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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se přestěhovali
do nových prostor na Letenské náměstí.

CEVRO

Vaše CEVRO

Naše nová adresa: Letenské náměstí 4, Praha 7, 170 00

více viz www.cevro.cz

úvodník

P ETR S OKOL
šéfredaktor

Česká republika potřebuje reformy.
O tom snad nepochybuje žádný člověk,
který vyznává pravicovou politickou filosofii. Máme nyní podle všeho šanci, že za
rok a něco budeme mít vládu, která bude
chtít reformy, odstraňující následky osmi
let socialistické vlády, provádět. Inspiraci
mohou mnohdy poskytnout reformy z jiných evropských států. Vždy podobné
problémy tíží aktuálně snad všechny. Sociální systém je příliš nákladný, dochází
peníze na penze, zákonů je příliš mnoho,
daně dusí rozvoj podnikání a z toho důvodu zase roste nezaměstnanost.
CEVRO by proto rádo v sérii článků
představilo reformy realizované v okolních státech. Pro začátek jsme zvolili slo-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
venský příklad. Slovensko mnohdy navazuje na situaci velmi podobnou naší výchozí pozici a může být proto vhodným
vzorem.
Reformy prováděné vládou tohoto východoevropského ekonomického tygra
představujeme ve čtyřech příspěvcích.
Kromě obecného pohledu na reformy
najdete na našich stránkách konkrétní
popis daňové, důchodové a justiční reformy našich východních sousedů.
Na dalších stranách pokračuje série
článků o tzv. evropské ústavě. Tato problematika se objevuje navíc i v tradičně
pestré rubrice Aktuálně. Tentokrát se jí
věnuje místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouzký.

Pokračuje i seriál o osobnostech pravice, který tentokrát popisuje politickou kariéru španělského premiéra a lídra tamních lidovců José Maríi Aznara.
Zahraniční okénko neopomnělo volební úspěch dánské pravice a podrobně
ho analyzuje.
Nechybí ani test, křížovka a informace
o zatím posledních akcích CEVRO –
Liberálně-konzervativní akademie.

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER

předseda CEVRO

Grossova „svatá trojice“ věřitelů
Vik, Rod, Simkanič nepochybně vejde
do českých politických dějin. A dost
možná i do dějin českého absurdního
dramatu, kde se zařadí po bok nejznamenitějším kusům V. Havla.
Odtud patrně pramení shovívavost
exprezidenta ke Grossově kauze, kterou předvedl ve svém nedávném rozhlasovém vystoupení. V něm na adresu
Grossovy dlužnické aféry poznamenal:
„Co on provedl? On si půjčil na byt.
Kdekdo si půjčil na byt. On akorát podivně se kroutil a mlžil, když ho vyslýchali, od koho si půjčil.“ V. Havel je jedním z mála českých občanů, kteří svému
premiérovi rozumí. Možná je to právě
tím, že oceňuje Grossův smysl pro absurdní humor. Anebo tím, jej před několika málo lety prohlásil za jednoho
z mladých nadějných nositelů nového
politického stylu.

MISTŘI ABSURDNÍHO DRAMATU
Při poslechu rozhlasového pořadu
s bývalou hlavou státu jsem se opravdu
nenudil. Exprezident zde vyslal jasný
signál o tom, že se nezměnil ani o pí.
Je stále tím Václavem Havlem, který
„nestranně“ měří všem stejným metrem. A tak na konto premiérovy kauzy
prohlásil i toto: „Jakmile se někdo stane
nejpopulárnějším politikem, tak je třeba ho kopnouti do kotníku, a už něco
provedl, či neprovedl. To s tím bytem
pana premiéra, to mně připadá jako
úplná absurdita.“ Že to s kopanci směrem k populárním politikům myslí
vážně, exprezident předvedl o pár minut později. Tehdy se s vervou sobě
vlastní pustil do Václava Klause. Nikoli
ovšem za jeho současný přístup ke krizi.
Ale pochopitelně za údajné švýcarské
konto, arogantní chování ve funkci premiéra atd. Posluchači tak mohli oprávněně nabýt dojmu, že největším politic-

kým problémem není neprůhledné financování bytu současného premiéra,
ale události z před více než sedmi let. V.
Havel tak bohužel prokázal nejen to, že
zůstává prvoligovým autorem absurdního dramatu, nýbrž i to, že nedokáže
překročit stín svého největšího politického soka.
Dva mistři absurdních her Gross a
Havel si tedy padli do náručí. Kdyby se
jednalo jen o divadlo, mohli bychom být
hrdí, že tak malá země produkuje tolik
znamenitých autorů. Jenže ono jde o
politickou realitu, v níž jeden z aktérů
vystupuje jako ministerský předseda a
druhý jako prezident ve výslužbě s morálním kreditem udělovat politické
rady. A tady přestává veškerá legrace.
Dobře totiž víme, kdo jediný bude z této
absurdity profitovat…

CEVRO

místopředseda PS PČR,
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téma

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

SLOVENSKÉ REFORMY
T ÉMA,

KTERÉ TRÁPÍ MNOHÉ, NA JEHOŽ NALÉHAVOST

UPOZORŇUJÍ PŘEDNÍ ČEŠTÍ A SVĚTOVÝ EKONOMOVÉ, NA KTERÉ
SOUČASNÍ VLÁDNÍ POLITICI NEDOKÁŽÍ NAJÍT KVALITNÍ RECEPT
A KE KTERÉMU SE MŮŽEME MNOHÉMU PŘIUČIT ZA NAŠÍ
VÝCHODNÍ HRANICÍ, PŘIJEL V ÚNORU DO

CEVRO

PREZENTOVAT ING.

4

O STRAVY

P ETER P AŽITNÝ.

Tento poradce slovenského ministra
zdravotnictví a víceprezident Centra pro
ekonomické a sociální studie M.E.S.A.
přijel z Bratislavy představit hlavní body
slovenských ekonomických reforem.
Jak již při pravidelných ostravských seminářích CEVRO bývá zvykem, konaly
se dvě přednášky. První ve spolupráci
s ostravskou Hospodářskou komorou
byla určena pro její členy – moravské
podnikatele a zúčastnili se jí také zástupci
kraje Vysočina a pracovníci ve zdravotnictví. Druhá přednáška se uskutečnila
v rámci pravidelného Modrého domu ve
spolupráci s místní ODS a regionálním
manažerem ODS dr. Hamzou. Do Modrého domu přišli diskutovat zástupci akademické sféry, politiků a veřejnosti.
Ing. Pažitný svou přednášku zahájil
přirovnáním Slovenska před nástupem
proreformní pravicové vlády k potápějící
se lodi. Jak konstatoval, všichni byli na
této lodi spokojeni, protože se ocitli na
tom konci, který ještě nebyl pod vodou.
Samotná přednáška byla rozdělena do tří
částí. První byla věnována daňové, druhá
důchodové a třetí zdravotnické reformě.
Daňová reforma je ve své podstatě
jednoduchá, nebo jediným důležitým
údajem je číslovka devatenáct. To je totiž
číslo, které musí každého zajímat, když se
mluví o výši daně. Devatenáct procent je
daň z příjmu jak fyzických, tak právnických osob, je to i sazba DPH. Zrušen byl
nespravedlivý a nemotivující systém progresivního zdanění a po krátkém přechodném období i daň dědická a darovací.
Zavedení rovné daně mělo velkou výhodu i pro občany s velmi nízkým příjmem, nebo částka zhruba kolem 80 tisíc
se nedaní vůbec. Pro příznivce ODS a její
patnáctiprocentní daně je určitě dobrou
zprávou, že podle modelů slovenských

tvůrců daňové reformy je šestnáct procent hranicí, od které se rovná daň
okamžitě promítne pozitivně v příjmu
každého obyvatele státu.
Nízká rovná daň a jednoduchost daňových odvodů udělaly ze Slovenska zemi
atraktivní pro zahraniční investory. Ing.
Pažitný uvedl, že v době před reformami
přišlo na Slovensko sedm investorů během několika let, dnes je to průměr za týden.
Zavedení rovné daně se pozitivně promítlo i do spekulací s dvěma sazbami
DPH. Dalším kladným efektem je zamezení dvojího zdanění zisků podnikatelů,

Nízká rovná daň a jednoduchost
daňových odvodů udělaly ze Slovenska zemi atraktivní pro zahraniční investory
kdy daň platila jak firma, tak potom i její
majitel, když chtěl zisk převést na svůj příjem.
V části věnované reformě důchodů
vysvětlil slovenský host princip tří rovin
důchodového zabezpečení. V krátkosti se
tento princip dá popsat jako kombinace
dosavadního průběžného financování
s povinně volitelnou částí a komerčním
připojištěním, které známe i u nás. Nejpodstatnější změnou je povinně volitelná
část, kdy občan neodevzdává díl svého sociálního pojištění do průběžného systému, ale ukládá jej na svůj účet spravovaný
finančním ústavem. Obrovskou výhodou
je, že na rozdíl od průběžného systému
zde peníze zůstávají majetkem občana a
stávají se tedy i předmětem dědického řízení. Výpadek, který je v průběžném systému tímto pojištěním způsoben, je kryt
z výnosů privatizace. Na výběr jsou tři
možnosti správy uložených peněz. Kon-

zervativní, kdy jsou uložené peníze zhodnocovány pouze přes „jisté vklady“ (hlavně státní dluhopisy), standardní s polovinou investovanou do akcií a aktivní, kdy
je 80 procent úspor investováno na akciovém trhu.
Pro odchod do důchodu se občan Slovenska bude moci rozhodnout prakticky
kdykoliv. V den nástupu do důchodu si
z peněz naspořených v povinně volitelné
části zakoupí anuitu, která mu zajistí pravidelný důchod. Pokud mu po této operaci zbudou na důchodovém účtu nějaké
peníze, může je okamžitě využít.
Jen pro zajímavost, bylo spočítáno, že
celkový dluh Slovenska, vzniklý průběžným důchodovým systémem, činí
zhruba jeden celý hrubý domácí produkt
této země.
Třetí částí přednášky byla reforma
zdravotnictví. Ing. Pažitný na číslech demonstroval, že zavedení minimálních poplatků za návštěvu lékaře mělo pozitivní
vliv na výdaje na zdravotnictví a zároveň
se nijak zásadně nedotklo slovenského
pacienta. Na Slovensku byly také zavedeny individuální účty, kdy má každý pacient přehled o úkonech, které jsou na
jeho osobu účtovány. To přineslo mnohá
závažná odhalení podvodů ve fakturování
za neexistující léčbu. Rovněž myšlenka finanční motivace lékařů, kteří nepodlehnou lékárenské lobby a nepředepisují
zbytečně drahé léky, je zajímavá. Nemá
však smysl zde toto téma podrobně rozebírat, nebo CEVRO pro vás chystá publikaci textů ing. Pažitného a tam se dozvíte vše přímo z pera spolutvůrce reformy.
Při tvorbě reforem sbírali její tvůrci
zkušenosti i v daleké Chile. Snad brzy
bude konečně i u nás prostor pro uskutečnění reforem, na kterých pravice usilovně pracuje. Je jistě potěšitelné, že inspirace je blíž, hned za naší východní hranicí.
Obě přednášky se setkaly s velkým zájmem. Dokonce s takovým, že ing. Pažitný
navštíví Ostravu v dubnu znovu a nepřijede sám. Přijedou s ním i kolegové, kteří
přímo utvářeli daňovou a důchodovou
reformu.

téma

J IŘÍ P OSPÍŠIL

ministr spravedlnosti ODS

Pracovně jsme se setkali se státními
tajemnicemi ministerstva spravedlnosti
Lucií Žitňanskou a ubomírou Zlochovou, s předsedou Slovenské advokátní
komory Štefanem Detvaiem a dále
s předsedou Nejvyššího soudu SR Milanem Karabínem a jako již tradičně s poslanci Ústavně právního výboru Národní
rady SR.
Cílem našich pracovních schůzek bylo
získat informace o podobě reformních
kroků, které provádí slovenská vláda na
úseku práva a justice. Obecně lze říci, že
slovenská vláda věnuje právu a justici velkou pozornost. Rychlost soudního rozhodování je tak jednou z priorit Dzurindovy
vlády. Ministerstvo spravedlnosti SR se
snaží reformovat justici a právní řád komplexními, globálními reformami, zaměřenými na zkvalitnění práva a institucionální změny slovenské justice. Tímto svým
přístupem se slovenská politická reprezentace výrazně liší od současné české
vlády, která resortu spravedlnosti věnuje
minimální pozornost. Není žádným tajemstvím, že poslední tři ministři spravedlnosti ČR neprosadili pro zrychlení a
zkvalitnění činnosti české justice žádná
opatření.
Zájem slovenské politické reprezentace o právo a justici lze dokumentovat na
mnohých příkladech. Zejména na úseku
práva, které se dotýká podnikatelů, Slovensko předčilo ČR. Slovenská republika
má již platný a více než rok účinný zákon,
který nově upravuje zápisy do obchodních rejstříků. V ČR se obdobný zákon
v tuto chvíli teprve projednává na půdě
parlamentu. Zatímco česká vláda není
schopna připravit solidní zákon o konkurzu a vyrovnání, na Slovensku již přijali
moderní konkurzní zákon, který nabude
účinnosti v nejbližší době. Slovenští kolegové jen obtížně chápali fakt, že takovéto
složité a rozsáhlé právní předpisy (obchodní rejstřík, konkurzní zákon), se
v ČR prosazují skrze poslanecké iniciativy
a jsou součástí justiční minireformy opoziční ODS. Jen stěží se totiž vysvětluje, že
to, co nejsou schopny připravit týmy
úředníků pracujících pro současnou českou vládu, připraví několik nadšenců ve
stínovém resortu spravedlnosti.

SLOVENSKÁ
JUSTIČNÍ REFORMA
K ONCEM

LEDNA JSEM SE SVÝMI KOLEGY Z PRÁVNÍHO TÝMU

STÍNOVÉHO RESORTU SPRAVEDLNOSTI NAVŠTÍVIL
REPUBLIKU.

S LOVENŠTÍ

S LOVENSKOU

KOLEGOVÉ NÁM PŘIPRAVILI VELMI
BOHATÝ PROGRAM.

Ostatně justiční minireforma ODS se
pro Slováky stala též inspirací. Slovenské
kolegy velmi zaujala novela občanského
soudního řádu z naší dílny, jež omezuje
takzvaný „soudní ping-pong“. Jde o novelu, která posiluje prvky tzv. apelačního
odvolacího řízení, což v praxi znamená, že
omezuje možnosti odvolacích soudů (nejčastěji krajských) vracet jednotlivé soudní
případy z formálních důvodů soudům prvého stupně. Právě tento jev – přeposílání
si spisů mezi soudními instancemi – vede
k neúměrné délce soudních řízení. Lze
s velkou pravděpodobností tvrdit, že právě tato naše novela bude pro slovenské
kolegy inspirací při zavádění obdobného
principu do slovenského občanského
soudního řádu.
Zajímavou zkušeností též pro nás byla
diskuse o nových trestních zákonech, jež
v tuto chvíli projednává Národní rada SR.
I u nás se v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně PČR projednává nový trestní zákoník. Musím však říci, že situace na první pohled zdánlivě obdobná, se při bližším
zkoumání jeví jako zcela odlišná. Nové
trestní zákony se na Slovensku totiž po
právu těší výrazné pozornosti politické reprezentace a slovenští poslanci považují
tyto zákony za jedny z nejdůležitějších,
které přijímají v tomto volebním období.
Není divu, kvalitní trestní zákon má totiž
platit několik desítek let a výrazně ovlivní
trestní politiku státu. Zcela odlišně se
však chová naše vláda. Sice po určitém
váhání předložila do parlamentu nový
trestní zákoník, který však není doprovázen novým trestním řádem. Co však lze
naší vládě nejvíce vytknout, je výrazný nezájem o osud takto zásadního zákona na
půdě Parlamentu. Jak lze jinak označit
stav, kdy například ministr spravedlnosti
součastné vlády se ani jednou nedostaví
na jednání ústavně právního výboru ve
chvíli, kdy se tam takto zásadní právní
předpis projednává?

Samozřejmě je třeba říci, že slovenská
justiční reforma má i své slabší stránky.
Za ne zcela nejšastnější bych osobně
označil podobu slovenské justiční samosprávy. Slovensko zavedlo speciální orgán
zvaný Soudní rada SR, na který byla delegována část působnosti ministra spravedlnosti. Tento samosprávný orgán měl vést
k větší nezávislosti a efektivnosti slovenské justice. V praxi se však ukazuje, že takovýto kolektivní orgán, ve kterém je z 18
jeho členů více než polovina soudců,
k vyšší efektivitě nepřispívá. Stává se totiž,
že v určitých oblastech je při svém rozhodování příliš těžkopádný a obtížně se
v něm nachází potřebná většina. Příkladem může být volba kárných senátů, které mají rozhodovat o kárné odpovědnosti
soudců. Soudcovská rada zatím nebyla
schopna shodnout se na jejich personálním obsazení. Toto má samozřejmě vliv
na chod celé justice. Pro nás z toho plyne
poučení, že tzv. samospráva justice, kdy
část působnosti resortu spravedlnosti nevykonává ministerstvo, ale nějaký kolektivní orgán, ve kterém jsou zastoupeni
soudci, není samospasitelným lékem na
problémy justice, ale naopak za určitých
okolností může vést ke komplikacím a jejímu ochromení.
I přes odlišný pohled na samosprávu
justice musím říci, že oceňuji přístup slovenských kolegů k reformě justice a právního řádu. Na rozdíl od České republiky,
kde se ministr spravedlnosti vyjadřuje lacinými populistickými prohlášeními typu
věková hranice trestní odpovědnosti mladistvých, slovenští kolegové se snaží k reformě justice a práva přistupovat seriózně
a postupně řešit jednotlivé problémy. Slovensko je tak pro nás inspirací nejen v oblastech ekonomických – konkrétně v oblasti daňových reforem – ale též v oblasti
justičních reforem.
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téma

J ANA J ELÍNKOVÁ

SLOVENSKÁ
DŮCHODOVÁ REFORMA
S LOVENSKÁ

REPUBLIKA SE STALA BĚHEM PŮSOBENÍ

SOUČASNÉ KOALIČNÍ VLÁDY „VÝCHODOEVROPSKÝM TYGREM“,
KTERÝ JE PRO MNOHÉ VZOREM PROVÁDĚNÍ EKONOMICKÝCH
REFOREM.

M EZI

HLAVNÍ REFORMY, KTERÉ

D ZURINDOVA

VLÁDA

ZATÍM PROVEDLA, PATŘÍ TAKÉ ZÁSADNÍ REFORMA
DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU.

Podívejme se, jak konkrétně tato změna proběhla a co by mohlo být použito
i u nás.
SYSTÉM TŘÍ PILÍŘŮ
V období od 1. ledna 2005 do června
2006 se občané Slovenska v aktivním
věku budou moci rozhodnout, zda chtějí
dostávat svůj budoucí povinný starobní
důchod z jednoho anebo ze dvou zdrojů.
Tyto zdroje se zpravidla nazývají pilíře
důchodového systému.
Občan může zůstat pouze v jednom
pilíři, který ve slovenském případě reprezentuje Sociální pojišovna. V takovém
případě občan i jeho zaměstnavatel nadále platí odvody do Sociální pojišovny.
Občan v tomto případě bude celý starobní důchod dostávat výlučně ze Sociální
pojišovny. Důchod tedy bude financovaný z odvodů všech pracujících osob. I tento systém, kdy občan zůstane pouze v prvním pilíři, však přinese jednu změnu. Důchod bude spravedlivější než v dosavadním systému, který byl velmi podobný
tomu českému, protože bude zohledňovat počet odpracovaných roků a příjem
občana za celý pracovní život. První pilíř
můžeme nazývat jako průběžný, jedná se
o klasický státní důchod.

CEVRO
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Druhou možností pro občana je zapojení do druhého pilíře. Ten reprezentují
osobní důchodové účty, které spravují důchodové správcovské společnosti a bývá
proto nazýván jako pilíř kapitalizační.
Občan si bude moci zvolit jednu z těchto
soukromých společností.
Zapojení do druhého pilíře ovšem občana nestojí ani o jednu slovenskou koru-

nu více. Naopak u toho, kdo se zapojí do
druhého pilíře, bude část odvodů, které
dosud platil zaměstnavatel do Sociální
pojišovny, odváděna na osobní důchodový systém u vybrané důchodové společnosti. Celková částka odvodů se nezmění,
ale pouze se rozdělí mezi první pilíř (odvody do Sociální pojišovny) a druhý pilíř
(odvody do jedné z důchodových společností).
Peníze na osobním důchodovém účtu
bude důchodová společnost investovat a
tím je zhodnocovat. Při zapojení do druhého pilíře bude tedy občan dostávat jeho

starobní důchod ze dvou zdrojů – první
část ze Sociální pojišovny a druhou
z jeho peněz naspořených a zhodnocených na jeho osobním důchodovém účtu.
Jeho důchod z 1. pilíře bude záviset na
počtu odpracovaných roků, na velikosti
příjmů za celý jeho pracovní život a na vývoji slovenské ekonomiky. Za období, kdy
občan přispíval současně do 1. i 2. pilíře,
bude jeho důchod z 1. pilíře snížený o polovinu a nahradí ho důchod z 2. pilíře.
Důchod z 2. pilíře bude záviset od
zhodnocení peněz na osobním důchodovém účte, které se budou investovat v dů-

redaktorka

chodových fondech. Občan ovšem nebude předem znát výšku svého důchodu z 2.
pilíře, protože ten bude záviset na zhodnocení peněz na finančním trhu. Účast na
druhém pilíři je ve slovenském případě
ovšem možná pouze tehdy, pokud do něj
občan přispívá alespoň deset let.
Jako výhodu vstupu do 2. pilíře propagovala slovenská vláda i fakt, že peníze na
osobním důchodovém účtu budou soukromým majetkem občana a v případě
smrti je tedy zdědí příslušní dědicové.
Soukromé důchodové správcovské
společnosti, které budou prostřednictvím
důchodových fondů zhodnocovat peníze,
které občané odvedou na osobní účty, budou fungovat podle přísných pravidel a
pod silnou kontrolou státu. Stát bude vystupovat jako finální garant fungování 2.
pilíře.
1. a 2. pilíř důchodového systému patří
mezi pilíře povinné. Bez ohledu na to, zda
se občan rozhodne vstoupit do 2. pilíře
nebo zůstane pouze u odvodů do Sociální

pojišovny, bude se moci, stejně jako dosud, na důchod zabezpečit ještě doplňkovým důchodovým pojištěním. Ta reprezentuje tzv. 3. pilíř důchodového systému.
Hlavní rozdíl od 2. pilíře spočívá v tom, že
pojištění v 3. pilíři (doplňkovém) je dobrovolné – platí ho občan ze své mzdy podle vlastního rozhodnutí.
Slovenský důchodový systém tedy zavádí pro občana možnost rozhodnout
o části svého důchodu. Zároveň mu však
při každém zvoleném postupu dává minimální jistotu a garanci státního dohledu.

téma

P ETR S OKOL
politolog

SLOVENSKO: VZOR
DAŇOVÉ REFORMY

Na to existuje celá řada detailních názorů. Že však rovná daň může fungovat,
dokazuje příklad změn v daňovém systému, které provedla od posledních parlamentních voleb Dzurindova vláda v zemi
našich východních sousedů.
Slovenská reforma si stanovila podle
vládních materiálů hned několik cílů.
Vláda se chtěla zasadit o přesun daňového břemena z přímých daní na nepřímé
daně, t.j. přesun od zdaňování výroby
směrem k zdaňování spotřeby. Navíc usilovala také o zavedení nízkých daňových
sazeb a eliminaci všech výjimek, osvobození od daně a speciálních režimů. Dalším cílem reformy se stalo zrušení progresivního zdaňování příjmů zavedením rovné daně. Vláda SR se také rozhodla odstranit deformující prvky daňové politiky
jako nástroje pro dosáhnutí nefiskálních
cílů a odstranění dvojitého zdanění příjmů v maximální možné míře.

nima měsíčně (na Slovensku tzv. hranice
chudoby), jsou osvobozeny od daně. Pro
jednotlivce s příjmy pod tímto prahem tak
daň zůstává fakticky nulovou.
Ten, kdo vydělává opravdu málo, nebude tedy platit vůbec žádnou daň. Prvních 80.832,- Sk (19,2-násobek životního
minima, pokud to počítáme celoročně) se
nezdaňuje a nad toto nezdanitelné minimum se na všechny příjmy bez ohledu na
typ a výšku uplatní jedna jediná sazba
daně. Příjem 100 tis. Sk převyšuje nezdanitelné minimum o 19.168,- Sk a pouze
z něj odvede občan 19 % daň, tedy 3.642,Sk. Celková daň je tak 3,64 %.

ROVNÁ DAŇ

ŽÁDNÝ PROBLÉM PRO

V oblasti zdanění příjmů se slovenská
daňová reforma zaměřila na zavedení
rovné daně. V souladu s principem rovného zdanění právnických a fyzických
osob byla od 1. ledna 2004 zavedena jedna sazba daně z příjmu ve výši 19 %. Tato
sazba nahradila dosavadních 21 různých
způsobů zdanění příjmů (mimochodem
předcházející zákony znaly 443 druhů daňových příjmů), včetně pěti sazeb u daně
z příjmu fyzických osob. Před tím měly
tyto sazby hodnoty 10 %, 20 %, 28 %,
35 % a 38 %).
Radikální změna přinesla hned několik výhod. Zaprvé si zachovala progresivní
povahu efektivních sazeb daně, kterou
skutečně zaplatí jednotlivci s různou výškou příjmů. Všechny příjmy fyzických
osob do výšky 1,6 násobku životního mi-

P RAVICOVÉ

Č ESKÉ
DANĚ. T A

POLITICKÉ SÍLY V

O MOŽNOSTI ZAVEDENÍ ROVNÉ

REPUBLICE HOVOŘÍ
BY SE U NÁS MĚLA

STÁT JÁDREM ŠIRŠÍ REFORMY CELÉHO DAŇOVÉHO SYSTÉMU.

J AK

CHUDŠÍ OBČANY
Nezdanitelné minimum se zdvojnásobilo, a to z 38.360,- Sk na 80.832,- Sk na
daňového poplatníka. Důvodem bylo to,
aby daňoví poplatníci s nejnižšími příjmy,
kteří byli dosud zdaňování desetiprocentní sazbou daně z příjmu (do 38.760,- Sk
žádná daň a dalších 90.000,- Sk 10 %
daň), neplatili vyšší daň z příjmu. Na nepracující manželku vzrostlo nezdanitelné
minimum, které si může daňový poplatník uplatnit, dokonce z 12.000,- Sk na dalších 80.832,- Sk
K prvnímu lednu 2004 byla snížena
sazba daně z příjmu právnických osob
z 25 % na 19 %. Nový daňový systém navíc sleduje systém jednorázového zdanění
investicí a kapitálových příjmů. Zdanění
u nich probíhá v momentě, kdy jsou pře-

NA TO?

váděny ze společnosti na jednotlivce. To
mělo za následek zrušení daně z dividend.
Kapitálový příjem bude nadále zdaněn
jen jednou, a to při zdanění zisku společnosti.
Součástí slovenské daňové reformy se
stalo také zrušení daně z převodu a přechodu nemovitostí, darovací daně a dědické daně. Darovací daň a dědická daň
byly obě zrušeny od 1. ledna 2004. Od té
doby nejsou již dary považovány za daňově uznatelné výdaje. O rok později následovalo ještě zrušení daně z převodu a přechodu nemovitostí.
Po daňové reformě slovenská vláda
provedla tzv. fiskální decentralizaci, která
zahrnovala změny ve struktuře místních
daní a týkala se hlavně daně z nemovitostí, silniční daně a místních poplatků. Decentralizace navíc posilnila fiskální pravomoc obcí v oblasti místních daní.
Před reformou mělo Slovensko standardní sazbu DPH ve výši 20 % a sníženou sazbu ve výši 14 %. Součástí reformy se však stalo zrušení snížené sazby
DPH a zavedení (od 1. ledna 2004) jednotné sazby daně pro všechny služby a
zboží, a to ve výši 19 %.
Kritici slovenské reformy strašili občany, že reforma přinese obrovský propad
příjmů státního rozpočtu. To se však nepotvrdilo a první výsledky reformy ukazují, že reforma v podobě, jak jí nastavila slovenská vláda, má pozitivní dopady.
Česká republika bohužel na podobný
řez do džungle nepřehledných daňových
zákonů teprve čeká.

Hrubý měsíční příjem

Základ daně

6.080,14.118,20.000,-

5.326,12.367,17.520,-

Daňový poplatník
do 31.12.2003
od 1.1.2004
daň v Sk
% zdanění
daň v Sk
% zdanění
210,3,45%
0,0%
1.090,7,72%
1.070,7,57%
2.110,10,55%
2.049,10,24%

Daňový poplatník + nepracující manželka
do 31.12.2003
od 1.1.2004
daň v Sk
% zdanění
daň v Sk
% zdanění
110,1,8%
0,0%
890,6,3%
0,0%
1.910,9,55%
770,3,85%
Zdroj: internetová stránka slovenského ministerstva financí
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aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

RADOSTNÉ ANO OD NÁS NEČEKEJTE
Hlasování o evropské ústavě na půdě
Evropského parlamentu nepředstavovalo
běžné schvalování standardního usnesení,
ale stalo se ukázkou toho, jak se příznivci
euroústavy snaží jednostranně manipulovat veřejným míněním. Bylo to hlasování,
které posunulo legitimní diskusi o výhodách a nevýhodách navržené podoby euroústavy až na samu hranici demokracie.
Evropský parlament schvaloval pouze
usnesení, které je doporučením jednotlivým vládám členských států. Jinými slovy
– hlasovalo se o tom, jaký názor na euroústavu mají evropští poslanci.
Coby dlouholetý poslanec českého
parlamentu jsem očekával, že takové
usnesení bude jedno-, maximálně dvouvěté. Mohlo znít například: „Evropský
parlament doporučuje členským státům
EU přijetí předloženého návrhu evropské ústavy.“ Jenže to bychom nebyli v Ev-

ropské unii, aby z něj zdejší byrokraté,
bohužel za aktivní účasti evropských poslanců z řad podporovatelů ústavy, nevytvořili hned několikastránkový dokument.
V případě usnesení o euroústavě šlo
konkrétně o sedm stran s řadou odkazů a
vysvětlivek. V materiálu například stojí,
že „dlouholeté snažení o dosažení evropské ústavy bylo korunováno úspěchem
Konventu, který ústavu připravil“, že přes
některé negativní názory veřejnosti ústava „nepovede k vytvoření centralizovaného superstátu“, že je ústava dobrým kompromisem, že zvyšuje práva občanů EU
atd.
Na závěr usnesení pak europoslanci
deklarují svou víru, že členské státy ratifikují smlouvu do půlky roku 2006. Vybíral
jsem jen namátkou, ale i z tohoto zlomku
ze sedmi stran frází je jasné, že usnesení

M IROSLAV O UZKÝ
místopředseda EP

o ústavě je tendenčním a nevyváženým
dokumentem, ve kterém zastánci přijetí
euroústavy obhajují s využitím prostých
aklamací její obsah a preventivně zastrašují kritické hlasy tím, že případné kritiky
staví předem do role těch pomýlených a
neznalých věci. Od některých kolegů z jiných států jsem dokonce zaslechl názor,
že se hlasování za těchto okolností zdrželi,
přestože s euroústavou souhlasí.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl při
projednávání euroústavy vystoupit na plénu. Politická diskuse však v podstatě neproběhla. Jsem proto rád, že zástupci
ODS nejen setrvali na svém kritickém postoji k evropské ústavě, ale vyjádřili zároveň hlasitě odpor k manipulaci v legislativním procesu. Radostné ano jsme museli v minulosti volat již mnohokrát.

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Z DEŇKA H ORNÍKOVÁ
poslankyně PČR
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Jsem přesvědčena, že koncepce ODS
skýtá šanci konečně nastolit spravedlivější
principy v bytové otázce včetně zpřístupnění bytů všem sociálním skupinám, aniž
bychom výrazně zatěžovali státní pokladnu. Možná právě proto tolik popuzuje sociální demokraty Modrá šance pro bydlení, kterou vypracovala ODS.
Poukazujeme totiž na skutečnost, že
hlavním zdrojem problému je neschopnost současné vlády odstranit jeho příčiny. ČSSD preferuje populistická pseudořešení. K těm patří novomanželské půjčky na bydlení a dotovaná výstavba
družstevních bytů. Na tyto projekty by
plynuly peníze všech daňových poplatníků. Za mnohem přínosnější považuji zvýhodnění hypoték a snížení daňové zátěže
občanům, kterým se tak uvolní finanční
prostředky na investice do bydlení. Efekt
v návaznosti na deregulaci nájemného

bude pro zájemce přínosnější, navíc nebude jedna skupina lidí zvýhodňována
z peněz všech daňových poplatníků.
Totéž platí pro zákon o výstavbě
družstevních bytů. Jejich podpora je populismem, navíc je poněkud sporná i výhodnost pro samotné družstevníky. Státní
dotaci a půjčku opět obdrží omezená skupina občanů. Zanedbatelný nebude ani
vklad každého člena, který přitom bude
mít velmi omezená vlastnická práva
k takto pořízenému bytu. Kromě toho
připomeňme rizika spojená se vstupem
do družstev – případy jejich vytunelování
a osudy lidí, kteří se ocitli bez bytu a přišli
o veškeré úspory.
Druhým nezpochybnitelným faktem
je, že umělý nedostatek bytů je vyvolán
přetrváváním černého trhu, který kvete
vinou neochoty a neschopnosti vlády deregulovat nájemné. Tragicky vyznívající

argumentace poslance Stanislava Křečka,
že deregulace způsobí rapidní růst cen
nájemného a potažmo množství lidí, kteří
se ocitnou bez střechy nad hlavou, je sice
efektně dramatická, ale naprosto zcestná.
Ve skutečnosti lze vzhledem k číselným
faktům očekávat, že vzestup nijak dramatický nebude – dojde k vyrovnání cen
mezi oficiálními platbami za nájemní byty
a cen (jejich poklesu) na černém trhu.
Obzvláš absurdní je nechu sociální
demokracie k rovnoprávně smluvním
vztahům mezi majitelem a nájemcem:
Jde o přirozený, rovnocenně partnerský
stav, kdy obě strany mohou vznést své nabídky a požadavky. Ale hlavně, občané
jsou dost moudří na to, aby rozpoznali, co
je pro ně dobré a co ne.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

M ILAN C ABRNOCH
poslanec EP

Článek se věnuje problémům pacientů s poruchou zraku. Jejich nemoc
lze léčit, ale lék je příliš drahý, a tak
nemocnice váhají s jeho používáním,
mohou ho poskytnout jen některým
pacientům. Dík platným zákonům je
zakázáno, aby si pacienti na drahý lék
doplatili, a tak prostě péči dostanou
jen někteří. Jedna velká nemocnice to
vyřešila tak, že poskytne péči těm, kdo
bydlí v jejím okolí, a jiným ne. Jinak
to řeší jiné nemocnice, v některých
možná zákon obcházejí a pacientovi
umožní, aby si lék koupil, „aby to nikdo neviděl“.
Problém je obecný. Každému z nás
je jasné, že přicházejí a budou přicházet stále nové a nové možnosti léčby,
nové a dražší léky i vyšetřovací a léčebné postupy. Každému je také jasné, že nikdy nebudeme mít dost peněz

PRÁVA PACIENTŮ NESMĚJÍ BÝT
REGULOVÁNA
na to, abychom mohli solidárně každému vše, co na světě existuje, poskytnout bezplatně i když bychom si to
moc přáli.
Současně si ale nikdo nepřeje být
předmětem regulace. O co jde? Pokud lék nebo léčebný postup nemůže
být hrazen z pojištění, musí mít každý
občan právo si takovou léčbu zaplatit.
Není přijatelné, aby bylo zakázáno
použít vlastní peníze na vlastní zdraví.
Každý občan musí mít plné právo
především na informace – musí se dozvědět, jaké možnosti léčby v jeho případě jsou, které jsou a které nejsou
hrazeny z pojištění. Potom se pacient
může odpovědně rozhodnout a nést
odpovědnost za své rozhodnutí. Pokud se pacient rozhodne pro léčbu,
která z pojištění hrazena není, musí
mít právo si takovou léčbu zaplatit.

Není přece možné, aby člověk, který přichází o zrak, nedostal péči jenom
proto, že bydlí v jiném okrese, nebo
proto, že se ministerstvo nemůže s pojišovnou dohodnout na pravidlech
úhrady.
Jsem přesvědčen, že je správné říci
veřejně – tuto velmi drahou péči z pojištění hradit nemůžeme, ale můžete si
ji zaplatit. Jsem si jist, že mnoho pacientů si léčbu zaplatit může a rozhodne se pro ni. Věřím, že nalezneme
řešení i pro ty, kteří si ani s pomocí
své rodiny a blízkých takovou léčbu
opravdu dovolit nemohou.
Rozhodně je to správnější, než z falešné solidarity raději neléčit nikoho
nebo navádět pacienty, aby si lék „za
zády paní ministryně“ koupili v lékárně.

aktuálně
KRAJE/OBCE
M IROSLAV P ÁTEK
poslanec PČR

Ekologická hnutí blokující výstavbu
D8 potvrdila diagnózu, kterou mnozí
z nás jen tušili. Jsou nemravná. Mravnost
nespočívá v dodržování zákonů, v až puntičkářském dodržování slušného chování
a v podobných „uctivých“ způsobech chování.
Mravnost je především schopností
přijmout kompromis, který se nám nelíbí,
ale prospěje společenství lidí. Ekologickým aktivistům se nelíbí výstavba dálnic,
protože protínají krajinu širokými koridory betonu a asfaltu. V koridorech jezdí
monstra vyfukující zplodiny a zabíjející
vše, co se jim náhodou objeví pod koly,
když jedou stokilometrovou rychlostí.
Bojují proti nim puritánským využíváním
až zneužíváním zákonů. Připomínají filmové postavy představující staré, ctnostné, nepříjemné staré panny, neschopné se
radovat.

Ekologická opatření kolem dostavby
dálnice D8 v úseku Lovosice–Řehlovice,
což je necelých 17 km, stála již 1,4043 miliardy Kč. Skoro polovinu částky spolknul
tunel Radejčín, dlouhý 450 m. Nákladná
ekologická opatření byla nezbytná, aby
bylo maximálně vyhověno požadavkům
na ochranu životního prostředí v oblasti
chráněné krajinné oblasti České středohoří.
Ekologové ale chtějí, aby jeden úsek
v délce asi 4 km byl tzv. absolutně nenarušen. Aby byla svedena doprava do podzemního tunelu dlouhého 3,5 km. To již
není kompromis, ale nemravnost.
Puritáni obětovali radost za dodržování jejich verze maximální čistoty. Šlo vlastně o nemravnost, o zneužívání dobra
k páchání zla. Výstavba tunelu 3,35 km
dlouhého svede dálniční automobilovou
stoku na několik let do měst a vesnic mezi

Ústím nad Labem a Lovosicemi. Změní
život tamním lidem. Energeticky náročné
odvětrávání znamená i nadzemní průduchy, technické cesty k nim a kvantum
elektřiny, které by vyráběly blízké uhelné
elektrárny. Tunel by ekologičtí puritáni
neviděli na povrchu a byli by spokojeni.
Vytvořili by však trvalý energetický vřed
odsávající kvanta elektřiny jenom proto,
aby se projíždějící automobilisté v tunelu
neudusili.
Proto je mi líto, že nebyl minulý týden
schválen tzv. dálniční zákon, který by
usnadňoval prosazení staveb v okamžiku,
kdy by nátlakové akce byly zcela neúměrné. Byl to provizorní zákon na dobu, než
by tuto problematiku ošetřil třeba stavební zákon, ale i provizorium je někdy nutné. Zaslepené nemravné puritánství ekologistů proto i nadále dostalo šanci. Budeme schopni toto šílenství zastavit?

CEVRO

TUNEL USVĚDČUJE Z NEMRAVNOSTI

9

evropa

M AGDALENA F RISCHOVÁ

PRAMENY PRÁVA
A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU

CEVRO

Při nedávných, často i poměrně bouřlivých diskusích o Smlouvě zakládající
ústavu pro Evropu (dále také jen „ústava“) bylo možné zaslechnout i argumenty, že ústava nově upravuje i to, že právo
přijímané orgány Unie bude mít přednost
před právem členských států, že takový
princip dosud neplatil, a že dosud je českému právnímu řádu nadřazeno pouze
tzv. primární právo EU, ale po přijetí
ústavy bude stejně nadřazeno i tzv. sekundární právo.
Nejdříve stručně k pojmům primární a
sekundární právo. Pojmem primární právo jsou označovány základní nebo zakládající smlouvy unie. Původní evropské
společenství mělo tři zakládající smlouvy:
Pařížská smlouva (1952) založila Evropské společenství uhlí a oceli a dvě Římské
smlouvy (1958) EURATOM a EHS.
Tyto tři smlouvy byly následně revidovány
např. Jednotným evropským aktem
(1987), Maastrichtskou smlouvou (1993),
Amsterdamskou smlouvou (1999) a
Smlouvou z Nice (2003). V současnosti
byly všechny smlouvy sloučeny do Smlouvy o založení Evropského společenství,
Smlouvy o EURATOM, Smlouvy o Evropské unii a Jednotného evropského
aktu. Tyto smlouvy (na rozdíl od „běžných“ mezinárodních smluv) zakládají
svůj vlastní právní systém, který poté, co
vstoupí daná smlouva v platnost, se stává
součástí právního systému členských států.
K sekundárnímu právu EU najdeme
ustanovení ve Smlouvě o založení Evropského společenství, konkrétně v jejím
článku 249 – „Ke splnění svých úkolů a za
podmínek stanovených v této smlouvě
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Evropský parlament společně s Radou,
Rada a Komise vydávají nařízení a směrnice, přijímají rozhodnutí a vydávají doporučení nebo zaujímají stanoviska“. Nařízení mají obecnou působnost. Jsou závazná jako celek a přímo aplikovatelná ve
členských státech. Směrnice jsou závazné
jako výsledek, kterého má být dosaženo,
jsou adresovány členským státům a je na
jejich rozhodnutí, jakým způsobem a formou budou začleněny do právního řádu
daného členského státu. Rozhodnutí jsou
závazná jako celek pro toho, komu jsou
adresována. Doporučení a stanoviska nejsou závazná, mají spíše sílu přesvědčovací.
Při výčtu pramenů práva EU bychom
neměli zapomínat ani na rozhodnutí soudu (tzv. „soudní legislativu“) a mezinárodní smlouvy k jejichž uzavření byly
zmocněny orgány unie podle zakládacích
smluv.
Pokud se vrátím zpět k tvrzení z prvního odstavce tohoto příspěvku, budu muset s jeho částí nesouhlasit. Je pravda, že
nová ústava ve svém článku I-6 uvádí, že
„Ústava a právo přijímané orgány Unie
při výkonu jí svěřených pravomocí mají
přednost před právem členských států“,
toto ustanovení ale neznamená, že doposud jsme nebyli jako členský stát EU vázáni ničím jiným než naším právním řádem. I pro nás byly výše uvedené prameny práva závazné a museli jsme se jimi řídit, popř. s nimi náš právní řád sladit.
Změnou kterou ústava přináší je, že nově
nazývá některé právní akty EU, konkrétně cituji ze článku I-33 ústavy: „Pro výkon
pravomocí Unie využívají orgány v souladu s částí III jako právní nástroje evrop-

poradkyně místopředsedy
Evropského parlamentu

ské zákony, evropské rámcové zákony,
evropská nařízení, evropská rozhodnutí,
doporučení a stanoviska.“
Evropský zákon je legislativní akt, který má obecnou působnost. Podobně jako
nařízení je závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech.
Druhým legislativním aktem je Evropský
rámcový zákon, který v podstatě nahrazuje dosavadní směrnice, je závazný pro
každý členský stát, kterému je určen, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo. Nicméně, volba formy a prostředku
pro dosažení výsledku je ponechána na
orgánech členských zemí. Ústava dále zavádí dvě formy nelegislativních aktů, přičemž Evropské rozhodnutí je závazné
v celém rozsahu a pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze
pro ně. Zřejmě nepříliš šastné pro jeho
možnou záměnu s dřívějším Nařízením je
zavedení druhého nelegislativního aktu,
Evropského nařízení, které má obecnou
působnost a je určeno k provádění Evropského zákona, Evropského rámcového zákona a některých ustanovení ústavy.
Doporučení a stanoviska zůstávají beze
změny.
Po přijetí ústavy by se tedy výčet obecně závazných právních aktů EU rozšířil,
ačkoliv jde v podstatě pouze o jiné rozdělení právních předpisů s ohledem na způsob jejich přijímání. Co se však týká nadřazenosti právních předpisů EU předpisům vnitrostátním, lze uzavřít, že k velkému posunu nedojde, jelikož nařízení a
částečně i směrnice mají přednost před
vnitrostátní legislativou již nyní.

hydepark

D AVID Š EICH

výboru PS

V plné nahotě se ukázalo to, co mnozí
z nás dávno říkali a byli v té době označováni za div ne kacíře, kteří nevěří šastnějším zítřkům EU popsaným v tzv. „Lisabonské strategii“ EU. Lisabonská strategie, která byla vydávána za vstřícný krok
směrem k podnikatelskému prostředí ve
stále více regulované Evropě, vždy trpěla
velkou mírou proklamativnosti ve stylu
dokumentů pětiletky „dohnat, předehnat…“. Každému se základní ekonomickou znalostí muselo být jasné, že nelze
současně udržet vysoký standard evropského sociálního státu, současně zvýšit
tempo růstu evropských ekonomik a předehnat hospodářský růst Spojených států
do roku 2010. Takové úvahy nám spíše
připomínaly texty z dob minulých než realistický ekonomický program.
Německý kancléř Schröder ještě před
nedávnem na ekonomickém fóru v Berlíně hovořil o tom, že evropský sociální stát
je nástrojem dynamiky růstu evropské
ekonomiky. Nad touto prapodivnou ekonomickou tezí jistě zaplesali v Číně či
v dalších asijských ekonomikách, kde si
mohli být stoprocentně jisti, že jejich atraktivita pro investory i náskok v ekonomickém růstu se jen zvýší. Je pochopitelně nepředstavitelné, aby firmy v EU dokázaly zvýšit výkonnost evropské ekonomiky a současně se vypořádaly se stále se

PÁD LISABONSKÉHO
MÝTU
zvyšujícími náklady na sociální výdaje zaměstnanců, narůstající ekologické standardy až po standardy bezpečnosti práce,
které zavádí normativy EU. Tyto předpisy EU totiž firmy v Evropské unii nutí vynakládat další prostředky do těchto oblastí a zvyšují jejich výdaje. Firmy v EU pod
zátěží narůstajících výdajů nemohou ani
vydechnout, natož investovat do dalšího
rozvoje a vytváření nových pracovních
míst.
Lisabonská strategie měla podnikatelskému prostředí ukázat přívětivou tvář,
ale politika EU v oblasti sociálního státu
se nezměnila. Evropská komise zřejmě
dosud nepochopila, že výkonnost a úspěšnost evropské ekonomiky závisí pouze na
individuálních aktivitách evropských firem a žádná strategie hospodářský růst
samo o sobě nevytvoří. Barosova Komise
přijala strategii novou. Pozitivní je, že
nová Evropská komise konečně vyřešila
dilema mezi evropským sociálním státem
a hospodářským růstem. Zdá se, že alespoň ve své nové strategii EK upřednostnila hospodářský růst a zaměstnanost před
bujícím sociálním státem. Klíčové však je,
zda-li zůstane jen u proklamací nebo se
nově definovaná strategie Evropské komise promítne i do praktických kroků
EU. Pokud by nová strategie hospodářského růstu nezůstala jen na papíře, má

Evropská unie šanci v mezinárodní konkurenci uspět.
Velmi se však obávám, aby strategie
navržená EK byla v souladu také s jejími
konkrétními kroky. Důležité bude také
chování jednotlivých členských států EU.
Přes existenci prorůstové strategie se mohou členské země chovat spíše ve prospěch růstu sociálních výdajů. Není vyloučeno, že přes ambiciózní plán EK, mohou
nadále existovat socialistické skanzeny,
například přímo v České republice. Jednoduše papír snese všechno, ovšem
důležité budou konkrétní činy. EK a členské státy musí vytvořit vhodné podmínky
a konkrétní evropské firmy jsou jediné
schopny pozvednout nemocné hospodářství EU. Bylo by smutné, kdyby smělý
plán Barosovy Komise skončil stejně neslavně jako s pompou přijímaná Lisabonská strategie. Sledovat konkrétní naplňování tohoto dokumentu může být pro
Českou republiku inspirativní, protože
i u nás má vzniknout obdobný dokument.
Vicepremiér Jahn totiž v současné době
připravuje Strategii hospodářského růstu
a bude zajímavé sledovat, jestli česká
Strategie hospodářského růstu i strategie
EK neskončí ve stejném zaprášeném šuplíku, jako již řada strategií v minulosti.

CEVRO

místopředseda zahraničního
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E DVARD K OŽUŠNÍK, M ICHAL T OŠOVSKÝ
pracovníci projektu eStat

EFEKTIVNÍ STÁT
Ten pojem nás napadne, když s jednou věcí jedeme již na čtvrtý úřad, počtvrté tam vyplňujeme jakési formuláře, jejichž smysl není jasný ani samotnému
úředníkovi, a jsme posíláni zpět na úřad
první.
Napadne nás, když se po deseti letech
souzení konečně domůžeme pravomocného rozsudku, aby nám v roce dalším
někdo sdělil, že rozsudek zase neplatí a
budeme se soudit od začátku znovu.
Soudce přitom téměř nevidíme, protože
je schován za štosy jakýchsi papírů, kterým říká odborně spis.
Napadne nás, když se bojíme jít po ulici ve středu města, když po státě pobíhají
v klidu nechycení zločinci a policie místo
jejich chytání datluje na mechanických
psacích strojích protokoly ke kdejakým
prkotinám.

CEVRO

Stát, který by měl občanům zabezpečovat služby, jim je nezabezpečuje. A přitom je sekýruje,
vytahuje z jejich kapes nehorázné peníze.
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Napadne nás, kdy se s daňovými poradci marně snažíme rozlišit mezi daňově
uznatelnými a neuznatelnými položkami,
abychom nakonec zjistili, že takto zákon
platil vloni, letos nikdo neví, jak platí, protože v něm jsou protiřečící si nesmysly a
příští rok budou platit zase nějaké jiné,
protože zákon bude novelizován. Naše
nedostatečná inteligence je po zásluze
odměněna pokutou finančním úřadem,
který je úplně jiného názoru než náš draze placený poradce, než příslušný náměstek ministra vydávající jakési metodické
pokyny i než jiný úředník téhož úřadu,
který dělal kontrolu u souseda.
Napadnou nás sliby státu o zabezpečení lékařské, sociální i důchodové péče,
přičemž jim ani náhodou věřit nemůžeme, protože všechny tyto systémy krachují.
Napadne nás... Tak bychom mohli
pokračovat donekonečna. Situace vyžaduje zásadní změnu. Stát, který by měl
občanům zabezpečovat služby, jim je nezabezpečuje. A přitom je sekýruje, vyta-

huje z jejich kapes nehorázné peníze.
Bezmála pětina pracovní síly pracuje pro
stát. Zatímco nejdříve soukromníci a pak
i zaměstnanci bývalých státních molochů
se již museli naučit slova klient, úroveň
služeb, hospodárnost, efektivita, ve státním sektoru zní tyto pojmy jako slova z cizího jazyka.
Řešení musí být rychlá, účinná, často
nepopulární. Nasadit je zapotřebí nástroje známé ze soukromého sektoru, jako
definování cílů a jim odpovídajících prostředků, projektové řízení, audity procesní,
personální i finanční, standardní kontroling, řízení lidských zdrojů, provázání procesů s moderními technologickými prostředky. Státní správa musí být stabilní. To
ale nesmí být ztotožňováno s definitivou.
Stabilita musí spočívat v důvěryhodnosti
nastavených procesů řízení, zajišujících
potřebnou flexibilitu a pružnou reakci na
rychle se měnící požadavky dnešního
světa.
Takový přístup ke státní správě znamená bourání mnoha stereotypů, odhalování různých závětří vytvářejících živnou půdu pro nekalé aktivity. Pro velkou
část voličů zaměstnaných státem je potenciálně odpudivý. Politici budou k těmto problémům proto vždy přistupovat velmi opatrně – státních zaměstnanců je příliš mnoho. Podobně se situace ve světě
vyvinula již v minulém desetiletí a byly
i úspěšně hledány mechanismy nápravy.
Jedním z nich je vytvoření nezávislých a
odborných think tanků, které kladou
nové otázky, dávají nepopulární ale potřebné odpovědi a politikům dodávají své
místy nekonvenční koncepty.
Podobná situace nastala i u nás. Na
snahu postavit takový think tank jsme zaznamenali přímo bouřlivou pozitivní reakci. Ukazuje to, jak rozsáhlá je problematika a jak obtížné je pro takový think
tank stanovit si správně priority a zabývat
se věcmi podstatnými, využít náležitě potenciál zde se nabízející.
Pozitivní je, že reagovali nejen občané
a podnikatelé. Reagovali i úředníci. Zřejmě tedy existuje pozitivní potenciál
v dnešní státní správě, na kterém je
možno stavět. Je to jenom otázka správné
pozitivní motivace a profesionálního vyu-

žití potenciálu lidských zdrojů. Včetně
systému odměňování, vzdělávání, možností uplatnění.

Pojmy klient, efektivita, úroveň
služeb nebo hospodárnost zní ve
státním sektoru stále jako slova
z cizího jazyka.
Pozitivní je, že reagovali i politici.
V časopise najdete příspěvek předsedy
největší opoziční strany, která má velkou
naději stát se stranou vládní. Tento příspěvek je provokativní. Vyznačuje se potřebným novátorstvím, kladením neotřelých otázek i náznaky neotřelých řešení.
Bude ovšem nezbytné otázky zodpovědět, směry řešení propracovat. A získat
politický konsensus. Na pravici by to mělo
být z podstaty věci jednodušší – celá pravice o potřebě štíhlého a účinného státu hovoří dlouhodobě. Pozitivní signály ale vidíme i na levici. Pokud své úvahy
o snižování daní bude opravdu myslet
upřímně, nutně se dopracuje i k druhé
straně rovnice snižování příjmů a schodků současně. A zjistí, že snižování výdajů
není možno provádět plošně, že některé
agendy je pro jejich efektivní fungování
nutno prostředky náležitě vybavit a že
proto jiné agendy je na druhé straně třeba
zcela zrušit, zefektivnit nebo zásadně
omezit. I pro provádění svých levicových
představ bude potřebovat efektivní a štíhlou státní mašinérii. Pokud to zjistí, bude
vítána. Jsou zde asi rozsáhlé oblasti, které
zůstanou předmětem politického boje.
Jsou zde ale rozsáhlé oblasti, na nichž se
musí pravice s levicí domluvit, aby nebyl
dlouhodobě narušen pozitivní vývoj naší
země. Nejde jenom o penzijní reformu.
Stabilní, efektivní a štíhlý stát je tématem
obdobně důležitým.
Think tank eStat zahajuje činnost. Je
platformou pro střetávání názorů všech
zainteresovaných – občanů, podnikatelů,
úředníků i politiků. Čas nečeká, je ohraničený. I eStat je časově ohraničený. Nakonec to budou politici, kdo dostane výstupy
na stůl a kdo by měl najít sílu k jejich
uskutečnění. Věříme, že ji již mají.

hydepark

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

Jednoho rána zazněl z BBC hlas švédské členky Evropské komise Margot Wallströmové, která má v Evropské komisi
na starost přijímání smlouvy zakládající
evropskou ústavu. Hovořila v souvislosti
s probíhajícími referendy. Mimo jiné byla
redaktorem BBC dotázána, co by se stalo
v okamžiku, kdyby ústava nebyla přijata
jediným státem z pětadvaceti.
Kromě toho, že paní komisařka uvedla, že neexistuje žádný „plán B“, tedy
varianta při nepřijetí, zazněl také, podle
mého názoru, jeden velmi důležitý vzkaz.
Pokud prý by k nepřijetí evropské ústavy

VŠICHNI ROVNI,
VELCÍ ROVNĚJŠÍ
došlo v některém z malých států, bylo by
dobré zvážit novou diskusi a případně referendum opakovat. Pokud smlouvu nepřijme některý z velkých států, pak to
bude problém.
Jinými slovy, malé státy snad nějak donutíme, aby se jim ta ústava přece jen líbila. Ostatně už jsme to jednou zažili, když
Irové odmítli schválit v roce 2002 smlouvy
z Nice.
Tento vzkaz jistě stojí za zamyšlení.
Opravdu tyto výroky korespondují
s ubezpečením, že po přijetí euroústavy si
všechny státy budou rovny, nebo dokonce

bude posílena pozice států malých?
Opravdu se občané mohou svobodně a
bez nátlaku rozhodnout o budoucnosti
své Evropské unie?
Nechci euroústavu hodnotit, to je věcí
případných obsáhlých diskusí. Jen chci
upozornit, že bychom měli zvednout hlavu a dívat se velkým státům do očí. Máme
svá práva a svou suverenitu. Nikdo nám
nesmí diktovat svou vůli. A nic na tom nemění ani poslušný postoj našich současných vládních představitelů.

o cevro
P ETRA V IKTOROVÁ
tajemnice CEVRO

CEVRO pomáhá v Plzni obnovit tradici pravidelných diskusních setkání Konzervativního klubu. Ve spolupráci s plzeňským regionálním sdružením Mladých konzervativců vystoupí pravidelně
každou první středu v měsíci nějaký host
na zajímavé aktuální téma.
První setkání letošního roku se konalo
2. února a o vztahu USA a Evropy v druhém volebním období George W. Bushe
přijel pohovořit Mgr. Radek Khol, M.A.,
specialista na transatlantické vztahy Ústavu mezinárodních vztahů v Praze.
V poledne přednášel pro studenty
soukromé hotelové školy a odpoledne
v Americkém centru pro veřejnost. Posluchači měli možnost poznat vývoj americké zahraniční politiky v prvním volebním období amerického prezidenta a
dění kolem voleb. Zajímavé bylo vyslech-

Radek Khol na Konzervativním
klubu v Plzni
nout prognózu americké politiky na základě čerstvě předneseného Bushova
inauguračního projevu.

Studenty střední školy nejvíce zajímala
problematika válečných operací koalice
států vedené USA.
Diskuse v americkém centru se zabývala odpovědností Evropy za prodloužení
boje s terorismem, díky její neúčasti na
tomto procesu. Čerstvou událostí bylo
jmenování Condoleezzy Riceové ministryní zahraničí USA. Diskuse se tedy nemohla vyhnout ani jí a její úlohoze ve
vztazích Ameriky s ostatním světem. Probíral se i údajně vzrůstající antiamerikanismus ve Francii.
Přednáška Mgr. Khola byla důstojným začátkem pravidelných setkání. Příští, březnové, se bude věnovat Rusku, Bělorusku, Ukrajině a jejich vztahům
s NATO a EU. 2. března bude přednášet
Ondřej Soukup, pracovník nadace Člověk v tísni.

CEVRO

VZTAH USA A EVROPY
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J ANA J ELÍNKOVÁ
redaktorka

AKADEMIE V ÚNORU

CEVRO

V letošním druhém měsíci se uskutečnila další dvě soustředění Liberálně-konzervativní akademie. Jako tradičně se
uskutečnila nejprve „česká“ část v Praze a
o týden později „moravská“ v Olomouci.
Únorové soustředění Akademie poskytnulo posluchačům další přednášky
z oboru práva a politologie.
Právní blok se v první části zaměřil na
obecné právní pojmy a základní definice.
Ty posluchačům představil Petr Kolář,
který působí jako analytik Parlamentního
institutu a zejména vede katedru práva na
Vysoké škole finanční a správní v Praze.
V druhé části se potom Petr Kolář věnoval problematice práva Evropské unie.
Představil jeho základní principy i hlavní
orgány Evropské Unie, které evropské
právo vytvářejí.
Po právu přišla na řadu politologie a
její závěrečný blok. Přednesl ho politolog
z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a zároveň také šéfredaktor časopisu
CEVRO Petr Sokol. Přednášku rozčlenil
na tři části. V první se zabýval hlavně
problematikou politických systémů. Posluchačům zejména popsal tři hlavní formy demokratických politických systémů:
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Petr Kolář přednáší na Liberálně-konzervativní akademii.
parlamentní, poloprezidentský a prezidentský. Stranou nezůstalo ani rozdělení
států na unitární a federální a jejich odlišení od konfederací.

Po politických systémech se úplný závěr kursu politologie na letošní Akademii
zaměřil na politické strany a jejich systémy.

galerie světových
politických osobností

P ETR K OLÁŘ

CEVRO

Je jím dlouholetý španělský premiér a
předseda Lidové strany José María Aznar López.

REFORMÁTOR
ŠPANĚLSKÉ PRAVICE
P ŘEDCHOZÍ

ZASTAVENÍ SERIÁLU O VELKÝCH OSOBNOSTECH

PRAVICOVÉ POLITIKY ZAMÍŘILO DO VZDÁLENĚJŠÍ MINULOSTI.

T ENTOKRÁT

SI PŘEDSTAVÍME POLITIKA, KTERÝ BYL V POLITICE
AKTIVNÍ JEŠTĚ PŘED PÁR MĚSÍCI.

DO ČELA OPOZICE
Aznar se narodil v roce 1953 v Madridu, ale část jeho předků měla baskický
původ. Jeho pradědeček patřil za Frankova režimu k významným příznivcům
režimu a působil v médiích a diplomacii.
José María Aznar vystudoval práva a pracoval jako daňový inspektor. V roce 1979
vstoupil do pravicové, postfrankistické Lidové aliance a rychle se vypracoval na
poslance za oblast La Rioja, kterým byl
zvolen v roce 1982, a člena vedení strany
v regionu Kastilie-Leon. Jeho rychlý vzestup nezůstal utajen předsedovi Lidové
aliance Manuelu Fragovi a Aznar jím byl
vybrán jako jeho nástupce. Do čela strany
se postavil, když mu bylo teprve 37 let.
Aznar se zaměřil na modernizaci Lidové aliance, která měla stále nádech
strany s kořeny v bývalém režimu. Z toho
důvodu nový předseda uskupení reorganizoval, čímž vznikla Lidová strana (Partido Popular).
José María Aznar López
• od roku 1982 poslanec
• od roku 1990 předseda Lidové strany
• v letech 1996 až 2004 předseda vlády
Lidovci se díky tomuto kroku rychle
stali hlavní protiváhou tehdy španělskou
politiku ovládajícím socialistům.
V roce 1995 zachránil předsedovi lidovců život jen jeho opancéřovaný vůz.
Aznar se stal terčem atentátu baskických
teroristů. Byl sice „jen“ vůdcem opozice,
ale jeho Lidová strana se stavěla k teroristům a separatistům vždy velmi tvrdě.
O rok později se Aznar utkal s předsedou socialistů a dlouholetým premiérem
Felipe Gonzálesem o to, kdo bude další
čtyři roky řídit zemi z paláce La Moncloa,
PARTNEŘI CEVRO

José María Aznar López
kde sídlí španělští předsedové vlád. Aznarova kampaň byla mířena zejména na korupční skandály socialistické vlády a přinesla volební vítězství.
DO ČELA ŠPANĚLSKA
Aznarova Lidová strana ovšem nezískala absolutní většinu ve španělském parlamentu a Aznar stanul v čele menšinové
vlády. Tu toleroval trojlístek regionálních
stran z Katalánska, Baskicka a Kanárských ostrovů. Spolupráce s nimi nebyla
bez potíží a Aznar se proto zaměřil zejména na ekonomickou oblast.
Aznar převzal zemi v roce 1996 s astronomickou výškou nezaměstnanosti
v hodnotě 23 % a s vysokým schodkem
veřejných financí. Za osm let lidovecké
vlády se podařilo vládě vytvořit přes 4 miliony pracovních míst a srazit nezaměstnanost na více než polovinu – na 11 %.
Liberalizace přišla do energetiky, plynárenství a telekomunikací. Veřejný dluh
poklesl o deset procent a státní rozpočet
byl v roce 2003 dokonce přebytkový. To
již lidovci vládli od roku 2000 druhé
INZERCE

funkční období, a protože v parlamentu
disponovali absolutní většinou nemuseli
se již ohlížet na regionalistické strany. Aznarova politika se proto ještě výrazně
orientovala na boj s terorismem a kritiku
autonomistických a separatistických projektů některých španělských regionů.
Španělsko se stalo za Aznarovy vlády
také důležitým hráčem na evropské politické šachovnici. Aznar se stal jedním
z architektů osy Londýn–Řím–Madrid,
která měla tvořit protiváhu jádru „staré
Evropy“ v podobě Německa a Francie.
Vedle Blaira se Aznar stal hlavním evropským spojencem bushovské Ameriky.
Nové, silné postavení Španělska se Aznar
neostýchal demonstrovat vetováním prvního návrhu tzv. evropské ústavy.
Aznar se profiloval jako stranický vůdce. Byl zvolen místopředsedou Evropské
lidové strany a předsedou Křesanskodemokratické internacionály.
Aznarovi chybělo k naprostému politickému úspěchu snad jen jediné: ukončit
své osmileté premiérství volebním vítězstvím a předat zemi dalšímu lidoveckému
premiérovi. Tomuto scénáři nasvědčovalo vše ještě v roce 2003, kdy Aznar oznámil, že již nebude znovu kandidovat na
post premiéra. Lidovci si drželi několikaprocentní náskok před opozičními socialisty, i když příliš nezvládli ekologickou
katastrofu u španělského pobřeží. Mariano Rajoy, který nahradil Aznar v čele Lidové strany, se přesto premiérem nestal.
Definitivní Aznarův triumf, odchod na
vrcholu moci, překazili výbuchy na madridském nádraží 11. března 2004 – jen několik dnů před volbami – a to, co po nich
následovalo.
CEVRO

politolog, spolupracovník
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zábava

R ENÉ Š IFTA
spolupracovník CEVRO

VĚDOMOSTNÍ TEST:
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1. Z níže uvedených druhů státní moci
vykonává Parlament moc:
a) výkonnou
b) soudní
c) zákonodárnou
2. Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásad:
a) poměrného zastoupení
b) většinového systému
c) moderního systému
3. Pasivní volební právo do PS ČR je
dáno každému, kdo je občanem ČR, má
právo volit a dosáhl věku:
a) 15
b) 21
c) 40
4. Aktivní volební právo do PS ČR je
dáno každému, kdo je občanem ČR a
dosáhl věku:
a) 18
b) 30
c) 40
5. Ve kterém okamžiku vzniká mandát
poslance ČR?
a) zvolením
b) ohlášením
c) složením slibu
6. Existuje v Parlamentu České republiky compatibilita (slučitelnost) mandátů
jak do Poslanecké sněmovny tak do Senátu?
a) ano
b) jen v období 3 měsíců před volbami
c) ne

CEVRO

7. Ve které z následujících možností nezaniká mandát poslance ČR?
a) ztráta volitelnosti
b) útěkem z poslanecké kanceláře
c) odepřením slibu nebo složením slibu
s výhradou
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8. Poslanec vykonává svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem a není vázán žádnými příkazy své mateřské strany ani nikoho jiného. Jak se tento mandát označuje?
a) volný
b) vázaný
c) střídavý

9. V době rozpuštění Poslanecké sněmovny přísluší přijímat Senátu, ve věci
která nesnese odkladu a vyžadovala by
přijetí zákona, právní předpis:
a) zákonné zmocnění
b) zákonnou výjimku
c) zákonné opatření
10. Společnou schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu svolává za účelem společné volby prezidenta:
a) předseda PS
b) předseda vlády
c) prezident
11. Poslanecká sněmovna, coby první
komora parlamentu, je schopna se
usnášet za přítomnosti alespoň:
a) dvou třetin svých členů
b) jedné třetiny svých členů
c) jedné poloviny
12. Zákony, které přijímá Poslanecká
sněmovna, jsou právní předpisy:
a) terciární
b) sekundární
c) primární
13. Návrhy zákonů přijímá Poslanecká
sněmovna. Který subjekt není oprávněn
takový návrh podat:
a) rada základního územního samosprávného celku
b) Senát
c) skupina poslanců
d) vláda
e) poslanec
f) zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku
14. Jaké je pořadí podpisů pod přijatými
zákony ve Sbírce zákonů:
a) předseda vlády, prezident, předseda
Poslanecké sněmovny
b) prezident republiky, předseda vlády,
předseda Poslanecké sněmovny
c) předseda Poslanecké sněmovny, prezident, předseda vlády
15. Předseda a místopředseda PS se stává automaticky při převzetí své funkce
předsedou a místopředsedou organizačního výboru Poslanecké sněmovny. Jak
se tento institut nazývá?
a) imunita

b) sekvestrace
c) virilita
16. Poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a hnutím.
Kolik poslanců je třeba k ustavení poslaneckého klubu?
a) 20
b) 10
c) 15
17. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě
projedná Poslanecká sněmovna jen tehdy, je-li podán písemně nejméně:
a) 50 poslanci
b) 10 poslanci
c) 101 poslanci
18. Kolik čtení může být při jednání
o návrzích zákonů v PS?
a) 3
b) 1 literární a 2 zákonné
c) 3 večery pod lampou
19. Návrh zákona o státním rozpočtu a
státním závěrečném účtu podává Poslanecké sněmovně:
a) příslušný ministr
b) vláda
c) Legislativní rada vlády
20. Zasedání Poslanecké sněmovny je:
a) nestálé
b) občasné
c) stálé

Správné odpovědi:
1 c, 2 a, 3 b, 4 a, 5 a, 6 c, 7 b, 8 a, 9 c, 10 a,
11 b, 12 c, 13 a, 14 c, 15 c, 16 b, 17 a, 18 a,
19 b, 20 c.
Stupnice správných odpovědí:
1–7: Nejste na svém místě, pravděpodobně jste si spletl obor vaší činnosti.
8–14: Přátelé, ruku na srdce, chtělo by to
přidat. Konkurence nikdy nespí.
15–20: Vy jste ten pravý, kterého tento
obor potřebuje. Na nic nečekejte a utíkejte se přihlásit do kanceláře Poslanecké
sněmovny. Budete přijati bez výběrového
řízení, stačí předložit jen Vědomostní test
CEVRO.

zábava

KŘÍŽOVKA

CEVRO

V tajence je výrok významné britské premiérky, železné lady, Margaret Hildy Thatcherové.
Tajenka z minulého čísla: „Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače.“
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zahraniční inspirace

L ADISLAV M RKLAS

DÁNSKÁ PRAVICE
OBHÁJILA VÍTĚZSTVÍ
D ÁNSKÁ

PRAVICOVÁ VLÁDNÍ KOALICE OBHÁJILA VÍTĚZSTVÍ

V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH, KTERÉ SE V TÉTO SKANDINÁVSKÉ
ZEMI KONALY DRUHÉ ÚNOROVÉ ÚTERÝ.

V OLEBNÍ

KLÁNÍ SE

politolog, ředitel CEVRO

Rasmussenova vláda podpořila USA
v irácké misi a vyslala dokonce vojenský
kontingent. Účast v irácké válce se ovšem
nestala silným volebním tématem.

KONALO V PŘEDČASNÉM TERMÍNU, ALE NIKOLI Z DŮVODU
PŘÍSNÁ IMIGRAČNÍ POLITIKA

NĚJAKÉ VNITROPOLITICKÉ KRIZE.

O konání voleb v tomto termínu rozhodl sám dánský premiér Anders Fogh
Rasmussen, který dal na návrhy svých poradců a volby načasoval na okamžik, kdy
se zdála situace koaliční vlády liberálů a
konzervativců ve výzkumech voličských
preferencí výhodná. Původně se dokonce
uvažovalo o dřívějším – lednovém – termínu. Ten ale znemožnila katastrofa způsobená vlnou tsunami v Indickém oceánu, která stála životy i několik dánských
občanů. Naopak pozdější termín byl vyloučen kvůli podzimní debatě o reformě
veřejné správy v Dánsku, kterou vláda nechtěla spojit s předvolební kampaní.
Vzestup preferencí liberálně-konzervativní koalice kontrastoval se stavem,
který jevila dánská politická scéna ještě
loni na podzim. Tehdy vše nasvědčovalo
tomu, že Rasmussenova menšinová koalice pravicově-liberální strany Venstre (v
doslovném překladu Levice) a Konzervativní lidové strany, kterou v parlamentu
podporuje populistická Dánská lidová
strana, bude muset v letošních volbách
předat vládní kormidlo alianci vedené sociálními demokraty. Do voleb šly obě
koaliční strany se společným programem
pokračování v reformách, který vyjádřily
v sedmi bodech.. Zejména nezvyšování
daní se ukázalo v zemi s jedním z nejvyšších daňových zatížení jako vhodné téma.
LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ
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Dánská ústava nevyžaduje po volbách
nové hlasování o důvěře. Premiérovi,
jehož vládní většina udržela ve volbách
převahu nad opozicí, stačí navštívit královnu a oznámit jí, že chce dále vládnout.
Přesně to mohl udělat premiér Fogh Rasmussen, který se stal vůbec prvním znovuzvoleným liberálním premiérem v ději-

Anders Fogh Rasmussen
nách země. Naopak vůdce sociálních demokratů Mogens Lykketoft krátce po
volbách rezignoval.
Konzervativci poprvé od roku 1984
získali více hlasů než v předcházejících
parlamentních volbách. Přibyla jim díky
tomu dvě křesla v dánském Folketingu.
Předseda strany, ministr hospodářství
Bendt Bendtsen to v po volebních vystoupeních připisoval zejména pevným postojům v oblasti přistěhovalecké politiky,
snižování daní, liberalizace pracovního
trhu a podpoře hospodářského růstu.
Větší koaliční partner – liberální Venstre – naopak nepatrně ztratila, když přišla o 2,2 % hlasů a čtyři poslanecká křesla.
Fogh Rasmussen v předvolební kampani
trochu oslabil svou reformní rétoriku se
kterou zvítězil před čtyřmi lety. Tomu odpovídal i slib vyšších finančních příspěvků
na školství a zdravotnictví, samozřejmě
ale doplněný snahou o další ozdravění
pracovního trhu a zahraniční politikou
zaměřenou na dánské národní zájmy.

Koalici, která bude ve Folketingu disponovat 70 křesly ze 175, tedy bude muset
znovu podporovat Dánská lidová strana,
jejímž hlavním politickým programem je
omezování počtu přistěhovalců v pětimilionovém Dánsku. Právě 24 populistů dá
pravicovému bloku většinu nad levicovou
aliancí sociálních demokratů, levicových
liberálů, reformních komunistů a komunistů.
Na levici nejvíce ve volbách získali levicoví liberálové ze strany Radikální Venstre. Ti požadují opětovné uvolnění přistěhovalecké politiky. Striktní pravidla
pro imigranty byla hlavním slibem pravicové vlády před čtyřmi lety. Zákony například neumožňují do určitého věku
smíšené sňatky. Na to doplatil i syn premiéra, který musí žít s manželkou v její
vlasti – USA.
Slib byl koalicí splněn, když počet
imigrantů poklesl o 75 %. Liberálové proto nyní uvažují o zmírnění imigrační politiky, na čemž by mohli spolupracovat s levicovými liberály. To odmítá Konzervativní lidová strana, která chce udržet přísnou přistěhovaleckou politiku a pokračovat v demontáži sociálního státu a snižování daní.

Výsledek dánských voleb ukázal, že i odvážná reformní vláda
může obhájit svou pozici ve volbách.
Jasná shoda naopak panuje mezi liberály a konzervativci v otázce správní reformy. Koalice chce odstranit jednu
správní úroveň a učinit tím veřejnou správu levnější a přehlednější.
Výsledek dánských voleb ukázal, že
i odvážná reformní vláda může obhájit
svou pozici ve volbách, pokud nepodceňuje komunikaci s veřejností a hledá i vysloveně „populární“ témata.

měsíc české pravice

P ETR S OKOL
politolog

ÚNOR
V EVROPSKÉM PARLAMENTU
O KUBĚ
Poslanecký klub ODS v EP vyslovil 26.
ledna nesouhlas se změkčováním politiky
Evropské unie vůči Kubě. Castrův režim
soustavně porušuje lidská práva a jakákoli vstřícnost k tomuto režimu nepřináší
žádoucí efekt. Klub navíc deklaroval, že
pokud by vláda ČR udržela dosavadní
nekompromisní postoj vůči Kubě i na zasedání Evropské rady, mohla by počítat
s podporou ODS. Poslanecký klub ODS
v EP navíc uvítal evropské ambice Ukrajiny. Tato země má podle poslanců ODS
plné právo usilovat o členství v Evropské
unii a Evropská unie by měla přistupovat
k Ukrajině vstřícně.
ÚSTAVNÍ SOUD: NÁDVORNÍK
SENÁTOREM
Senátní volby v Praze 11 se nemusí
opakovat. Senátorem se proto stal Jan
Nádvorník z ODS, jenž podzimní volby
vyhrál. Plénum Ústavního soudu totiž
zrušilo verdikt Nejvyššího správního soudu, který začátkem prosince volby v Praze
11 zrušil. Podle tehdejšího verdiktu se volební kampaň v tomto obvodu nekonala
čestně a poctivě a poškodila kandidáta
KDU-ČSL Antonína Zápotockého.
Ústavní stížnost podala ODS. Důvodem zrušení výsledků voleb bylo údajné
porušení pravidel volební kampaně. NSS
vyhověl stížnosti neúspěšného kandidáta
Antonína Zápotockého (KDU-ČSL).
Ten si soudu stěžoval na to, že mu volební
finále těsně uniklo kvůli údajným lžím a
pomluvám, které o něm vyšly v místních
radničních zpravodajích. Nejvyšší správní
soud souhlasil s tím, že články v místních
listech mohly mít vliv na výsledky voleb.
Správní soud ale podle Ústavního
soudu chybně zařadil obecní list do stejné
kategorie jako například výlepové plochy,
uvedl ústavní soudce Jiří Nykodým. V tisku šlo navíc o spor dvou starostů v názoru
na místní investice a ne o střet dvou senátních kandidátů. ÚS ale dal za pravdu
správnímu soudu v tom, že v listu byl

zneužit anonymní dopis, podle něj to ale
nebyl dostatečný důvod zrušit celý výsledek voleb. Nebyla dostatečně prokázána
souvislost mezi rozšířením zpravodaje a
zvolením Nádvorníka.
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
SE NEZABÝVALA GROSSOVOU
AFÉROU
Poslanecká sněmovna se rozhodla 8.
února nezabývat se případem soukromého bytu premiéra Stanislava Grosse.
V úvodu schůze neschválila návrh opoziční ODS, aby do programu zařadila mimořádný bod, v jehož rámci by Gross objasnil původ svého majetku. Poslance zajímal hlavně zdroj peněz, jež si Gross na
byt půjčil u svého strýce a kolem nichž panují nejasnosti.
Mimořádný bod chtěly občanští demokraté a komunisti, ale na jeho prosazení neměli dost hlasů. Proti byla ČSSD.
Neschválení bodu vyústilo v polemiku
opozice a ČSSD, které se přely, zda mělo
smysl ho zařadit. Někteří poslanci ČSSD
kritizovali média a naznačovali, že kampaň proti Grossovi mohou vést na objednávku.
ODS proto využila práva interpelovat
předsedu vlády a vnesla do PS Grossovu
aféru alespoň touto cestou.
TOPOLÁNEK PRO DOHODU
O PŘEDČASNÝCH VOLEB
Předseda ODS Mirek Topolánek prohlásil 15. února, že lídři parlamentních
stran s výjimkou KSČM by se měli dohodnout na zkrácení funkčního období
Poslanecké sněmovny a vypsání předčasných voleb. Považuje to za jediné východisko nynější aféry kolem majetkových
problémů premiéra Stanislava Grosse.
Jednání předsedů koaličních stran,
kteří by se poté měli sejít i s předákem nejsilnější opoziční strany, chtěli iniciovat
vládní lidovci. Podle jejich předsedy Miroslava Kalouska problémy premiéra Stanislava Grosse s financováním jeho bytu a
podnikání jeho manželky už ohrožují
akceschopnost vlády a je třeba něco pod-

niknout. Jednání se zatím neuskutečnilo,
protože v mezičase se rozhořela vlídní
krize mezi ČSSD a KDU-ČSL.
ODS CHCE ZMĚNIT ŠKOLSKÝ
ZÁKON
Občanští demokraté navrhnou zrušit
zákonný nárok na bezplatný poslední ročník v mateřské škole pro všechny děti.
ODS sněmovně na počátku února předložila novelu, která tuto plošnou povinnost zruší a nechá na obcích, zda a v jakém rozsahu se bude za poslední rok platit. Podle stínového ministra školství Waltera Bartoše nový školský zákon sice obcím něco nařizuje, vláda jim na to ale nedala peníze.
Nový školský zákon platí od ledna.
ODS tedy navrhuje vrátit věci do původního stavu.
ODS PRO DEMISI
STANISLAVA GROSSE
Vedení ODS konstatovalo 18. února,
že předseda vlády Stanislav Gross nevyužil příležitost a přesvědčivě nevysvětlil
nejasný původ majetku svého a své ženy.
ODS dále považuje snahu lidovců vypořádat se s tímto problémem za nepřesvědčivou a nevěrohodnou. ODS vyzvala
KDU-ČSL, aby vysvětlila, proč zůstává ve
vládě, o které ještě nedávno tvrdila, že je
neakceschopná a poškozuje věrohodnost
a dobré jméno České republiky.
Koaliční strany prokázaly, že nemají
skutečný zájem vyřešit pochybnosti kolem majetku rodiny Stanislava Grosse.
Naopak se snaží je zamést pod koberec.
Zároveň veřejnosti vzkazují, že jsou připraveny přes sílící vnitrní spory, stále zřetelnější neschopnost řešit problémy této
země a totální vlastní znevěrohodnění
vládnout do konce volebního období.
Podle ODS by v normální demokratické zemi předseda vlády v této situaci
bu odstoupil nebo minimálně sám
požádal o důvěru. I proto je ODS přesvědčena, že přetrvávaní této vládní koalice neprospívá České republice a nadále
poškozuje její kredit v zahraničí.
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CEVRO v roce 2005 – výsledky, které slouží nám všem
liberálně-konzervativní akademie
> Jedinečná příprava na působení v politice a veřejné sféře!
> V příštích letech prostupnost s akreditovaným Bc. studiem
> Ročník 2005/2006 – plán 70 studentů, studijní skupiny v Praze a Olomouci;
šest kursů: ekonomie, komunikace a veřejná prezentace, mezinárodní
vztahy, politický marketing, politologie, právo;
uzávěrka přihlášek – 30. července 2005

časopis CEVRO – časopis pro příznivce pravicové politiky
Informace, které musíte mít!
10 čísel o 24 stranách
Nové stálé i příležitostné rubriky
Speciální čísla ke konferencím, seminářům a
významným událostem domácí i světové politiky
> Možnost diskusí v rubrice Hyde Park

>
>
>
>

>
>
>
>
>

publikace

Krajské volby 2004 – fakta, názory, komentáře
Česká liberální a konzervativní tradice
Edice „Víme o sobě“
Edice analytických materiálů
a další.

konference a semináře
> Týdenní seminář v Hamburku
> Liberecké rozhovory – konzervativní česko-německé setkání členů
parlamentu (duben)
> Konference Regiony v rozšířené EU: účinnější spolupráce – lepší
perspektiva (duben)
> Konference k 60. výročí osvobození Plzně americkou armádou (květen)
> Seminář Obranná a bezpečnostní politika ČR (listopad)
> Mezinárodní ideová konference o vzdělávání (podzim)
> Pravidelná diskusní fóra s domácí i mezinárodní účastí: Ostrava, Plzeň,
Pardubice, Olomouc, Praha a jiná místa po celé České republice
(celoročně)

Další informace, včetně přihlášek na akce
a objednávkových formulářů, najdete na
www.cevro.cz

