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úvodník

P ETR S OKOL

VÁŽENÍ ČTENÁŘI

šéfredaktor

Již podruhé v tomto měsíci se objevuje
nové číslo časopisu CEVRO. Před pár
dny jste mohli nahlédnout do našeho
předvolebního speciálu, který by mohl
nést podtitul Politická mapa Evropy, a už
můžete zalistovat řádným květnovým číslem.
Ve stěžejním tématu tohoto čísla časopisu CEVRO se opět zaměřujeme na
problematiku spojenou se vstupem České republiky do Evropské unie. Doposud
se v našem časopise střídala témata domácí a zahraničí. Nyní ale existují už
v podstatě možnosti tři. Vedle věcí domácích a zahraničních totiž prvním květnem
vznikla nová „meziskupina“ pokrývající
záležitosti spojené s Evropskou unií, které
již nejsou ani úplně domácí ani úplně zahraniční. Kam jinam jsme mohli pro téma
sáhnout v prvním čísle CEVRO vydaném
na území Evropské unie než do této
„nové“oblasti. Oslavy našeho vstupu jsou

již minulostí a CEVRO se zamýšlí se
střízlivostí nad bilancí našeho vstupu z pohledu ekonomické výhodnosti.
Své pohledy nabídli tři autoři. Předseda pražské hospodářské komory Petr
Kužel se na vstup dívá očima podnikatele.
Jeho pohled nezapře určitý optimismus.
Ekonom Martin Frélich se zaměřil na roli
vlády, která se rovněž výrazně projevila
v účtu stále ještě vystavovaném za náš
vstup do Evropské unie.
Třetí příspěvek potom obsahuje pohled výkonného ředitele Centra pro ekonomiku a politiku Petra Macha. Ten porovnává ekonomický přínos a ztráty spojené se vstupem do Unie.
Pokračování nabízí oba naše již tradiční seriály. Na jaře se totiž v Evropě nevolilo jen ve Španělsku, kde pravice neuspěla,
ale také v jiné jihoevropské zemi s podobnou moderní historií – Řecku. Volby
v této balkánské zemi ale srdce fanouška

pravice naopak potěšily. Jak se to seběhlo, Vám přiblíží rubrika „Zahraniční inspirace“.
Jiné kraje můžete navštívit i v rubrice
„15 let poté“, kde pokračuje představení
zemí, kde stále ještě vládnou i „jiné mravy“, které moc dobře známe i z naší nedávné historie. Zbývající komunistické
režimy, které stále terorizují své občany,
popsal pro CEVRO politolog Stanislav
Balík.
Hydepark nabízí vyhraněný názor na
přímou volbu prezidenta i bilanci obou
protichůdných názorů na problém interrupcí.
Vzhledem k aktivitě našeho sdružení
nemůže chybět ani bohatě zaplněná rubrika „O CEVRO“.

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER
místopředseda PSP,

Hra, kterou rozehráli kolem volby svého vedení komunisté, není ničím jiným
než hrou. A to ještě ubohou a naprosto
nevěrohodnou. V ničem se nezměnili a
ani měnit nebudou. A proč taky? Co
uměli, to umějí dál, a možná dnes ještě
lépe než včera. Co jim vycházelo včera, to
jim vychází i dnes a možná bude ještě lépe
zítra. Nic je nenutí se změnit. Nikdo jim
nejde po krku. Nikdo si nechce do kůží jejich členů „vázat stranické legitimace“.
Nikdo je neobviňuje, že zde po čtyřicet let
budovali „spálenou zemi“. Mnozí rádi zapomínají. A mnozí jsou moc rádi, že ti
mnozí rádi zapomínají.
Komunisty nikdo nekritizuje. Dokonce ani média, jindy tak bohatá na kritiku
možného i nemožného. Namísto toho,
aby připomenula, že na sjezd přijeli soudruzi z Kuby a KLDR (kolikpak asi dětí
kvůli jejich letenkám zemřelo hlady?),
počítají, jestli Grebeníček dostal 53 nebo
54 % hlasů. A až ve druhém kole! Jakoby

NIC NOVÉHO POD RUDOU HVĚZDOU
to nebylo úplně jedno. Ano, Grebeníček
je synem neblaze proslulého bachaře. Ale
Filip je zase pozitivně lustrovaný. A Ransdorf? Přečtěte si jeho „Nové čtení Marxe“ a posute sami, jakým je reformátorem a liberálem!
Nezměnili se ani o pí a nezmění se,
dokud jim porostou preference. Anebo
možná lépe, dokud nevymřou. Na jejich
sjezdu si změnu nikdo nepřál. A pokud
ano, tak to nebyla změna programu,
nýbrž změna papalášů. To soudruhům
vždycky šlo (Slánský a jiní by o tom mohli
vyprávět, pokud by je tedy jejich soudruzi
nezlikvidovali). Zaplapánbůh, že už
(anebo ještě stále?) je to jenom jejich věc.
Nehoráznosti soudruha Ransdorfa, že
se z emigrace vrátí, „jako se z ní vrátil Tomáš G. Masaryk“, jsou určeny toliko a výhradně těm, kdo zapomínají. Těm, kdo
nevidí, že pod hesly o solidaritě, samosprávě, přímé demokracii, plné zaměstnanosti a „zrovnoprávnění všech forem

vlastnictví“ se skrývají staří známí se starým a nedobrým, avšak pro mnohé pořád
ještě přitažlivým, programem. Programem znárodňování, združstevňování, milionářských daní, pětiletých plánů a front
na banány. Ale zejména programem Mírovů, Ruzyní, Jáchymovů, cenzury, pétépáků, nucené emigrace, protistátních
spiknutí a boje proti třídním nepřátelům,
americkým imperialistům a německým
revanšistům.
Otázka nestojí, zda Grebeníček, Ransdorf, Filip nebo Gottwald (ne Klement,
ale Josef – předseda Komunistického
svazu mládeže). Otázka stojí, jak je zastavit. A odpově? Tu mají a budou mít jenom sociální demokraté. Ovšem jen tehdy, když nebudou na oko chtít věřit chimérám o „komunistických liberálech a
konzervativcích“ a zároveň se všemi najednou vyjednávat. Třeba o té progresivní
dani, kterou by tak přivítali jejich růžoví
„přátelé“ Schröder a Persson.

CEVRO

předseda CEVRO
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téma

P ETR K UŽEL

PODNIKATELÉ A BILANCE
VSTUPU ČR DO EU
P OKUSÍM SE
DO EU , JAK

ZHODNOTIT EKONOMICKOU BILANCI VSTUPU

ČR

JI VIDÍM Z POHLEDU PODNIKATELE A ZÁROVEŇ

Z POZICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

H OSPODÁŘSKÉ

KOMORY

CEVRO

P RAHA.
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Na úvod ještě poznamenám, že jsem
eurorealista, ne auroskeptik.
Je potřeba říci, že bohužel dnešní dny
nám jasně ukazují, že vláda ČR málo vnímá to, co se opravdu v hospodářství děje.
Velmi malý důraz, na rozdíl od EU, klade
vláda na práci s malými a středními firmami, které jsou dnes pružnou páteří domácí ekonomiky, když tvoří 59 % HDP. Přes
60 % obyvatel je zaměstnáno v těchto firmách. Z toho je jasné, že by měla být těmto firmám přisuzována vůdčí role.
Říkám to proto, aby se nám při vstupu
do EU nestalo to samé, co v Rakousku.
Když Rakousko vstoupilo do EU, trh
opustilo 35% malých a středních firem,
což znamenalo ztrátu pracovních míst pro
více než 23% obyvatel. Problém nebyl
v tom, že by rakouské firmy neuměly podnikat. To není ani náš případ. Když se ale
podíváte na bezpečnost práce, která je
v EU na pomyslném žebříčku priorit
hned za životním prostředím, tak ekonomové spočítali, že v budoucích pěti letech
to bude českou podnikatelskou sféru stát
50 mld korun, protože zde jsme podmínkám ještě nedostáli. Právě to Rakousku
ublížilo, protože nekalé podnikaní, když
firma například nesplní hygienické normy, EU trestá určitými kroky. Některé
firmy tak byly nuceny ukončit činnost.
Svou roli hrála i konkurence a některé firmy například odkoupil německý zájemce.
Vstup do EU vnímám jako věc, která je
nutná. Je ale potřeba využít, že jsme
vstoupili. Můžeme čerpat prostředky ze
strukturálních fondů, ale nemáme projekty. Ani zde nejsme připraveni.
Důležité je diskutovat o tom, co EU
přinese. Zrušili jsme hranice a celní bariéry. Z vlastní zkušenosti se ale obávám,
že například do velkých řetězců, kam dodává mnoho českých firem české zboží,
už po vstupu některé firmy své zboží nebudou dodávat, protože některé zboží je
levnější, když se přepravuje uvnitř EU. To

je moment, který by naši podnikatelé měli
bedlivě sledovat.
Druhou stranou mince je útěcha, že
naopak budeme dodávat na trhy EU.
Podle exportérů, se kterými hovořím, se
však v tomto ohledu nic nezmění. Co se
týče našeho vývozu, mohli bychom zaplavit Polsko, kde dosud byly bariéry, mohli
bychom vyvážet na Slovensko či do dalších čekatelských zemí, protože získáme
některé výhody jako člen EU. Doufám,
že se to stane. Komora na to již dlouho
apeluje. Mám velmi za zlé politikům již
od devadesátých let, že zrušili možnost
ruských trhů, kde ČR přišla o několik stovek mld Kč. Dnes se české firmy těžko
vracejí na tyto trhy.
Harmonizace práva znamenala i harmonizaci technických norem a shodu výrobků. Harmonizace technických norem
vznikla na ochranu spotřebitele. Nyní má
být ale vše jednotné, a proto evropský trh
vůbec není volný. Je absolutně regulován.
Domnívám se, že naši vyjednavači neudělali v této oblasti to, co měli udělat. Mám
za zlé Teličkovi, že se nechoval dravěji.
Vzpomínám na bezešvé trubky, kdy
jsme tvrdě bojovali v hutním průmyslu.
Bohužel, v některých oblastech jsme se
nechovali tvrději a vyměnili jsme několik
miliard korun za dodávání hutní výroby
na evropské trhy za název Tuzemský rum
a Olomoucké syrečky.
V oblasti ochranných opatření a dozoru nad trhem se v tuto chvíli nic drasticky
nemění. Evropský trh je bedlivě střežen.
Stejná je v posledních sedmi, osmi letech
také u nás a ČOI se snaží všemi dostupnými prostředky trh i u nás regulovat. Obchodní inspekce má výhodu v tom, že má
mnohem větší pravomoci, což je dobře.
ČR se stává součástí jednotného trhu
EU, ve kterém panují jasná pravidla. Vůči
třetím státům je Bruselem jasně dáno,
jaké celní či jiné sazby mají být, aby se trh
ochránil. Je to nutné, pokud se Evropa

předseda představenstva
Hospodářské komory hl.
města Prahy

chce vyrovnat USA. Tento celý projekt
nabývá na hodnotě a začíná být zřejmé,
co se za pár let stane. Proto je důležitý
jednotný trh a jednotná měna, protože
měna je důležitá uvnitř EU pro ekonomickou stabilizaci. I když v Evropě je to
možná složité, protože různá etnika si
chtějí zachovat jakousi svojí identitu.
Režim vůči třetím zemím je pochopitelný kvůli levnějšímu zboží než jsme
schopni vyrobit. Někdo musí rozhodovat
o tom, co je pro nás dobré a co ne.
U nás nyní máme velmi dravé finanční
skupiny z velké části vlastněné Čechy,
kteří vehementně pracují na tom, aby
uchopili trh na Slovensku, v Rumunsku či
Bulharsku. Kdyby existovala podpora
jako v Rakousku po vstupu do EU, mohly
by naše firmy dokázat totéž, co předvedl
Meinl, když u nás zaplavil trh. Potřebovali bychom podporu nejen finanční, ale
i morální, abychom pronikli na další trhy
na východ a jih od nás.
Vláda by se potřebovala naučit, jaký
význam má podpora vědy a výzkumu. Vysoké školy by měly mít statut podnikání,
protože podpora vědy a výzkumu jdou
ruku v ruce s trhem. Přináší to velké peníze pro rozvoj kapitálu, firem, pracovních
příležitostí. V tom Evropa i my velmi zaostáváme. Na rozdíl od USA. Mozky odcházejí a Evropa se snaží trend zastavit.
Očekávali jsme, že budeme moci co
nejvíce čerpat ze strukturálních fondů.
Bohužel, nejsme připraveni ty peníze, co
zaplatí EU, čerpat. Projekty prostě nejsou. Věc je složitá v tom, že všechny
náležitosti by měl mít hotové stát koncem
srpna a teprve po tom se dají peníze čerpat. Pokud by projekty byly, vyčerpat tyto
peníze bude stejně problém. Když něco
máme na dosah ruky, nevěnujeme se
tomu, takže se teprve začínáme učit, jak
fondy čerpat.
Kdo žije v Praze, v 98 % má smůlu,
nemáme možnost dosáhnout na tyto fondy, protože Praha dosahuje 129 % průměrného HDP v EU. Pouze ostatní regiony mohou podávat projekty a bylo by
vhodné, aby je uměly vyčerpat.
Je dobře, že jsme v EU. Je tu i spousta
negativ, ale jak znám českou mentalitu,
rychle se to naučíme.

téma

M ARTIN F RÉLICH

klubu MK

BILANCE HOSPODAŘENÍ
VLÁDY ČR

Bohužel, za vlády sociální demokracie
došlo k záměrnému zamlčování informací, které vyústily v nám všem známou a
trapnou, až publicitně zmanipulovanou
kampaň pro vstup ČR do EU. Ale zpátky
k podmínkám. Musím se naprosto ztotožnit s představiteli ODS na všech úrovních, že vlády sociální demokracie se postaraly o jedny z nejhorších podmínek,
které si jednotlivé přistupující země vyjednaly. A to ekonomických i politických.
Já jsem především zklamán z přístupu
většiny stávajících členských zemí k otázce volného pohybu osob. Jedná se totiž
o základní pravidlo, o základní svobodu a
pilíř, který nám byl odepřen. Česká republika není součástí volného pohybu
osob a není tudíž rovnoprávným členem,
tak jak nás informoval ministr zahraničí
Svoboda.

sociálních dávek, nerozvinuté programy
celoživotního vzdělávání a především absolutně nefunkční trh s byty, jsou hlavní
příčinou nezaměstnanosti, která dosáhla
svého maxima.
Inflace: nástroje na řízení měnové politiky a tedy inflace má v rukou Česká národní banka a tudíž nemůže tato vláda
nadělat příliš škody.
Hrubý domácí produkt: přestože hrubý domácí produkt v ČR patří k těm vyšším ve srovnání s členskými státy v Unii,
není důvod jásat. Jeho cena je vykoupena

Chvíli se budu věnovat bilanci ekonomických veličin, tedy veličin, které ukazují
makroekonomům, jak si daná země stojí.
Budu mluvit o problematice míry nezaměstnanosti, inflace, hrubého domácího
produktu a veřejném dluhu.
Nezaměstnanost: přijde mi až kontraproduktivní a paradoxní, že vláda sociální demokracie (jejíž cílem je co nejvyšší zaměstnanost) je tou hlavní příčinou
dnešního neutěšeného počtu nezaměstnaných. Svými neustálými a necitlivými
zásahy do ekonomiky, podnikání, trhu a
svobody občanů úspěšně ničí i poslední
naděje, že v této zemi se vyplatí pracovat.
Demotivující nastavení systému daní a

drastickým zadlužením ČR a je postaven
na spotřebě domácností, což vede k jejich
zadlužování. Takto strukturovaný hrubý
domácí produkt není zárukou ani rozvoje, ani růstu.
Veřejný dluh: jestliže si vzpomenou
generace, které přijdou dlouhá léta po
nás, na práci dnešní vlády, budou si ji spojovat s veřejným dluhem. Tempo nárůstu
dluhu se stalo nekontrolovatelným a
k dnešnímu dni jeho výše narostla na neuvěřitelných 560 miliard korun.
V roce 2000 se Evropská unie na Lisabonském summitu rozhodla, že se do
konce roku 2010 stane nejvíce konkurenční a nejdynamičtější ekonomikou na

P OKUSÍM SE ZDE BILANCOVAT EKONOMICKOU SITUACI NAŠÍ
ZEMĚ. S AMOTNÝ FAKT PŘISTOUPENÍ BYL VLASTNĚ AŽ URČITÝM
VRCHOLEM DLOUHOLETÝCH PŘÍPRAV A VYJEDNÁVÁNÍ, KTERÉ
ZAPOČALY JIŽ V POLOVINĚ 90. LET MINULÉHO STOLETÍ.

světě a že bude dosahovat lepších hospodářských výsledků, než jaké vykazují dvě
hlavní konkurenční země USA a Japonsko, a to při současném zajištění udržitelného rozvoje v oblasti sociální a v oblasti
životního prostředí. Dnes už víme, že tento cíl byl velmi ambiciózní a nesplnitelný.
Pomyslné nůžky mezi USA a Evropou se
naopak otevírají a Evropa se cíli „dohnat
a předehnat“ vzdaluje mílovými kroky.
Za účelem koordinace tohoto cíle byla
ustavena tzv. Rada pro konkurenceschopnost, která má za úkol řídit proces
přípravy a schvalování legislativy, která
má dopad na vnitřní trh Unie. Bohužel,
Rada poskytuje jen rámcová doporučení
a je tudíž jen na konkrétních vládách, jak
bude doporučení realizovat. Není nic jednoduššího, než doporučení nerespektovat
a začít hledat vinu v nově přistupujících
zemích, kde hospodářská úroveň je pod
průměrem EU. Tudíž nesplnění nereálných cílů je příčinou rozšíření EU. Dalo
by se taky říci, že „patnáctka“ zemí se
vzdala ekonomického boomu a dala
přednost rozšíření. S tímto tvrzením, které již dnes lze slyšet z úst mnohých evropských politiků, rozhodně nesouhlasím.
Není možné nevidět, že ekonomická
situace Unie zaostává za USA. Těch důvodů je několik: Evropa se nechová jako
mocnost a má omezenou schopnost jednat jako celek. Oproti Evropě je Amerika
mladší, dynamičtější, produktivnější a má
lepší technologie. USA daleko více investují do vzdělání, vědy a výzkumu. Hlavním problémem Evropy jsou její nadbytečné regulace a míra byrokracie. Pokud
bude evropská ekonomika tak přísně regulována jako doposud, nedojde k potřebnému ekonomickému růstu. Osobně
zastávám názor, že cesta k hospodářskému růstu v ČR i v Evropě vede přes liberalizaci trhu, reformu systémů daní a sociálních dávek, zvýšení kvality vzdělávání
a investování do vědy a výzkumu.

CEVRO

předsedy ekonomického
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FINANČNÍ VÝSLEDKY
VYJEDNÁVÁNÍ O VSTUPU
DO EU
J EDNÍM

Z DŮLEŽITÝCH ASPEKTŮ ČLENSTVÍ V

EU

JSOU

E VROPSKOU
EU PLATÍ

FINANČNÍ TRANSFERY MEZI ČLENSKÝMI ZEMĚMI A
UNIÍ.

Č LENSKÉ

ZEMĚ DO

EU

PLATÍ PŘÍSPĚVKY A

DOTACE DO ČLENSKÝCH ZEMÍ.

Většina zemí je v EU čistými plátci.
V přepočtu na hlavu je největším čistým
plátcem Nizozemí a největším čistým příjemcem Řecko.
Počínaje květnem 2004 musí platit své
příspěvky do EU i Česká republika. Rovněž získáváme právo žádat o standardní
evropské dotace.

cem). Celkově na tyto platby padnou asi
3 procenta vybraných daní.
Odvody do EU ze státního rozpočtu
(mld Kč)
rok
2004
2005
2006

ODVODY DO EU
Odvody, které budeme platit do EU,
lze rozdělit na několik částí. Nejvýznamnější položkou jsou platby které představují členský příspěvek. Tato platba je hrazena ze státního rozpočtu a skládá se především z platby odvozené z hrubého domácího produktu a z tzv. příspěvku na
slevu pro Velkou Británii (to je částka,
kterou pro Velkou Británii kdysi vyjednala Margaret Thatcherová a která zajišuje, aby tato země nebyla čistým plát-

Další významnou položkou transferů
do EU jsou cla, která budou platit do EU
přímo občané v cenách zboží. Jedná se o
cla na zboží ze zámoří, jako jsou banány,
rýže, automobily, jízdní kola a mnoho
dalších položek. Tato zboží byla zatížena
cly i před naším vstupem do EU, výnos
byl ale příjmem českého státního rozpočtu. Stát takto od občanů vybíral kolem 10
mld. Kč ročně. Nyní jsou cla příjmem ev-
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Zdroj: Evropská komise
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-250

Lucembursko

0

Portugalsko

Rozdíl odvodů do EU a dotací z EU v roce 2001
(v eurech na osobu za rok)

250

Centrum pro ekonomiku a
politiku

ropského rozpočtu. (V českém státním
rozpočtu tento příjem chybí, proto vláda
musela zvyšovat daně nad rámec členského příspěvku do EU). Na některé výrobky uvaluje EU vyšší cla než uvalovala ČR,
na některé naopak nižší, průměrné celní
zatížení je zhruba stejné. Na dovoz ze
zemí EU a ostatních přistupujících zemí
již před vstupem takřka žádné cla uvalována nebyla, proto celní zatížení našich
občanů zůstává po vstupu do EU zhruba

Celková čistá finanční pozice
České republiky v EU vychází záporná. Česká republika bude do
EU více platit, než kolik z EU
dostane.

odvody do EU
21
33
34

500

P ETR M ACH

stejné, s tím rozdílem, že cla jsou placena
přímo do rozpočtu EU. Konkrétní výše
cel je v kompetenci EU, uvedené částky
jsou odhadnuty za předpokladu zachování stávající výše cel.
Cla placená EU v cenách zboží (mld Kč)
rok
2004
2005
2006

cla placená do EU
5
8
8

Kromě výše uvedených plateb je Česká republika povinna uhradit vstupní kapitál do několika evropských institucí,
jmenovitě Evropské investiční banky
(EIB) a Evropské centrální banky (ECB).
Jen do EIB musíme splatit 1,2 mld eur
(37 mld Kč), z toho do roku 2009 219 mil.
eur (6,8 mld. Kč). EIB je používána jako
nástroj hospodářské politiky Evropské
unie a poskytuje úvěry zejména na stavební projekty členských států. Pozastavení práva na čerpání úvěrů je používáno
jako forma sankce za neplnění evropské
legislativy. Se vstupem do EU musíme
také splácet kapitál Evropské centrální
banky. Podíl ČR byl určen na 81 mil. euro
(2,5 mld. Kč), dokud nebudeme členy
eura, měli bychom splatit pouze 7 % této
částky, tedy 180 mil. Kč. Přijetí eura se
očekává až po roce 2009, tzn. že zbytek

téma

kapitálu ECB bude muset začít být splácen až po tomto datu.
Platby do dalších evropských institucí
(mld Kč)
rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009

splátka kapitálu EIB a ECB
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5

PŘÍJMY Z EU
Protože dotace z EU nejsou jisté a jejich přidělení závisí na mnoha okolnostech a v konečné instanci na rozhodnutí
Evropské komise, vyjednala Česká republika, že část odvodů bude do rozpočtu
České republiky vrácena automaticky
jakožto tzv. kompenzace. Jedná se však o
zlomek našich plateb do EU.
Rozpočtové kompenzace (mld Kč)
rok
2004
2005
2006

rozpočtové kompenzace
10
8
6

Další platby jsou zejména zemědělské
dotace, dotace z tzv. strukturálních a kohezních fondů a dobíhání tzv. předvstupních projektů. Níže uvedený odhad poskytla České republice Evropská komise.
Nejde však o smluvně zakotvené platby,
ale o odhad a konečná výše dotací může
být podstatně nižší.

Evropská centrální banka

Celková čistá finanční pozice České
republiky v EU vychází záporná. Česká
republika bude do EU více platit, než ko-

Odhadované dotace (mld Kč)
očekávané dotace
17
34
38

(Zdroj: http://www.mfcr.cz/Download/EU/
StruktFondy/FinAlokace/
Copenhagen_pozice.pdf)

2004

2005

2006

Odvody do EU

-21

-33

-34

Cla placená do EU

-5

-8

-8

Splátky kapitálu do EIB a ECB

-1,5

-1,5

-1,5

Rozpočtové kompenzace

10

8

6

Očekávané dotace

17

34

37

CEVRO

rok
2004
2005
2006

lik z EU dostane. Když ministerstvo financí tvrdí opak, vždy zamlčuje platby cel
do EU a splátky kapitálu evropských institucí.

Maximální čistá pozice ČR

Čistá pozice

-0,5

-0,5

-0,5
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aktuálně
OBCE

ŠANCE JE TŘEBA AKTIVNĚ VYTVÁŘET

A NTONÍN K AZDA
zastupitel v Praze 1,
kandidát ODS do EP

V sobotu jsem si v dánských novinách
Jyllandsposten přečetl interview s jednou
majitelkou firmy na distribuci luxusní
kosmetiky. Zaujal mě víc než rozhovor
Renaty Kalenské s místopředsedou vlády
a ČSSD Grossem v Lidových novinách
z téhož dne.
Úspěšná podnikatelka na rozdíl od
úspěšného politika mluvila jasně, odpovídala na položené dotazy a říkala věci, které stojí za to si zapamatovat. Mj. řekla, že
šance nejsou něco, co k nám přijde – šance si musíme vytvářet. Nemyslím si, že týž
výrok jde aplikovat na chování států – ale
stát by měl vytvářet šance pro své občany,
resp. jim je nebrat. V podstatě naplňovat
volební heslo ODS – stejné šance pro
všechny.
Pravicový politik usiluje o co nejmenší
roli státu v životě jednotlivce a o poskytnutí šance lidem uskutečnit jejich představy. Díky rozvoji soukromé ekonomiky
stát dle pravicového politika (a skuteč-

nosti) přes nízké daně získá dostatek příjmů do státní pokladny pro financování
těch (minimálních) služeb, které zajistí
efektivněji než jiné subjekty. Dává lidem
šanci, aby realizovali své sny (včetně těch
ztřeštěných), pokud tím nešlapou po základních právech ostatních.
Levicový politik typu Špidlova ministra chce také dávat šanci – ale státu, resp.
šanci na přežití levicové vládě. Vysokými
daněmi pěstuje klientelismus nižší a
střední třídy a mírou účasti v podnikatelských a jiných institucích klientelismus
stranické hierarchie. Jaký je strategický
zájem státu na podnicích typu České
aerolinie, nebo Budějovický Budvar?
Žádný.
Na rozdíl od doporučení OECD ministři a jejich poradci tvrdí, že daňové
zatížení je v Česku nízké a pod hlavičkou
Evropské unie zvyšují daně a odvody tak,
aby pro jednotlivce byl český vstup do Evropy co nejméně výhodný. Jejich Evropa

pro lidi se zdá být Evropou šancí pro politické a byrokratické elity, Evropou daní,
místo Evropy svobody a prosperujících
ekonomik. Má někdo na rozdíl od české
vlády odvahu a schopnost budovat takovou, tj. zdravou Evropu?
Z rozhovoru R. Kalenské s Grossem
jsem si přeci jen jeden výrok zapamatoval.
Budu-li jemně parafrázovat, je podle
Grosse vždy jednodušší být úspěšnou
opozicí než úspěšnou vládou. Poučení
pro dnešní opozici – pokud se má změnit
vláda, je třeba být úspěšnou opozicí. Připravenou opozicí. Opozicí s expertními
týmy připravujícími jednotlivé odborné
mluvčí. Opozicí ochotnou investovat do
přípravy svých představitelů, stejně jako
podniky investují do vzdělání zaměstnanců. Opozicí, jejíž zástupci při rozhovorech
v médiích hovoří stejně jasně jako ona
dánská distributorka kosmetiky, odpovídají věcně na dotazy a přinášejí nápady,
které stojí za to si zapamatovat.

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
M ARTIN Ř ÍMAN
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PYROMANI A HASIČI ANEB NOVÁ
KONCEPCE PODPORY PODNIKÁNÍ
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Jára Cimrman je vynálezcem tzv. frustrační kompozice. Tedy, že období naděje
je střídáno obdobím zklamání a tak pořád
dokola. Obdobně se dá popsat i způsob
vládnutí sociální demokracie. Na sociální
stát si šáhnout nedáme, dušoval se ještě
nedávno Vladimír Špidla. Dnes dospěl
k poznání, že sociální stát musí ustoupit…, aby se mohl vrátit s ještě větší silou!
Stejně tak nám před rokem tvrdil ministr
financí, že deficit státního rozpočtu se
musí rekordně zvýšit, aby se v dalších letech mohl (opět rekordně) snížit.
Podobným vývojem prochází i vztah
této vlády k podnikající části společnosti.
Nejprve ji vláda donutí svými drakonickými opatřeními k hromadnému odevzdávání živnostenských listů, aby poté slovy
resortního ministra Urbana vyhlásila plán

na podporu podnikání. Kdyby tyto příběhy zůstávaly, jako v případě neuznaného
génia, jen na papíře, byla by to docela legrace.
Nedávno jsem tento způsob práce popsal jako rozpolcenost hasiče-pyromana,
který s oblibou zakládá požáry, nebo mu
dělá neobyčejné potěšení je pak hasit.
Nejsem si jist, zda naše vláda si vůbec
uvědomuje tuto kauzalitu. Do parlamentu posílá jeden návrh likvidující živnostníky za druhým a na tiskovce pak ministr
tvrdí, že chvíle, kdy podnikatel bude hýčkaným stvořením, se již blíží.
Smutné je, že tato metoda je stále,
alespoň na mediální scéně, relativně
úspěšná. Sliby Špidly před volbami a následné skutečné činy jeho vlády nejsou
označeny za to jediné, čím jsou, tedy za

poslanec

lež jako věž, ale za „pochopení reality“
nebo dokonce „vážný pokus o první(!) finanční reformu u nás“. Totéž platí i pro
dnešní Urbanovo procitnutí.
ODS může těšit fakt, že je na správné
cestě. Kdo si přečte požadavky Hospodářské komory (za které hodlali demonstrovat před Strakovou akademií, pak se
nechali – pokolikáte už – uchlácholit
Špidlou), tak zjistí, že se až na jednu výjimku – více zákonem garantovaných pravomocí pro HK – shodují s její Modrou
šancí.
Volební preference naznačují, že si to
lidé snad už uvědomují. Te půjde o to,
přetavit i tuto šanci ve skutečný úspěch.
A to není možné jinak, než prostřednictvím vítězných voleb.

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

J OSEF B ÍŽA
poslanec

Staří Římané měli neobyčejný cit
pro právní myšlení. Z jejich kultury
žije Evropa dodnes. „Zákon má být
stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze
zapamatovali,“ radí filosof Seneca
v Dopisech Luciliovi. To bylo v druhé
polovině prvního století. Co asi by si
Seneca pomyslil dneska, kdyby se mu
tak dostal do ruky Zákon o dani z přidané hodnoty? Nepochybně by se zděsil houště 113 paragrafů, z plných sta
stran našlapaného textu. S pobavením
se zato v úvodním § 3 dočteme, že pro
účely tohoto zákona jsou z území členských států (Evropské unie) mimo jiné
vyloučeny: ze Spolkové republiky „ostrov Helgoland“, z Itálie „italské vody
jezera Lugano“, z Řecka „hora Athos“ (obývaná řeckými ortodoxními
mnichy). Mimoděk se vnucuje otázka,
zda v obdobném řeckém zákoně
o dani z přidané hodnoty někdy bude
na oplatku vyloučen z Čech třeba Říp

DPH 2004: POMNÍK SOCIÁLNÍ
DEMOKRACIE
nebo na Moravě svatý Hostýn. Žerty
stranou! Stále ale platí paradox: čím je
zákon podrobnější, tím méně se v něm
lidé (i právníci!) vyznají a tím více se
v něm nabízí skulin, jak a kudy z něho
vyklouznout.
Tak například § 4, odst. 3 si dá práci, že „novým dopravním“ prostředkem se rozumí dopravní prostředek,
který byl dodán do 3 měsíců, v případě
pozemního motorového vozidla do 6
měsíců ode dne prvního uvedení provozu nebo má najeto méně než 6000
km v případě pozemního motorového
vozidla, u lodi najeto méně než 100
hodin, u letadel nalétáno méně než 40
hodin.“ Jenže stačí jednoduchý trik – a
celá daň z přidané hodnoty jde k čertu,
jak nám to v minulých dnech názorně
a s plnou adresou předvedla televize.
Stačí, aby se v osobním automobilu
jednoduchou jakoby mříží oddělil nákladní prostor – a ejhle, z luxusního

vozu je rázem užitkový automobil.
DPH čáry-máry-fuk! a hned je auto
o hezkých pár set tisíc levnější. Nápad
si pochvalují jak prodejci, tak kupující
a obchod se jen točí. A co na to ministerstvo financí?
Situaci monitorujeme, ale nic proti
tomu nemůžeme podnikat, protože
normy Evropské unie to dovolují. Od
začátku roku se takto už prodalo asi
1500 vozů. Podle odhadu může konečná ztráta na dani činit 600 mil. korun,
kdo ví?
Daleko více nesrovnalostí ukáže
praxe, protože samo rozdělení sazby
daně u zdanitelného plnění (§ 47) na
základní sazbu 19 % a na sníženou
sazbu 5 % podle příloh č. 1 a č. 2 dává chytrým hlavičkám netušené možnosti.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE
M IROSLAV B ENEŠ

Před rokem jsem se hodně rozčiloval nad tím, jak ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením Marie Součkové vydalo vyhlášku číslo 107/2001
Sb., která v paragrafu 14 odstavec
7 vyžaduje, aby restaurace byly vybaveny bezdotykovými bateriemi u umyvadel na mytí rukou.
Dokonce jsem na toto téma
17. června 2003 interpeloval ministryni zdravotnictví.
Majitelé byli totiž nuceni investovat tisíce korun do nového vybavení
(cena jedné bezdotykové vodovodní
baterie se pohybuje kolem osmi tisíc
korun, je třeba připočíst také nutné
stavební úpravy).
Na ministerstvu zdravotnictví tvrdili, že takovou vyhlášku museli vydat

KAPKA OPTIMISMU PRO MAJITELE
RESTAURACÍ
kvůli požadavkům Evropské unie. Nebyla to ale pravda, směrnice Evropské
unie o hygieně v potravinářství z roku
1993 (93/43/EEC) o bezdotykových
bateriích vůbec nemluví, ta pouze
v kuchyních restaurací vyžaduje tekoucí teplou a studenou vodu a prostředek na mytí rukou.
Letos v dubnu ministerstvo vydalo
v tichosti novou vyhlášku č. 137/2004
Sb., ve které už najednou nepožaduje
baterie bezdotykové, ale takové, které
nemají ruční uzavírání tekoucí vody,
tj. stačí, aby voda po zmáčknutí tlačítka po chvíli přestala sama téci. Takové
baterie jsou o hodně levnější než ty na
fotobuňku (řádově o polovinu).
Novou, mírnější vyhlášku možná
majitelé restaurací ocení. Úplný opti-

mismus ale na místě rozhodně není,
protože těm, kteří zbytečně investovali, už peníze nikdo nevrátí.
Požadavky vyhlášky jdou stále vysoko nad rámec směrnice Evropské
unie. Nově se v ní například v paragrafu 11 objevilo, že je nutné u umyvadel
mít speciální dávkovač prostředku na
mytí rukou (takový dávkovač stojí
700–1500 Kč).
Člověk si pak nutně musí položit
otázku, zda na to ministerští přišli
sami nebo jim někdo poradil?
CEVRO
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15 let poté

S TANISLAV B ALÍK

SOUDOBÉ KOMUNISTICKÉ
REŽIMY II
K

SYSTÉMU KOMUNISTICKÉ VLÁDY SE V SOUČASNOSTI HLÁSÍ

JIŽ JEN

Č ÍNA, L AOS, S EVERNÍ K OREA, V IETNAM

V dalším díle seriálu pokračujeme
v seznámení se zbývajícími komunistickými režimy.
SEVERNÍ KOREA – BOŽŠTÍ

CEVRO

KIMOVÉ
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Kategorii komunistických totalitních
režimů (tedy ne „pouze“ autoritativních,
jakými jsou ostatní asijské komunistické
země) v současné době reprezentuje pouze zřízení v Korejské lidově demokratické
republice. Režim obou Kimů je příkladnou ukázkou fungování marxisticko-leninských tezí v praxi. Severokorejská
marxistická ideologie čučche (soběstačnost) je universálním návodem ke všem
oblastem lidské činnosti. Díky používání
čučche v zemědělství se tak např. podařilo
překonat vlivy chladné atmosférické fronty a efektem toho jsou „rekordní sklizně,
zatímco po celém světě a zvláště v Jižní
Koreji panuje neúroda a nedostatek obilí“. Vzpomeneme-li si na nelidské utrpení
Severokorejců druhé poloviny 90. let, na
obrovské hladomory (by ne zřejmě bolševiky uměle vyvolané jako ve dvacátých a
třicátých letech uplynulého století na Ukrajině), nelze se těmto oficiálním prohlášením smát. Nástroje režimní propagandy jsou extrémně sofistikované. Každý
občan je např. jednou týdně vyzván
k účasti na kursu politické výchovy a taktéž jednou týdně se každý zúčastňuje hodin kritiky a sebekritiky. Každý je povinen
sám sebe obvinit alespoň z jedné politické
chyby a formulovat nejméně dvě výtky na
adresu těch, se kterými se pravidelně stýká.
Severokorejská moc využívá mytologii
snažící se obyvatelům namluvit, že nebe
i země jsou spolčeny s jejich pány. Revoluční vůdce a „otec“ severokorejské státnosti Kim Ir-sen („Velký vůdce“) je v duchu kultu osobnosti uctíván jako polobůh.
Jeho syn, současný první muž – generální
tajemník Korejské dělnické strany – Kim
Čong-il („Milovaný vůdce“) své zemi sice

A

K UBA.

vládne, ale ne jako prezident. Tím byl
jeho otec Kim Ir-sen, jemuž tento titul
stále náleží, ovšem s přívlastkem „věčný“.
Když 8. července 1994 zemřel, neplakalo
jenom všech 22 milionů Severokorejců,
ale rovněž vlaštovky a hory. Kim Čong-il
se prý narodil na úpatí posvátné hory
Pektusanu, jeho narození prý provázelo
zrození nové hvězdy. Při příležitosti Kimových šedesátých narozenin pak na
Pektusanu údajně napadlo 60 cm sněhu.
V současné době hrozí KLDR světu
především svým jaderným programem,
který v rukou šíleného totalitního vládce
představuje nesmírné nebezpečí.
VIETNAM – ČÍNSKÁ CESTA
Poté, co byla Vietnamská socialistická
republika středem světového dění v 70.
letech, prožívá dlouhé období útlumu. Na
vietnamských letištích tak šedesátiletý generální tajemník Vietnamské komunistické strany (VKS) Nong Duc Manh
(o němž se říká, že je levobočkem legendárního Ho Či Mina) vítá pouze oficiální
návštěvy z Kuby nebo Laosu. Hospodářství země se bez finančních injekcí ze Sovětského svazu neustále propadá – podle
jedné srovnávací zprávy je na 148. místě
ze 161. hodnocených zemí.
Manh představuje jakýsi „čínský“ model ve vietnamských podmínkách. Gensek již není všemocným mužem jako kdysi – žádný z nástupců Ho Či Mina nevydržel ve funkci po dvě funkční období.
Manh (ve funkci je od roku 2001) tváří
v tvář hospodářskému kolapsu klade větší
důraz na vládu práva, legální status byl
přiznán soukromému vlastnictví (ústřední
výbor dal dokonce zelenou soukromému
podnikání). Manh ovšem zřejmě není
vietnamským Gorbačovem. Ačkoli volební právo doznalo určitých změn, mocenský monopol VKS v politické oblasti byl
po volbách v květnu 2003 dokonce posílen. Režim stále pronásleduje opozici,
v jejímž čele stojí především představitelé
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katolické církve. Stále větší starosti má
s tzv. kyberdisidenty. Ti obvykle pouze
zveřejňují na internetu protirežimní materiály, za což jsou odsuzováni i na 12 let
odnětí svobody. Manh jde vysloveně čínskou cestou – hospodářskou liberalizaci
neprovází liberalizace politická. Jeho cílem není přivést VKS k prohře, ale udržet
ji u moci.
KUBA – CO BUDE DÁL?
Ani středoamerický „ostrov svobody“
po roce 1989 nezahálel. Ačkoli stále v čele
s tímtéž Fidelem Castrem, který se dva
roky po svém nástupu k moci v roce 1961
proklamativně přihlásil k marxismu, prošel celou řadou změn a uvolnění, především v ekonomické oblasti. Přesto je v podobné situaci institucionální sklerózy,
jako východoevropská komunistická říše
v roce 1989 – ztráta prestiže, autority,
schopnosti mobilizovat. Castro se tuto situaci snaží řešit militarizací režimu,
o čemž svědčí vzrůstající vliv Sil revoluční
armády. Na rozdíl od zmíněných zemí kubánský komunistický režim dosud nezažil
střídání u moci. Po Castrově smrti se
může klidně zhroutit jako domek z karet,
stejně jako se může vydat čínskou cestou.
Zdá se však, že pravděpodobnější je varianta první. A současný tvrdý postup
proti disidentům tak může být pouhou labutí písní takřka půlstoleté komunistické
vlády.
Posledních pět komunistických mohykánů je aktuálním mementem o výsledcích uplatňování marxistické ideologie
v praxi. Pokud nechtějí svou zemi přivést
k totálnímu krachu a nechat trýznit své
obyvatelstvo hladomorem jako v KLDR,
musejí komunističtí vládcové otevřít své
ekonomiky soukromému sektoru. Jako
ekonomická doktrína tedy marxismus totálně selhal. S výjimkou Severní Koreje
jsou zbylé komunistické režimy dnes již
v zásadě podobné dalším nedemokratickým režimům, jichž po celém světě vládne nemálo. Z komunistických stran se paradoxně spíše stávají jakési orgány pro zajištění pokojné cesty ke kapitalismu. To
by si ještě před 15 lety pomyslel málokdo.
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SOUBOJ DYNASTIÍ
Jednou z pikantností těchto voleb
bylo, že se v nich v přímém souboji utkali
zástupci dvou nejznámějších politických
dynastií. Karamanlis je synovcem bývalého premiéra a prezidenta Konstantinose
Karamanlise. Strýc dnešního vůdce konzervativců byl premiérem v letech 1955 až
1963 a znovu po skončení vojenské vlády
v letech 1974 až 1980. V roce 1980 se stal
prezidentem a po šestileté přestávce se do
úřadu vrátil v roce 1990.
Jorgos Papandreu je zase pokračovatelem rodu, který už dvakrát obsadil premiérské křeslo a zakládal Pasok. Jeho dědeček byl premiérem v letech 1944 až
1945 a znovu 1963 až 1965. Otec současného lídra socialistů Andreas Papandreu
dominoval řecké politice jako šéf strany
PASOK od roku 1981 do jeho smrti
v roce 1996. Většinu tohoto času byl navíc
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Kostas Karamanlis
premiérem. Kolorit řecké politiky navíc
podtrhuje skutečnost, že svou druhou
ženu, kterou se stala dosavadní letuška
Dimitra, dovedl do vrcholové politiky.
Již první projekce zveřejněné večer
řeckými televizními stanicemi na základě
odhadů při odchodu z volebních místností ukázaly, že vítězí Nová demokracie. Po
oznámení prvních výsledků se v centru
Atén shromáždily tisíce stoupenců Nové
demokracie, kteří už začali oslavovat mocenskou změnu v zemi. Krátce po zveřejnění prognóz Papandreu uznal volební
porážku socialistů. Vedení PASOK bylo
očividně zklamáno rozsahem porážky a
i proto se očekává radikální reforma strany.
Nová demokracie měla moc na dosah
již při minulých parlamentních volbách
v dubnu 2000. Tehdy ji k tomu, aby z úřadu premiéra dostala socialistu K. Simitise,
chybělo skutečně jen několik málo hlasů.
Po sečtení hlasů ji od vítězných socialistů
dělilo jen 1,1 %. Řecký volební systém je
sice řízen pravidly poměrného zastoupení, ale doplněn kromě tříprocentní omezující klausule pro vstup do parlamentu
také prémiovým systémem, který nejsilnější straně dává mandáty navíc.
I v letošních volbách volební systém
pomohl volebnímu vítězi k absolutní většině mandátů. Letos to však již byli kon-
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zervativci. Nová demokracie Kostase Karamanlise v řeckém jednokomorovém
parlamentu obsadila s 45,38% hlasů 165
křesel. Socialisté Jorgose Papandrea získali 117 křesel s 40,56% hlasů. Na třetím
místě je Komunistická strana Řecka
s 5,88 procenty hlasů a 12 parlamentními
křesly. Koalice levice, hnutí a ekologů získala 3,25 procent hlasů a 6 poslanců.
Vůdce konzerativců Karamanlis v televizním vystoupení promluvil velmi
smířlivě a řekl, že ve funkci chce zejména
sloužit. Slíbil navíc, že letošní olympijské
hry v Aténách proběhnou dobře a bezpečně. Dokonce ještě před televizním
projevem se setkal s předsedkyní organizačního výboru her G. Angelopoulos.
Vítěz voleb – sedmačtyřicetiletý Kostas Karamanlis se stal nejmladším řeckým
premiérem od roku 1945. Na řecké poměry mladí politici obsadili i další klíčové
posty ve vládě. Vláda, která má být podle
Karamanlise pružná a má mít tvrdé jádro
mladých kádrů, bude bezprostředně řešit
otázku rozděleného Kypru a pokračovat
v přípravě země na letní olympijské hry,
které se konají v srpnu v Aténách. V obou
případech není politika Nové demokracie
od Pasok nijak zvláš odlišná.
Karamanlis chce styl vlády více přiblížit „severoevropským“ standardům.
Jeho prioritami by mělo být vzdělání pro
novou generaci, více pracovních míst díky
deregulaci ekonomiky a reforma zemědělství. Jím navrhovaný ministr financí
George Alogoskoufis prohlásil, že Nová
demokracie dostala jasný mandát pro
ekonomické reformy, které by měly Řecko učinit více konkurenceschopné.
K tomu chce snížit daně, podporovat investice a provádět deregulaci trhu.
Na vítězství konzervativců příznivě
reagovaly i trhy s akciemi. Ekonomičtí
analytici zdůrazňovali, že vítězná strana
bude mít silnou parlamentní základnu a
to bude spolehlivější pro pokračování
v ekonomických reformách.
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Konzervativní strana Nová demokracie předsedy Kostase Karamanlise v nich
totiž porazila socialisty z Panhelénského
socialistického hnutí (Pasok).
Řecké volby byly vypsány jako předčasné, protože řecký premiér Kostas Simitis oznámil 7. ledna, že odejde z čela
své socialistické strany (PASOK). PASOK proto musel změnit osobu svého
předáka ještě těsně před volbami.
O funkci vůdce PASOK se ihned začal
ucházet ministr zahraničí Jorgos Papandreu. V bezprecedentním hlasování členů
o novém předsedovi získal Papandreu
přes milion hlasů svých stranických kolegů. Toto číslo zároveň představuje zhruba
10 procent řecké populace.
Nástup Papandrea vycházel z úvahy,
že populární ministr by ještě mohl zvrátit
nepříznivé mínění o socialistech, které veřejnost kritizovala kvůli vysokým cenám a
špatným službám. Podle výsledků anket
PASOK už dva roky ztrácel na konzervativní opozici. V kampani se obě velké
strany soustředily na problémy školství,
zdravotnictví, nezaměstnanosti a boje
s korupcí. PASOK se s novým vůdcem
pokoušel v některých oblastech (např.
školství) hledat méně levicové recepty než
v minulosti.
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Nedávné přímé volby slovenského
prezidenta ukázaly relativnost tvrzení zastánců přímé prezidentské volby i v České
republice, že tento systém je mnohem demokratičtější než volba parlamentní a občané mají přímo možnost jeho volbu
ovlivnit a zvolit si hlavou státu toho, koho
chtějí a ne toho, koho vyberou politici
v údajných zákulisních jednáních.
Ve stínu nedávné prezidentské volby
na Slovensku a v roce 2002 ve Francii nic
není vzdálenější této poněkud naivní
představě tím spíše, že již 15. rokem žijeme v systému, který lze za svobodný a demokratický považovat plným právem.
Zde je již tradičně od roku 1918 hlava státu – prezident republiky – volen parlamentní volbou, kterou ovšem provádí demokraticky zvolení zákonodárci (vyjma
let 1948 – 1989, kdy byl prezident volen
z vůle vládnoucí totalitní komunistické
strany). Zvláštností však v minulosti bylo,
že v parlamentní volbě hlavy státu stál
vždy jen jeden „horký a vážný kandidát“,
mající téměř jistě šanci na zvolení, případní ostatní kandidáti byli víceméně jen do
počtu. V roce 2003 byl poprvé prezident
volen z více vážných kandidátů a předem
nebyl jasný favorit. Volba se prováděla ve
třech kolech a devíti hlasováních, kde se
vystřídalo celkem 7 kandidátů. Přesto ve
veřejném mínění, mocně rozdmýchávaném i médii, byla tato volba popisována
jako fraška a stala se pádným argumentem pro změnu způsobu volby hlavy státu
v lidovém hlasování. Jak tento rozpor vysvětlit?
V novodobých dějinách byla přímá
volba prezidenta zavedena v USA na
konci 18.století, ale i zde to není klasická
přímá volba, hlasování probíhá prostřednictvím sboru volitelů, kteří jsou voleni
voliči – jedná se tedy spíše o zprostředkovanou přímou volbu. Její konstrukce navíc zohledňuje federální strukturu USA a
úzkostlivé vyvažování vlivu jednotlivých
států unie, různě velkých a lidnatých.
Ve 20. století však zavedení přímé
prezidentské volby způsobilo spíše nesnáze ve fungování daného politického systému. Klasickým příkladem je výmarská
Německá republika v letech 1919–1933,
kde v roce 1932 probíhal prezidentský

souboj mezi starým císařským maršálem
Paulem von Hindenburgem a nacistickým předákem Adolfem Hitlerem. Volba Hitlera byla zlem, ale o nic méně šastnější nebyla ani volba Hindenburga, který
nebyl velkým demokratem, ani velkým
republikánem – byl však všeobecně
považován za menší zlo, ovšem jen dočasně. O rok později se Hitler dostal k moci
jinou cestou a v dalším roce po smrti prezidenta Hindenburga sloučil ve své osobě
funkci kancléře a prezidenta a stal se
führerem.
Ukázkovým příkladem je také Francie
v roce 2002 – volba mezi nemilovaným a
zkorumpovaným prezidentem J. Chiracem a ultranacionalistou J. M. Le Pennem. Postup Le Penna do finále voleb
zmobilizoval celou Francii a ta drtivě volila nemilovaného Chiraca téměř 80 % hlasů – tedy mnohem více, než kolik Chirac
měl možnost získat za normálních okolností. Slovensko podobné dilema řešilo
již 2×. Ve všech třech případech to byla
volba účelová, nechtěná – přesto jsou
mnozí schopni ji pokládat za legitimnější
způsob výběru hlavy státu než volbu parlamentní.
Ale dosti již cizích příkladů. Vrame se
do českých luhů a hájů – zde byl výběr
hlavy státu – dříve panovníka, nyní prezidenta – vždy v rukou zastupitelského sboru. Minimálně od roku 1436, kdy byl po
skončení husitských válek za českého krále přijat Zikmund Lucemburský. V tehdejší době volbu prováděl zemský sněm ,
v novodobé historii potom přímo volený
parlament, kde zájmy voličů zastupují politické strany. Při zpětném pohledu byl
tímto způsobem několikrát zvolen panovník výrazný a schopný, za jehož volbu se
jeho volitelé nemuseli vůbec stydět a který v naší historii zanechal nesmazatelnou
stopu – např. v r. 1458 Jiří z Poděbrad či
v r. 1526 Ferdinand I. Habsburský. Naše
domácí tradice v této záležitosti má tak
vlastní již staleté zdroje inspirací a nemusí
nutně napodobovat cizí vzory. V okamžiku, kdy se kandidátem může stát takřka kdokoliv, jsou v přímé volbě otevřeny
dveře dokořán všem formám populismu,
v rozhodujícím finále tak nejde obvykle
o volbu mezi dvěma skvělými kandidáty,

ale skoro vždy o volbu mezi zlem větším či
menším. Naproti tomu nelze zpochybňovat parlamentní volbu prezidenta poukazem na politické čachry zákonodárců.
Legitimita a pravomoc volit prezidenta je
stejná a nezpochybnitelná jako schvalování vlády, přijímání zákonů či ratifikace
smluv. Naopak výběr prezidenta parlamentní cestou je zárukou, že bude zvolen
někdo, kdo již má nějakou politickou minulost a je veřejně znám. Argumenty, že
svého prezidenta chtějí v přímé volbě volit všichni voliči a tak více ovlivňovat jeho
jednání a rozhodování jsou poněkud
naivní – přímý vliv voličů na kandidáta
končí okamžikem jeho zvolení – poté již
celé volební období nebudou mít přímý
vliv na jeho politické konání. Jeho postavení se tak nebude příliš lišit od postavení
prezidenta zvoleného v nepřímé parlamentní volbě.
Ze stejně pochybného ranku jako přímá volba prezidenta jsou i návrhy na zavedení přímé volby starostů, primátorů,
krajských hejtmanů či zavedení obecného
referenda ke všem důležitým politickým a
společenským otázkám. Již dnes se v našem politickém systému aplikují přímé
volby sněmovní, senátní, komunální a
krajské (celkem 4 typy voleb), po prosazení přímých voleb dalších funkcionářů
by se četnost typů voleb ještě rozrostla.
Znamenalo by to, že téměř každým rokem se budou konat nějaké volby, nyní se
volí cca každým druhým rokem a i to je
pro naši státní správu náročné z hlediska
organizační přípravy a pro státní pokladnu to znamená další výdaje v řádu miliónů korun. A výsledný efekt nulový –
dobrý a schopný starosta, primátor či
krajský hejtman může být zvolen i v nepřímé volbě zvolenými zastupiteli. Totéž
platí i pro prezidenta republiky.
A co se týká návrhu pořádat lidové
hlasování ke každé důležité otázce, tento
návrh je úplně mimo realitu. S institutem
referenda by se mělo nakládat jako se šafránem a rozhodně ho nepořádat každým
rokem. K odpovědnému rozhodování
o konkrétní věci je třeba získat spoustu
kvalifikovaných informací, studií a posudků, které běžný občan obvykle nemá
k dispozici.
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Poslanecká sněmovna zamítla na
konci března novelu zákona o umělém
přerušení těhotenství. Návrh se snažil
zrušit poměrně liberální zákon z roku
1986 a změnit patřičné části v trestním
zákoníku. Tato v současnosti platná
norma umožňuje přerušení těhotenství
do dvanáctého týdne na základě rozhodnutí matky, po tomto období v případě ohrožení života matky či plodu a

Zastánci interrupcí uvažují
o ženě (člověku) jako plnoprávném individuu. Člověk coby svrchovaný jedinec je nadán rozumem a svobodou rozhodovat
o vlastním, originálním životě.
Nelze proto na základě univerzálního, „objektivního“ předpisu ženě nařídit, jak se má, či
nemá zachovat.
po čtyřiadvacátém týdnu v případě genetických vad plodu. Návrh skupiny
poslanců naopak umožňoval provedení
interrupce pouze v případě ohrožení
života matky či po prokázaném znásilnění. V ostatních případech mohl být lékař, provádějící zákrok, potrestán až
pětiletým vězením či zákazem činnosti.
Přestože byl návrh drtivou většinou
přítomných poslanců smeten ze stolu již
v prvním čtení, je rozhodně dobře, že
byl podán. Umožnil tak od června, kdy
byl poprvé prezentován, diskuzi nad
jedním z kardinálních problémů současné společnosti.
KONZERVATISMUS VS.
LIBERALISMUS
Spor o umělé přerušení těhotenství
je jedním z dělítek, které oprašuje původní rozpor mezi konzervativci a liberály. Ačkoliv v průběhu dvacátého století došlo k výraznému sblížení obou
těchto ideových soustav, nelze pominout, že na některých tématech se zástupci obou stran shodnout nemohou.
Jedním z nich je i otázka interrupcí.
Zcela zásadní spor o to, zda povolit,
či nepovolit interrupce, leží v otázce ur-

CO OBNÁŠÍ SPOR
O INTERRUPCE?
čení, zda se v případě embrya již jedná
o člověka. Pohled konzervativců je jasný
– spojení vajíčka a spermie znamená vytvoření neopakovatelných genetických
vlastností, které stojí na počátku
každého života. Potenciálně jde tedy
o vývoj lidské bytosti a její případné
usmrcení je vraždou. Liberálové uvažují
o člověku až aktem porodu a umělé
přerušení těhotenství proto nepovažují
za zabití živé bytosti.
Navíc přicházejí s tvrzením, že zárodek je součástí ženy, a ta má proto právo svobodně rozhodnout o svém „majetku“. Toto tvrzení však konzervativci
zpětně odmítají a říkají, že zárodek není
součástí těla matky, nebo to proti
němu bojuje a snaží se jej zničit.
Tyto biologické aspekty jistě znamenají důležitý moment celého sporu, tento text však orientuje svůj hlavní zájem
na neméně důležitou oblast – oblast
etickou. Pokusme se na následujících
řádcích shrnout argumenty obou táborů.
Zastánci interrupcí uvažují o ženě
(člověku) jako plnoprávném individuu.
Člověk coby svrchovaný jedinec je nadán rozumem a svobodou rozhodovat
o vlastním, originálním životě. Nelze
proto na základě univerzálního, „objektivního“ předpisu ženě nařídit, jak se
má, či nemá zachovat. Takovýmto zákonem by stát, coby autorita práva, zasahoval do jejího soukromí, což je nepřípustné, a také neúčinné. Správnost svého tvrzení podporuje tato skupina faktem, že v „liberální“ České republice
dochází postupně ke snižování počtu
potratů. Zástupci tohoto tábora argumentují i čistě prakticky – zákaz potratů
by vedl pouze k vyhnání této činnosti do
nelegální sféry, kde se zvyšuje riziko
úmrtí ženy. Spíše než o restrikci uvažují
liberálové o prevenci – výchově, používání antikoncepce aj.
Konzervativci vycházejí z tradic přirozeného zákona, mezi něž patří na čelním místě ochrana života. Objektivní
řád, daný Bohem, zabití živého tvora zakazuje. A nedokonalá lidská bytost se
má tomuto řádu podrobit. To však
v soudobé individualistické společnosti,

relativizující úctu k autoritě, není
možné. Neuplatňováním úcty k životu
ale dochází k nebezpečnému precedentu – pokud totiž přijmeme zárodek za
živého člověka, znamená jeho usmrcení
nepřímé svolení nejen k ničení ne zcela
zdravých plodů, ale i k zabíjení již narozených, např. zdravotně indisponovaných, lidí. To může dle konzervativců
vést až k praktikám nacistů, kteří likvidovali méněcenné bytosti ve jménu
zdravé společnosti. Konzervativci proto
chtějí, aby jakkoliv ohrožený plod dostal
právo žít. Případná sociální či ekonomická neschopnost matky má být
vyvážena možností utajených porodů a
adopcí.
Nemůžeme popřít skutečnost, že
v okamžiku spojení spermie a vajíčka
potenciálně skutečně vzniká nový člověk. Případné zničení zárodku či plodu
z jiných než zdravotních důvodů je tedy
zlem páchaným na společnosti, na budoucích generacích. Je zároveň popřením počáteční lidské rovnosti, ve smyslu

Konzervativci vycházejí z tradic
přirozeného zákona, mezi něž
patří na čelním místě ochrana
života. Objektivní řád, daný Bohem, zabití živého tvora zakazuje. A nedokonalá lidská bytost
se má tomuto řádu podrobit.
rovného postavení lidí před Bohem.
Z určité části je zcela jistě důsledkem
současné liberální morálky, kladoucí na
první místo přítomnost a svobodu jedince.
A právě v tomto posledním bodě
spočívá základ všech rozporů mezi liberály a konzervativci – je člověk rozumnou a potenciálně dokonalou bytostí,
schopnou řídit si život sám podle sebe,
či je naopak hříšný a nedokonalý a tudíž
nutně vyžaduje objektivní řád? Jde o základní rozpor a právě debata o umělém
přerušení těhotenství může přispět
k dalšímu hledání odpovědi na uvedenou otázku.

CEVRO

novinář
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KVĚTNOVÁ LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ
AKADEMIE
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Poslední letošní přednáška Liberálně-konzervativní akademie

dluh. Doc. J. Schwarz představil posluchačům akademie základní principy utváření veřejných rozpočtů. Věnoval se také
obsáhle politickým důvodům, které vedou ke vzniku veřejného dluhu. Odhalil
zároveň rizika, která sebou pro ekonomiku státu nese veřejný dluh.
První přednáška odpoledního bloku
obsahovala poslední část předmětu, který

CEVRO

První ročník Liberálně-konzervativní
akademie, kterou pořádá CEVRO
v rámci svého vzdělávacího programu, se
pomalu blíží ke svému závěru. Vůbec
poslední přednáškový blok se uskutečnil
třetí květnovou sobotu v Praze. Čtyři desítky posluchačů akademie byly jako tradičně rozděleny do dvou studijních skupin. Čekaly je tentokrát 4 studijní bloky.
Dopolední program obstaralo završení kursů komunikace a ekonomie. V rámci předmětu komunikace vystoupil tentokrát Ing. Marek Buchta, který dlouhou
dobu působí jako expert v oblasti marketingu. Tématem jeho přednášky se stala
problematika výzkumů veřejného mínění. Posluchači akademie byli seznámeni
s celou řadou praktických informací, které se týkají této v politickém životě tolik
frekventované problematiky. Představena byla zejména metodika výzkumů veřejného mínění i možnost využití jejich výsledků v každodenní politické praxi.
Jako druhá přišla na řadu ekonomie a
prominentní přenášející v osobě děkana
Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické doc. Ing. Jiřího Schwarze,
který zároveň působí jako prezident Liberálního institutu. Ten se ve své řeči zaměřil na téma v naší zemi nyní velmi aktuální. Jednalo se o veřejné rozpočty a veřejný

P ETR S OKOL

Jedna ze skupin posluchačů v klubu Modrý pták v Praze 5

byl v rámci akademie nazván mezinárodní vztahy. Tentokrát byla přednáška, kterou pronesl vědecký pracovník Ústavu
pro mezinárodní vztahy PhDr. Jan Eichler, Ph.D, zaměřena na bezpečnostní politiku České republiky.
Vůbec poslední přednáška celé akademie byla věnována politologickému výkladu. Pronesl jí politolog a ředitel CEVRO Mgr. Ladilav Mrklas. Ten se zaměřil
na téma politický systém ČR. V rámci
přednášky se věnoval základním parametrům a charakteristikám našeho politického systému.
Posluchače akademie nyní čekají závěrečné zkoušky. Každý z nich musí na
zvolené téma vypracovat závěrečnou práci, kterou bude při zkouškách obhajovat.
Letošní ročník Liberálně-konzervativní akademie tím sice spěje ke svému závěru, ale již nyní se rozjíždí příprava ročníku
příštího. Ten přinese hned několik novinek. Bude rozšířen počet posluchačů akademie a zároveň bude studium organizováno nejen v Praze, ale i v Olomouci. To
by mělo učinit akademii ještě dostupnější
i v moravsko-slezské části naší země.
CEVRO již začalo přijímat přihlášky
na příští ročník Liberálně-konzervativní
akademie, který odstartuje letos na podzim.

o cevro

P ETRA V IKTOROVÁ
tajemnice CEVRO

Také květnové diskusní fórum Modrý
pták, pořádané CEVRO ve spolupráci
s ODS Prahy 5, mělo na programu téma
předběžné „Ekonomické bilance našeho
vstupu do EU“. Setkání se uskutečnilo 20.
května. Pozvání na něj přijali tři ekonomové – zástupci velmi odlišných pohledů
na tento problém.
Jako první vystoupil předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy Petr Kužel, který se ve

KVĚTNOVÉ FÓRUM
MODRÝ PTÁK
Třetí příspěvek, který by bylo možné
shrnout jako „Žlutá karta pro vládu“,
přednesl předseda Ekonomického klubu
Mladých konzervativců Martin Frélich.
Také jeho pohled byl zaměřen především
na makroekonomické dopady našeho
přistoupení. Martin Frélich byl velmi kritický k počínání obou sociálnědemokratických vlád, zejména pak vlády Vladimíra Špidly, které během svého vystoupení
opakovaně udělil „žlutou kartu“ za její
počínání s dovětkem, že červenou kartu

může vládě vystavit jedině veřejnost ve
volbách. Také podstatnou část jeho vystoupení najdete v tomto čísle časopisu –
v rubrice „Téma“.
Po úvodních příspěvcích následovala
diskuse, ve které se hovořilo o mnoha tématech. Nejčastěji však diskuse sklouzávala k tématům domácím – zejména počínání současné vlády na poli ekonomiky,
sociálního systému a vyjednávání přístupových podmínek s EU.

Diskusní fórum Modrý pták mělo
tento měsíc na programu téma
předběžné „Ekonomické bilance
našeho vstupu do EU“.

Martin Frélich, František Cvengroš, Ladislav Mrklas a Petr Kužel

CEVRO

svém příspěvku soustředil na vybrané
problémy, jež se dotknou podnikatelské
sféry. S velkou částí jeho úvodního příspěvku je možné se seznámit v textu
v rubrice „Téma“.
Druhý příspěvek přednesl zástupce
ředitelky odboru finanční politiky Ministerstva financí František Cvengroš. Příspěvek chápaný jako názor zástupce státní správy (vlády) byl věnován makroekonomickým ukazatelům. František Cvengroš hovořil mj. o veřejných rozpočtech,
evropských dotacích, podnikatelských
příležitostech, nadměrné regulaci některých oblastí ekonomiky a zahraničních investicích.

15

o cevro

L ADISLAV M RKLAS
politolog, ředitel CEVRO

CEVRO OPĚT V OSTRAVĚ
Ve středu 12. května uspořádalo
CEVRO další výjezd do metropole Moravskoslezského kraje. Tématem obou
akcí, které se v rámci tohoto výjezdu
uskutečnily, byla předběžná „Ekonomická bilance našeho vstupu do Evropské
unie“. Pozvání CEVRO tentokrát přijal
ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a
ekonomický poradce prezidenta republiky Petr Mach.
Na odpolední přednášku Petra Macha pořádanou ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské
přišlo na 120 studentů a pedagogů ostravských vysokých škol a dalších zájemců
z řad odborné veřejnosti. Ve své přednášce (viz téma květnového časopisu) se Petr
Mach věnoval zejména vybraným rozpočtovým, finančním a také některým nefinančním aspektům našeho přistoupení.

Petr Mach přednáší na Vysoké škole báňské.

CEVRO

Akce CEVRO zaplnila aulu Vysoké školy báňské.
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Přednáška byla velmi otevřená, stejně
jako následná diskuse, během které se
ukázalo, že nálady odborné veřejnosti začínají být nepoměrně méně optimistické,
než tomu bylo v době před loňským referendem. Při pohledu na prezentovaná
čísla se ostatně není čemu divit.
V podvečer pak Petr Mach spolu
s kandidátem ODS do Evropského parlamentu Ivanem Knížátkem diskutovali na
stejné téma s veřejností, která přišla na
druhé setkání v rámci „Diskusního fóra
Modrý dům“, organizovaného ve spolupráci s moravskoslezskou ODS. I zde padaly dotazy, v mnohém podobné odpolední diskusi na akademické půdě.
Během své cesty do Ostravy stihnul P.
Mach také odpovědět na dotazy novinářů
stran obligací, které se právě v tom čase
rozhodla vydat ostravská radnice, vedená
koalicí ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.
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CEVRO K EVROPSKÝM
VOLBÁM
CEVRO – Liberálně-konzervativní
akademie přichystalo v období před prvními volbami do Evropského parlamentu
v České republice hned dvě specializované publikace.
ČA SO PI

CEVRO – SPECIÁL
Speciální číslo časopisu CEVRO je
věnováno výhradně evropské politice
před letošními volbami do Evropského
parlamentu.
Obsahuje politickou mapu Evropy,
analýzu toho, co přinesou volby do Evropského parlamentu českým politickým stranám, rozbor předvolební situace v 25 členských státech Unie a konečně graficky zpracované vyjádření politického složení tří klíčových orgánů
EU – Evropské komise, Evropské
rady a Evropského parlamentu.
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S P E C IÁ L

PRŮVODCE
EVROPSKÉHO
PRAVICOVÉHO

CEVRO vydalo již třetího
„předvolební“ průvodce. Po Průpolitická
mapa ev
vodci pravicového kandidáta a
ropy
č
e
s
k
é
Průvodci pravicového komunáls trany p
o eurovo
lbách
ního kandidáta CEVRO nyní
evropská
pravice
připravilo Průvodce evropského pravicového kandidáta.
Příručka je určená nejenom
ského
evrop
pro pravicové kandidáty v preového
pravic
miérových českých volbách
átMaČI
M O idRÝ
N Í ČLO
kandUD
do Evropského parlamentu.
VĚ KA SP
O LE ČE
N ST VÍ
DR UH ÝC
Poslouží totiž každému zájemci o politicH
ký život, který se odehrává v Evropské
politickým straunii.
nám. V průvodci
Průvodce nabízí několik textů, které
najdete také základy
nabízí pravicový pohled na současnou Evkomunikace s voliči a
ropskou unii, a to nejenom z českého ale
volební program ODS
i britského pohledu. Analyzován je také
pro evropské volby.
vstup ČR do EU z hlediska českých náAutoři: Jan Zahrarodních zájmů. Průvodce představuje dedil, Jonathan Evans,
tailně klíčové informace o fungování EvIvan Langer, Petr Robejropského parlamentu i způsob, jakým se
šek, Petr Kolář, Ladislav
bude do Evropského parlamentu volit.
Mrklas, Petr Sokol, Jiří
Nechybí ani část věnovaná evropským
Frgal

CEVRO

KANDIDÁTA
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KŘÍŽOVKA

CEVRO

Autorem výroku v křížovce je Ronald Reagan, americký prezident v letech 1980–1988.
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Tajenka z minulého čísla: Tam, kde zboží nemůže překračovat hranice, překračují je armády.

měsíc české pravice

DUBEN

P ETR S OKOL
politolog

BERKY
ODS přijala s velikým znepokojením
informace o tom, že kriminalisté podezřívají vicepremiérova náměstka Františka
Kozla a šéfa kanceláře Národního bezpečnostního úřadu Vladimíra Šišu
z ovlivňování vyšetřování ústeckého soudce Jiřího Berky. ODS konstatuje, že se tak
potvrzují její nejhlubší obavy, že soudy,
státní zástupci i policie jsou v poslední
době mnohdy politickou mocí manipulovány.
ODS současně žádá ministra vnitra
Stanislava Grosse, aby veřejnosti vysvětlil,
jak je možné, že z policejních zdrojů unikají informace, které mohou být následně
politicky zneužívány. ODS současně
z údivem zjišuje, že v tomto případě nebyla okamžitě uvalena na oba podezřelé
předběžná vazba, tak jako v některých jiných případech.
ODS dále konstatuje, že v civilizovaném světě by po takovémto flagrantním
porušení úředních postupů následovalo
okamžité personální zemětřesení, a proto
žádá premiéra Špidlu, aby z tohoto případu vyvodil okamžité důsledky.
PROTI ZVYŠOVÁNÍ DAŇOVÉ
ZÁTĚŽE
Občanská demokratická strana deklarovala 20. dubna, že nepodpoří novelu zákona o DPH. ODS principiálně odmítá
další zvyšování daňové zátěže, o které jde
v novele především. Zejména proto, že
vláda zvýšené daňové výnosy nehodlá investovat zpět do ekonomiky, ale opět je
hodlá projídat, tentokrát v rámci tzv.
kompenzačních opatření. ODS konstatovala, že Špidlův kabinet nebyl schopen
připravit evropskou novelu o DPH včas a
výrazně tak narušil ekonomické prostředí
v ČR, na což doplatí především čeští podnikatelé.
ODS nehodlá přebírat odpovědnost
za chyby Špidlovy vlády a důrazně upozorila na skutečnost, že vážné potíže v zahraničním obchodě a ve výběru daní
vznikly především pozdním předložením
novely vládou a účelovým spojením tzv.
euronovely s politicky motivovanými
změnami. Podnikatelé a finanční úřady
potřebují na řádnou přípravu agendy,
související s touto novelou, minimálně
šest měsíců času. ODS konstatovala, že
poslední pokusy nazývat nepromyšlené
výpady vlády do ekonomiky tzv. reformou

veřejných financí tímto krokem vzaly definitivně za své. Nejde už pouze o zvyšování daní a zdražování, vláda svoji pasivitou tentokráte navíc vnesla totální rozkol
do již tak narušeného podnikatelského
prostředí.
Občanští demokraté proto požádali
Vladimíra Špidlu, aby opustil politiku
konfrontace, arogance a manipulace
s jednacím řádem PS, a vládu, aby
okamžitě předložila čistou harmonizační
novelu zákona o DPH.
NÁVRH ZÁKONA
O VOJENSKÝCH ÚJEZDECH
Předsedovi Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR předložili poslanci ODS
návrh zákona o přechodu vlastnického
práva k nemovitému majetku na území
bývalých vojenských újezdů Milovice-Mladá a Ralsko z České republiky na
kraje a obce. Pod návrhem zákona jsou
podpisy poslanců ODS Hynka Fajmona,
Tomáše Hasila, Libora Ježka, Milana Cabrnocha, Tomáše Teplíka a Vlastimila
Tlustého.
Cílem navrhovaného zákona je realizace přechodu vlastnického práva státu
ve prospěch příslušných územních samospráv. Veškeré pozemky pod bývalými letišti na území vojenských újezdů
Milovice-Mladá a Ralsko by účinností zákona, dle územní působnosti, přešly do
vlastnictví Středočeského a Libereckého
kraje. Ostatní nemovitosti by pak byly
převedeny do vlastnictví obcí, v jejichž katastrálním území se tyto nemovitosti nacházejí.
Příslušné obce a kraje jsou se situací
v oblasti nejlépe seznámeny, a proto mohou případnou privatizaci řešit daleko
pružněji a prostředky takto získané se budou vracet zpět do příslušného regionu.
JEDNÁNÍ VÝKONNÉ RADY
Výkonná rada ODS konstatovala 18.
května, že ani ČR, ani její občané nemají
v Evropské unii rovnoprávné postavení
srovnatelné s občany starých členských
států. Proto jde ODS do evropských voleb s programem „Stejné šance pro všechny.“ Občanští demokraté nechtějí žádná
privilegia ale rovné podmínky pro Českou republiku a všechny její občany.
Výkonná rada ODS označila výsledek
volby předsedy KSČM za potvrzení faktu,
že tato strana ustrnula v temné minulosti
a je nereformovatelná.

Členové výkonné rady rovněž vyjadřili
údiv a nespokojenost s dosavadním působením ministra J. Kubinyiho v čele resortu. Dosavadní kroky nového ministra jsou
podle jejich usnesení potvrzením dlouhodobé neschopnosti ČSSD řešit kritickou
situaci v našem zdravotnictví.
J. KOCHAN NOVÝM
POSLANCEM
V úvodu schůze Poslanecké sněmovny složil 11. května slib nový poslanec
ODS Josef Kochan. Nahradil svého stranického kolegu Jiřího Patočku, který se
vzdal mandátu o týden dříve ze zdravotních důvodů.
Osmapadesátiletý lékař a trutnovský
zastupitel Kochan je úplným poslaneckým nováčkem. V dolní komoře ani ve
vysoké politice se zatím neobjevil. Do
sněmovny sice kandidoval v roce 2002, ale
neuspěl. Politicky aktivní je na komunální
úrovni. Třetí volební období je členem
trutnovského městského zastupitelstva.
Dříve pracoval v Oblastní nemocnici
v Trutnově, te má soukromou praxi.
DALŠÍ KANDIDÁTI
DO SENÁTU
Výkonná rada ODS 18. května schválila další kandidáty pro volby do Senátu
PČR, které se uskuteční letos na podzim.
V karlovarském volebním obvodu č. 1
schválila Václava Heřmana. Ve volebním
obvodu č. 4, který má sídlo v Mostě bude
kandidovat JUDr. Hana Jeníčková. Ve
volebním obvodu Plzeň – jih (č. 7) se
o hlasy voličů bude ucházet primátor Plzně Ing. Jiří Šneberger. V českokrumlovském volebním obvodu v primárních volbách uspěl starosta Hluboké nad Vltavou
Ing. Tomáš Jirsa. V táborském obvodě
bude senátorské křeslo obhajovat Mgr.
Pavel Eybert. Na Berounsku se mandát
pokusí získat Jiří Oberfalzer. V Mělníce
ODS nominovala Jiřího Nedomu. Ústecká ODS vysílá do letošních senátních voleb ve volebním obvodu č. 31 třiapadesátiletého lékaře Pavla Sušického. Volební
obvod č. 40 se sídlem v Kutné Hoře bude
místem, kde se senátorské křeslo pokusí
získat stínový ministr životního prostředí
prof. Bedřich Moldan. Ve volebním obvodu č. 58, který tvoří část Brna, bude už
po roce své místo získané v doplňovacích
volbách obhajovat fotbalový trenér Karel
Jarůšek.
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