemí s nejvyšším zdaněním v Evropě, kde
někteří poplatníci odvádějí až 63procentní
daň z příjmu. Není tedy divu, že se takovému zdanění chce někdo vyhnout, ale velmi
pikantně působí, pokud takovým člověkem
je manžel šéfky sociálních demokratů, která navíc ve volebním programu prosazuje
další zvyšování daní pro nejvíce vydělávající občany. Helle Thorning-Schmidtová se
omluvila za „velkou chybu“ a nakonec pozici opoziční šéfky ustála.

Vítězství poražených
V letošních volbách sice její sociální demokraté dosáhli nejmenší procentní výsledek za posledních sto let, ale díky posílení
jiných stran nalevo od středu vytvoří menšinovou vládu s podporou krajní levice. Dánská politika proto zůstane v zajetí krajních
pólů. Dosud koalici umírněné pravice (liberálů a konzervativců) u moci držela populistická a protipřistěhovalecká Dánská
lidová strana. Dánsko má díky ní nejtvrdší přistěhovaleckou politiku v EU, ale imigrantská karta v dobách ekonomické krize
už tolik netáhne. Pravicový „modrý blok“
proto díky ztrátám populistů a konzervativců ve vládě střídá „červený blok“ složený
ze sociálních demokratů, levicových liberálů, levicových socialistů a zmíněné Jednotné listiny.

Konec Rasmussenů
A ještě jedna zajímavost. Díky vítězství
Thorning-Schmidtové nebude mít země poprvé od roku 1993 v čele premiéra s příjmením Rasmussen. Po třech Rasmussenech
(jednom sociálním demokratovi a dvou
pravicových liberálech) přichází žena či
přesněji řečeno ženy, protože političky stojí
v čele hned tří ze čtyř stran nové většiny.	 n
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Island jako modla levice
Mýtus a realita ostrova po krizi
®® Petr Sokol, šéfredaktor CEVRO Revue, politolog

P

ravice má svoje Řecko, jehož příběh
jasně ukazuje, kam vede nezodpovědná politika, kdy se utrácí víc, než
je v kase, a potvrzuje, že bez střídmosti a realismu to v politice evropských zemí dále
nepůjde. Evropská levice nebo aspoň její
méně odpovědná část si v posledních týdnech našla alternativní příběh, který má
ukázat, že to jde i jinak. Předobrazem levicového ráje se údajně stal ostrovní Island.

Zamlčená revoluce?
Evropským a nyní i českým internetem se šíří příběh, původně pocházející ze
španělské internetové stránky podporující
tamní bouřící se levicovou mládež. Článek
vykresluje „islandskou cestu“. Ostrované
prý krizi vyřešili originálně: znárodnili banky, odmítli platit zahraniční dluhy, bankéři
a politici jsou za „krizi“ postaveni před soud
a lid ze svých řad vybral nestranické zástupce, kteří sepsali novou ústavu. To všechno
prý provedlo Island úspěšně krizí a změnilo
tamní společnost k lepšímu. Tato islandská
revoluce a její úspěchy však zůstaly mimo
ostrov úmyslně zamlčené, protože se to
„oficiálním“ médiím nehodilo „do krámu“.
Chytlavý příběh o zamlčené revoluci si
nachází své obdivovatele i v České republice. Najdeme ho proto nepřekvapivě na
informačním portálu největší české odborové centrály ČMKOS. Na Facebooku se vytváří skupina „Asociace za islandskou cestu“ a transparent o Islandu jako alternativě
Řecka nechyběl ani během červnové odborářské stávky. Tolik „islandská“ mytologie.

Kuchyňské protesty
Ale jaká je na ostrově v severním Atlantiku skutečná realita posledních několika let?
Island mohl být dlouhá léta spíše vzorem
pro pravici. Na ostrově s významnou americkou vojenskou základnou, který se nikdy
nezapojil do projektu užší evropské integrace, dlouhá léta vládla konzervativní Strana
nezávislosti. A pod její vládou se dařilo ekonomice. Jenže jen do doby, než ostrov zasáhla světová ekonomická krize. Island se
stal jednou z prvních zemí, kde se projevila, a měla zde skutečně ničivou sílu. Vzhledem k velikosti ekonomiky byla islandská
krize podle některých odhadů dokonce největší v historii. Blížícímu se krachu tří klíčových bank v říjnu 2008 zabránila pravicová
islandská vláda jejich znárodněním a restrukturalizací. Nejednalo se tedy o znárodnění v levicovém střihu, ale o zatáhnutí za
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záchrannou brzdu v situaci, kdy se hroutila
celá islandská ekonomika.
Pád islandské ekonomiky ale samozřejmě nezůstal bez politických následků.
V zemi vypukly protesty, obviňující vládu,
že může za krizi, protože příliš liberalizovala bankovní sektor a nezabránila efektivně jeho pádu. Pouliční protesty vyvrcholily v lednu 2009, kdy dav několika tisíc lidí
(v zemi s celkem 300 tisíci obyvatel) zasypal premiéra Haardeho sněhovými koulemi

Islandská premiérka Jóhanna
Sigurðardóttirová
a před parlamentem demonstrující natolik
hlučeli za pomoci kuchyňského nádobí, že
muselo být přerušeno jeho jednání. Premiér Haarde pod tlakem bouřlivých pouličních protestů vypsal předčasné volby a sám
kvůli onemocnění rakovinou odešel z politiky. Právě tento vývoj udělal pro mnohé
z Islandu předobraz současných protestů
na jihu Evropy.

Obrat doleva
V předčasných volbách konzervativci
poprvé po osmdesáti letech ztratili pozici nejsilnější islandské strany a k moci se
dostala koalice socialistů a zelených. Vláda Jóhanny Sigurðardóttirové, první otevřeně lesbické premiérky na světě, se skutečně
po svém nástupu pokusila obrátit kormidlo
výrazně doleva. Dokonce využila deziluze
Islanďanů z dosavadního směřování země
a podala za tradičně izolacionistickou zemi
přihlášku do EU. Vsadila na náhlý proev-

ropský poryv veřejného mínění. S rychlou
přihláškou do EU se ale vláda poprvé spálila. Po pár měsících se ostrovní veřejné míněné vrátilo k původnímu odmítání Unie
a aktuálně se 51 % Islanďanů vyslovuje pro
vzetí přihlášky zpět. Kvůli odporu k evropské integraci u části koaličních zelených
navíc vláda již disponuje v parlamentu jen
většinou jediného hlasu.

25 moudrých
Podobně se premiérka Sigurðardóttirová
spálila s revizí islandské ústavy, kterou tolik opěvuje levice napříč Evropou. Levice
prosadila návrh zákona, který nově upravil
možnost měnit ústavu, jejíž základ pochází
z roku 1944. Nový zákon ustavil vedle parlamentu Ústavní shromáždění, v němž nezasedají zástupci politických stran, ale přímo
vybraní a nestraničtí „zástupci lidu“, jejichž
kompetencí je vypracovat návrh nové ústavy. Volby „lidových zástupců“ do Ústavního shromáždění proběhly loni v listopadu
a staly se dvojitou porážkou vládní levice.
K urnám přišla jen třetina voličů, někteří
zvolení zástupci lidu dostali jen stovky hlasů (s minimem 374 hlasů) a nejvyšší soud
navíc volby pro porušení pravidel následně
zneplatnil. Vláda v nouzi prosadila jmenování zvolených zástupců parlamentem, ale
její snažení se proměnilo v politický debakl. Přesto v těchto dnech parlament obdržel
návrh nové ústavy.
Samotnou kapitolou, která samozřejmě
může lahodit levici, se stala dvě referenda,
v nichž Islanďané opakovaně odmítli, aby
země zaplatila Britům a Nizozemcům dluhy za jednu ze zkrachovalých finančních
institucí.
Na Islandu se však podle všeho věci postupně vrací k normálu. Ještě loni v květnu
se při komunálních volbách projevilo znechucení občanů politikou, což se nejvíce
odrazilo ve volbě nového primátora metropole Reykjavík, kterým se stal herec a komik
Jón Gnarr. Zakladatel recesistické a antipolitické Nejlepší strany vyhrál s programem,
ve kterém slíbil ručníky zadarmo v městských bazénech, Disneyland na letišti a polárního medvěda v městské zoo.
Letos už ale v preferencích opět vedou
konzervativci a opozice má celkově vyšší
podporu než levicová vládní koalice. Island
jako vzor evropské levice se i proto stává
fikcí postavenou na tom, že o malé ostrovní zemi většina Evropanů nemá podrobnějn
ší informace.	 
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Další funkční období pro pravici
Nový Zéland odmítl změnu volebního systému
®® Matěj Trávníček, spolupracovník redakce

V

zemi s přibližně 4,4 miliony obyvateli se 26. listopadu loňského roku
vydali občané po třech letech k volbám. Nejednalo se však o volby předčasné,
jak by snad zmíněné tříleté funkční období napovídalo, ale řádné. Nový Zéland totiž
patří spolu s Austrálií, Mexikem, Filipínami, Salvadorem a Nauru k jediným zemím
na světě, které používají pro dolní nebo jedinou komoru svého parlamentu pouze tříleté funkční období.
Jednoznačným favoritem voleb byla od
počátku vládní National Party, která v průzkumech veřejného mínění pravidelně překračovala magickou hranici zisku 50 % hlasů. Strana vznikla roku 1936 v reakci na
sílící sociálně demokratické hnutí reprezentované Labour Party sloučením konzervativní Reform a liberální United Party, které historicky tvořily pilíře novozélandského
bipartismu.

Krach levice
National se nakonec musela ve volbách
spokojit s výsledkem, který jí může závidět
většina stran působících v zemích s poměrným volebním systémem. Získala 47 % hlasů. Na hlavu tak porazila svého tradičního

Vítězná National tak
získala 59 mandátů
a k dosažení absolutní
většiny v novém
121mandátovém
parlamentu jí tak schází
pouhé dva hlasy. Strana
se dokázala dohodnout
na pokračování stávající
vládní koalice.
konkurenta Labour Party, která obdržela
jen 27 % hlasů. Její lídr Phil Goff v reakci na
volební krach rezignoval.
O volební noci slavili i zelení. Potvrdili
pozici třetí nejsilnější strany, kterou si vydobyli v předchozích volbách. Celkově navíc posílili, když získali 11 % hlasů a vůbec
poprvé tak dosáhli dvouciferného volebního zisku.
Po tříleté pauze se na čtvrtém místě vrátila do Sněmovny reprezentantů se ziskem lehce přesahujícím 6,5 % populistická
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Staronový premiér Nového Zélandu
John Key slaví vítězství své National
Party v listopadových volbách
New Zealand First vedená od svého vzniku
v roce 1993 někdejším ministrem za National Winstonem Petersem.
Do parlamentu pronikly ještě Maori Party a Mana reprezentující zájmy maorské
menšiny, původních obyvatel Nového Zélandu. A dále pak libertariánská ACT (Asociace zákazníků a daňových poplatníků)
a centristická United Future.

Šesté volby podle nového volebního
systému
Tyto strany sice získaly pouze zanedbatelný počet hlasů, dokázaly ale naplnit jedno ze dvou kritérií uzavírací klauzule. Nový
Zéland totiž v důsledku referend z let 1992
a 1993 a práce expertní komise jím před-

cházející opustil dosavadní většinový systém prvního v cíli (známý také jako systém
prosté většiny a užívaný v současné době
například ve Spojeném království). Tento byl praktikován prakticky po celou dobu
od ustavení novozélandského parlamentu a nahradil jej personalizovaný poměrný
systéme, který je používán například ve volbách do německého Spolkového sněmu.
Volič v tomto systému disponuje dvěma
hlasy. Jeden odevzdává kandidátovi v příslušném jednomandátovém volebním obvodu, ve kterém mandát získá kandidát
s nejvyšším počtem hlasů, a druhý celostátní kandidátní listině. Mandáty jsou následně proporčně alokovány politickým stranám, které získaly alespoň 5 % stranických
hlasů, nebo jejichž kandidát zvítězil alespoň v jednom z jednomandátových volebních obvodů, na základě hlasů udělených
celostátním kandidátním listinám. Od zjištěného počtu mandátů jsou pak odečteny
mandáty získané danou stranou v jednomandátových volebních obvodech. Těch
bylo ve volbách v roce 2011 celkem 70.
Podle nového volebního systému, který
vedl ke zvýšení počtu stran zastoupených
ve Sněmovně reprezentantů a zároveň
k nahrazení dosavadní praxe jednobarevných většinových vlád vládami menšinovými a koaličními, se v minulém roce volilo již
pošesté.

Pokračování pravicové koalice
Vítězná National tak získala 59 mandátů a k dosažení absolutní většiny v novém
121mandátovém parlamentu jí tak schází pouhé dva hlasy. Strana se dokázala dohodnout na pokračování stávající vládní
koalice, tedy na spojenectví s Maori Party,
ACT a United Future. Menší koaliční strany
získaly posty ministrů mimo kabinet a staronovým premiérem se stal lídr National
n
Party John Key.	 

Volby do Sněmovny reprezentantů, 2011
National
Labour
Green
NZ First
Maori
Mana
ACT
United Future

% hlasů
47,31
27,48
11,06
6,59
1,43
1,08
1,07
0,60

změna
+ 2,38
− 6,51
+ 4,34
+ 2,52
− 0, 96
+ 1,08
+ 2,58
− 0,27

mandátů
59
34
14
8
3
1
1
1

změna
+1
−9
+5
+8
−2
+1
−4
0
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Guvernátor v džungli
Schwarzenegger a volební revoluce v Kalifornii
®® Petr Sokol, šéfredaktor CEVRO Revue, politolog

P

o akčních hrdinech často na scéně zůstává spoušť a chaos. Jejich zásahy bývají sice velmi viditelné, ale mnohdy
s ne úplně prospěšnými následky. A totéž je
možné říci o jednom z posledních činů Arnolda Schwarzeneggera v roli kalifornského guvernéra, s níž se rozloučil na začátku
tohoto roku. Nechme nyní stranou ekonomiku, kde se mu příliš nepodařilo zkrotit
státní dluh, a zaměřme se na jeho ústavní
reformu, kterou prosadil za použití zbytků
své popularity loni v létě.

Primárky
Volby do všech kalifornských volených
úřadů se dosud odehrávaly v rámci systému tzv. primárek. Zákony většiny amerických států totiž politickým stranám přede-

Arnold Schwarzenegger
se na sklonku své
guvernérské kariéry
rozhodl tento tradiční
systém v Kalifornii
zásadně překopat.
pisují, aby kandidáty do voleb nevybíraly
stranické orgány, ale přímo voliči. Vždy několik měsíců před volbami pořádají strany
svoje primární volby, v nichž voliči hlasují o tom, kdo bude konkrétní stranu zastupovat ve volbách „naostro“. Někde je třeba
k účasti v primárkách být registrovaným
příznivcem dané strany, jinde může hlasovat každý.

Návrh 14
Arnold Schwarzenegger se na sklonku
své guvernérské kariéry rozhodl tento tradiční systém v Kalifornii zásadně překopat.
Podpořil v kampani před loňským červnovým referendem tzv. Návrh 14, který zásadním způsobem reformoval systém primárek. Ty by se napříště pro všechny strany
konaly dohromady v jeden den a jejich výsledkem by byl výběr dvou kandidátů pro
samotné volby. Jenže výsledky by se už nepočítaly samostatně pro jednotlivé strany,
takže by mohly do voleb postoupit i dva
kandidáti z jedné strany.
Tento systém se v USA nazývá „primárky
džungle“, ale ve skutečnosti jde o to, co z Evropy známe jako dvoukolový většinový systém, který jen doplňuje zmíněná možnost,
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Bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger s Barackem Obamou
že v druhém kole se utkají dva reprezentanti téže strany.

Buď reformanátor!
Schwarzeneggera k podpoře návrhu vedla jeho posedlost politickým středem. On totiž věří, že takto prováděné volby pomůžou
středovým, umírněným kandidátům, které
dosud často v primárkách porážejí zatvrzelí straníci. Vzhledem k tomu, že Kalifornie

Schwarzeneggera
k podpoře návrhu vedla
jeho posedlost politickým
středem.
inklinuje spíše k levicovým demokratům,
však hrozí, že Schwarzenegger pomohl zavést systém, ve kterém se o příštího guvernéra utkají dva demokraté, z nichž pravda
jeden asi bude umírněný. To by snad dá-

valo smysl, kdyby sám Schwarzenegger byl
demokrat. Jenže opak je pravdou, protože
bývalý guvernér patří k pravicovým republikánům. Jeho úspěšná kampaň „Buď reformanátor, hlasuj pro návrh 14“ proto připomíná již zmíněného akčního hrdinu, který
nejdřív střílí a teprve potom přemýšlí, co to
může způsobit.
Jen slabou útěchou může být fakt, že
systém „primárek džungle“ asi dlouhodobě
moc nezafunguje. Jeho fungování ve státě
Louisiana vedlo k tomu, že obě velké strany se mu přizpůsobily a stavějí většinou už
do primárek jen jednoho silného kandidáta. Většinou tak v samotných volbách soutěží třeba o post louisianského guvernéra
jeden republikán a jeden demokrat. Když
se jednou stalo, že postoupili dva demokraté, tak ten slabší odstoupil a jeho konkurent
vyhrál bez boje. Inu, ani Reformanátor tradiční pravidla politiky neohne a i zdánlivě
bohulibé ústavní zásahy mohou vyjít nakonec naprázdno.		 n
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Obhajoby v Pobaltí
a v Polsku
V estonských volbách v březnu pravicový
premiér a jeho koaliční partner hladce obhájili vládu v této pobaltské republice.
Lotyši v červenci hlasovali v referendu
o velmi nezvyklé otázce: „Jste pro rozpuštění desátého lotyšského parlamentu?“ Vypsání lidového hlasování „zařídil“ tehdy už
bývalý pravicový prezident Valdis Zatlers.
Na první pohled odvážný počin ho sice stál
funkci prezidenta, ale následně mu umožnil založit novou politickou stranu a v jím
vyvolaných předčasných volbách s ní obsadit druhé místo. S dalšími dvěma pravicovými stranami pak sestavili koalici, v jejímž
čele zůstal dosavadní premiér Dombrovskis.
Na počátku října se podobný kousek povedl také polskému premiéru Donaldu Tuskovi, který v souboji dvou pravicových stran
obhájil premiérskou pozici.

Republikánský kolotoč
Američtí republikáni celý rok hledali vhodného kandidáta, který by se mohl postavit
na konci roku 2012 v souboji o Bílý dům levicovému Baracku Obamovi. Souboj to byl
nezvyklý, protože po celý rok se odehrával mezi favoritem a představitelem umírněných republikánů Mittem Romneyem
a jeho oponenty z řad konzervativního křídla strany. Romney se držel celý rok v popředí, ale nikdy se nedostal do rozhodujícího úniku. Vyrovnanou hru s ním vždy chvíli
hrál nový miláček konzervativců, který ale
po určitém čase „pohořel“. V této pozici se
vystřídali Michele Bachmannová, Rick Perry, Herman Cain a Newt Gingrich. Souboj
zůstává stále otevřený.

Konzervativní Kanada
Stephena Harpera, konzervativního premiéra Kanady, sice opozice donutila k předčasným volbám, ale v nich v květnu politik připodobňovaný k Georgi W. Bushovi
poprvé získal takovou podporu, aby mohl
vládnout s většinou v parlamentu.

Portugalsko se v červnu stalo další evropskou zemí, která potvrdila, že v ekonomické krizi voliči nesahají nutně po levicových hodnotách, ale dávají přednost
pravici, která nabízí úspornější hospodaření. Portugalští voliči dle tohoto principu
poslali do opozice dosud vládnoucí socialisty a nahradili je pravicovou parlamentní většinou. Novým portugalským premiérem se stal šéf pravostředových sociálních
demokratů Pedro Passos Coelho. Ihned se
musel ujmout ekonomických „záchranářských“ prací. Pomoci mu v tom má koalice
s konzervativními lidovci, kteří ve volbách
také posílili. Pravděpodobný budoucí premiér v projevu během volební noci prohlásil, že musí skončit mentalita truchlivé
portugalské hudby fado a je třeba začít jinak.
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Silviův konec?
Italský pravicový premiér Silvio Berlusconi
se ocitl během tohoto roku pod stále větším
tlakem. Zlobili se na něj evropští lídři, že
nedostatečně reformuje zadluženou zemi.
Zlobili se na něj koaliční partneři, že navrhuje příliš tvrdá opatření. A už i pravicové
italské deníky a část členů jeho vlastní strany si přáli jeho odchod, protože se zlobili,
že jeho aféry zbytečně zatěžovaly pravicovou vládu. Pětasedmdesátiletý Berlusconi sám nejprve prohlásil, že bude v politice pouze do konce funkčního období v roce
2013. Na začátku listopadu ale poprvé ztratil faktickou většinu v parlamentu, když
i část koaličních poslanců demonstrativně
nehlasovala o jednom vládním návrhu zákona. Berlusconi na tento politický signál
reagoval tím, že prezidenta republiky informoval, že odstoupí z funkce premiéra, jakmile bude schválen reformní balíček. Slib
splnil po několika dnech a v úřadu premiéra ho nahradil nestraník Mario Monti.

Prohry na Balkáně
Mitt Romney

Portugalsko doprava

to dali v předčasných volbách mandát v podobě absolutní většiny mandátů ve španělském parlamentu.

Rajoy španělským
premiérem
Až napotřetí se lídrovi španělských pravicových lidovců Mariu Rajoyovi podařilo v listopadových volbách vstoupit hlavním vchodem do paláce Moncloa, kde sídlí španělští
premiéři. Do vlády mu pomohla katastrofální reputace dosud vládních socialistů,
kteří doplatili na to, že dlouho zpochybňovali hrozbu krize, a když krize opravdu dorazila na Iberský poloostrov, jejich premiér
Zapatero dlouho dělal jakoby nic. Posléze
musel sáhnout k tvrdým úsporným opatřením, čímž odradil část svých tradičních
voličů. Naopak Rajoy na příchod krize reagoval státotvorně, skončil s politikou nulové tolerance a dokonce podpořil ústavní
dodatek o tzv. dluhové brzdě. Voliči mu za

Na počátku prosince se v jihovýchodní Evropě skácely dva premiérské trůny. Ani slovinský levicový premiér, ani chorvatská pravicová předsedkyně vlády nedokázali svou
pozici u voličů obhájit. V případě obou zemí
volební výsledek zásadně ovlivnila nejenom
hospodářská krize, která „požírala“ v posledních měsících jednu vládu za druhou,
ale hlavně korupce. Vždyť v Chorvatsku se
řešilo, zda předchůdce pravicové premiérky
Jadranky Kosorové a její spolustraník Ivo Sanader bude moci volit ve vazbě, kde čeká na
soud, protože údajně vzal úplatek deset milionů eur. A v sousedním Slovinsku, kde po
krachu levicové vlády měla mít pravice výhru jasnou, pro změnu na lídrovi pravicové
opozice a hlavním favoritovi předčasných
voleb Janezu Janšovi ulpělo podezření, že
před lety za svého premiérování přijal úplatek za nákup obrněnců. V obou zemích díky
tomu zvítězily levicové strany. V Chorvatsku pravicové HDZ odchází po drtivé porážce do opozice, ve Slovinsku po remíze mezi
pravicí a levicí se složitě hledá koalice.	  n
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• Jedinečná příprava na působení v politice
a veřejné sféře
• Kurzy ekonomie, mezinárodních vztahů,
politologie, práva, politického marketingu,
komunikace a veřejné prezentace
• Mezi více jak 370 absolventy jsou
například aktivní politici všech úrovní
vč. parlamentní
• 2011/2012 – probíhá již 9. ročník
s 33 posluchači

Konference a semináře

www.cevro.cz

Liberálně-konzervativní akademie

• Za jedenáct let existence CEVRO
uspořádalo přes 340 konferencí
a seminářů
• Mezinárodní i domácí konference
a semináře za účasti odborníků
a vysokých politických reprezentantů,
účast na mezinárodních projektech
v Evropě
• Dlouhodobé projekty: Ženy a politika,
Politický manažer profesionál, Příprava
kandidátů, Politický marketing

Publikace
• CEVRO vydalo přes 50 titulů
v několika edičních řadách
• Od roku 2007 CEVRO pravidelně
vydává 14Deník – analýzy
pro politiky (volně ke stažení
na www.cevro.cz)
• Od ledna 2010 vychází pravidelný
přehled Týden v české politice (volně
ke stažení na www.cevro.cz)

CEVRO Revue
• Časopis pro tvůrce a příznivce
pravicové politiky
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