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úvodník

P ETR S OKOL
šéfredaktor

Jako téma letošního třetího čísla časopisu CEVRO jsme vybrali zahraniční politiku. Někdy by se mohlo zdát, že obsahem zahraniční politiky jsou pouze témata spojená s Evropskou unií. Opak je však
pravdou. To se snažíme dokázat i výběrem hlavního tématu březnového vydání
časopisu CEVRO. První příspěvek informuje o aktuální situaci v největší zemi
světa – Rusku. Ke stejné problematice je
zaměřen i třetí tematický článek našeho
spolupracovníka Jiřího Kozáka. Druhý
článek se pro změnu zaměřil na stále aktuální euroatlantické vztahy.
V únorovém čísle jsme otevřeli novou
rubriku, která má za cíl analyzovat tzv. evropskou ústavu. Tato série článků pokra-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
čuje samozřejmě i v tomto čísle. Magdalena Frischová se tentokrát zamýšlí nad
způsobem rozhodování a hlasování v Evropské unii.
I v březnovém časopise zahajujeme
cyklus několika článků zaměřených na
určité téma. Představení slovenských reforem v minulém čísle avizovalo takovou
sérii článků o reformách a jejich výsledcích v jednotlivých státech Evropy i světa.
Tentokrát jsme se zaměřili na Dánsko.
Antonín Kazda ve svém příspěvku nabízí
způsob, jakým dánské pravicové strany
nakládají s problematikou životního prostředí.
Stranou zájmu by neměla zůstat ani
rubrika Aktuálně, která tradičně nabízí

čtyři odborné poznámky o dění ve všech
čtyřech ohniscích české politiky.
Galerie velikánů světové pravice se
v tomto čísle zase vrací do minulosti a obsahuje medailon bývalého německého
kancléře a zakladatele CDU Konrada
Adenauera.
Bohatě se zaplnila i rubrika Hyde
park, v níž zaujme například článek stínového ministra zdravotnictví Tomáše Julínka o nezdarech socialistických nápadů
ve zdravotnické oblasti.

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER

předseda CEVRO

Grossova skomírající vláda předložila
do parlamentu zákon o celostátním referendu. Předložila jej ve chvíli, kdy vrcholí
její vnitřní krize. Snaží se tak vzbudit pocit, že je pořád ještě schopná shodnout se
na zásadních návrzích.
Anebo je to spíše další díl nekonečného seriálu odvádění pozornosti od skutečně důležitých problémů? Kdykoli se současné vládní strany ocitly v situaci, kdy
bylo potřeba odpoutat zájem médií a veřejnosti od vlastních vnitřních potíží, přišly s podobnými „bohulibými“ návrhy. Ty
povětšinou mířily k tzv. rozšíření demokracie, účasti lidu na politických rozhodnutích, omezení moci politických stran
apod.
Zabíjely tak hned tři mouchy jednou
ranou. Soustředily pozornost na jiné
téma, než jim bylo právě milé, udělaly politické téma z věci, která sice nebyla nijak
zvláště důležitá, ale za to dobře skryla

POLITICKÉ PLACEBO PO X-TÉ
vlastní politickou bezradnost a programovou vyprahlost. A konečně při volbě
vhodného tématu našly spojence v řadách
notorických bojovníků za lepší demokracii, ochotně označujících všechny odpůrce
návrhu za nepřátele lidu.
KDU-ČSL a US-DEU se například
návrhem na přímou volbu prezidenta pokoušely odvést pozornost od rozpadajícího se projektu tzv. čtyřkoalice. Jinak je
s výjimkou ohromného apetitu k moci
mnoho nespojovalo. Všechny tři vládní
strany obdobného triku použily při zdůvodňování podpisu koaliční smlouvy.
Jako svorník nesourodé vlády posloužilo
jejich „evropanství“. Škoda, že svými
praktickými kroky (např. růstem zadlužování, přejímáním evropštějších norem, než jsou ty skutečně evropské, nebo
pomalou přípravou na čerpání eurofondů) dote ohrožují opravdu úspěšné přistoupení k Evropské unii.

Dnes nás Grossova vláda přesvědčuje,
že je v zájmu občanů vypisovat referenda
nikoli jen v případě přenášení části naší
suverenity na mezinárodní instituce,
nýbrž i „o zásadních věcech vnitřní nebo
zahraniční politiky státu“ (čl. 1). Tedy
kdykoli, protože kterou věc je možné
označit za nezásadní. Je na místě ptát se,
komu to pomůže a co to vyřeší. Odpovědi
jsou nasnadě. Pomůže to (možná?)
ČSSD povstat z mrtvých a vyřeší to
(možná?) na chvíli problém majetkových
poměrů premiérovy rodiny. Připomíná to
úlohu placeba v medicíně. Placebo je
něco, co vypadá jako lék, jmenuje se jako
lék, ale přitom nemá žádné farmakologické schopnosti. Placebo ale na rozdíl od
vládního návrhu mnoha pacientům pomohlo, nebo uvěřili, že je uzdraví. Jediný,
kdo je totiž dnes schopen takovému politickému placebu uvěřit, jsou sami sociální
demokraté. Dobře jim tak!

CEVRO

místopředseda PS PČR,
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téma

O NDŘEJ S OUKUP
pracovník nadace Člověk
v tísni, analytik Asociace
pro mezinárodní otázky

NESVOBODNÉ RUSKO?
P RESTIŽNÍ

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

F REEDOM H OUSE

VE SVÉ

ZPRÁVĚ O STAVU SVOBODY VE SVĚTĚ POPRVÉ OZNAČILA

R USKO

ZA NESVOBODNOU ZEMI.

T OTO

NELICHOTIVÉ OZNAČENÍ

SI ZEMĚ VYSLOUŽILA ZA „VZRŮSTAJÍCÍ TLAK NA NEZÁVISLÁ
MÉDIA, OPOZIČNÍ STRANY A NEZÁVISLÉ PŘEDNÍ PODNIKATELE“.

CEVRO

Všechna tato tvrzení jsou bezesporu
pravda. Režim plukovníka Putina se cílevědomě snaží vybudovat tzv. řízenou demokracii s vodícími nitkami, vedoucími
do Kremlu. Na druhou stranu ti, kteří
jsou často označováni západními i českými médii za oběti Putina a bezmála za bo-
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jovníky za svobodu, jsou těmi, kteří nový
režim aktivně pomáhali ustavovat. Mám
tím na mysli oligarchy a jejich politické
spojence. Oni jsou za všemi třemi problémy zmiňovanými ve zprávě Freedom
House. Největší úder nezávislosti médií
byl nanesen v roce 1996, kdy se jejich ma-

jitelé rozhodli, že podpoří znovuzvolení
Borise Jelcina. Zástupce ředitele do té
doby nezávislé televize NTV se stal členem Jelcinova volebního štábu. Polooficiální stanice ORT sugestivně líčila hrůzy
za vlády protikandidáta. Úkol nakonec
byl splněn, ale Boris Berezovskij a Vladimir Gusinskij, vlastníci obou televizí, si
zvykli řešit své obchodní konflikty pomocí
médií. Ta už nikdy svou nezávislost nezís-

Putin, ve snaze vrátit politiku
alespoň částečně do rukou volených představitelů, garantoval
oligarchům nedotknutelnost majetku za předpokladu, že se přestanou vměšovat do politiky.
kala zpět. Vladimir Putin, který zvítězil
v soutěži o Jelcinova nástupce, ve snaze
vrátit ruskou politiku alespoň částečně do
rukou volených představitelů garantoval
oligarchům nedotknutelnost jejich majetku za předpokladu, že se přestanou vměšovat do politiky. Berezovskij, který se
často chlubil, že „operace Putin“ byla jeho nápadem, tomu neuvěřil. Dnes žije
v Londýně a jeho kolega Gusinskij ve
Spojených státech.
Třetí z oligarchů, který nepřijal Putinovu doktrínu, M. Chodorkovskij sedí ve
vězení. Všeobecně se soudí, že vlastník
ropného koncernu Jukos se tam ocitl za
podporu pravicových stran Jabloko a
SPS. Méně se ovšem ví, že několik vrcholových manažerů Jukosu bylo zvoleno na
kandidátce komunistické strany a dokonce i provládního molochu jménem Jednotné Rusko. Prostě si chtěl koupit vlastní parlamentní frakci. Můžeme mít jistě
vážné výhrady ke způsobu, jakým se ocitl
ve vězení, ale dělat z něj bojovníka za svobodu je přeci jen příliš.
Plukovník Putin není žádným demokratem a vede svou zemi potenciálně nebezpečným směrem. Pokud ovšem budeme coby jeho oponenty podporovat lidi,
kterým se podařilo na nejméně jednu generaci v Rusku zdiskreditovat pojmy demokracie a liberální ekonomika, tak se
pochopení situace v zemi příliš nepřiblížíme.

téma

T OMÁŠ K ARÁSEK

vztahy, Univerzita Karlova

Přesto mezi analytiky nelze nepostřehnout větší či menší skepsi, pokud jde
o vývoj NATO v nejbližší budoucnosti.
Proč?
Porovnejme současnou situaci s vývojem těsně po skončení studené války.
Také tehdy zaznívaly předpovědi, že tato
vojenská organizace nemá v nové Evropě, zbavené komunistické hrozby, budoucnost. Odpově Aliance na tyto pochybnosti byla razantní a značně impozantní. Členské státy dokázaly vytvářet
nové mnohonárodní jednotky rychlé reakce, jejichž potřebnost brzy prokázal
rozpad Jugoslávie a následné ozbrojené
konflikty na Balkáně. Válka v Perském
zálivu v roce 1991 a letecká kampaň v Kosovu v roce 1999 dokumentovaly přínos
vojensko-technologické revoluce, která se
z USA rozšířila – by v menší míře –
i mezi jejich alianční spojence.
Podstatnější ale byla transformace politického významu NATO. Z aliance zaměřené na společnou obranu proti potenciální sovětské invazi se vyvinula bezpečnostní organizace ochotná a schopná
účinně přispět k řešení konfliktů i za hranicemi svého území. Zjednodušeně řečeno se dokázalo NATO transformovat
z uskupení, které mělo vojensky bránit
hodnoty demokracie a svobody před vojenským útokem, ve vysoce akceschopného garanta demokratického vývoje ve stále větší části Evropy.
Stejně jako pád „železné opony“ se
i 11. září 2001 stalo milníkem ve vývoji
Aliance a i tentokrát se zdálo, že Aliance
obstojí na výbornou. Členské státy aktivovaly článek 5 o kolektivní obraně a přijaly
celou škálu praktických kroků k obraně
před teroristickou hrozbou. Na Pražském
summitu v listopadu 2002 byla zahájena
zásadní modernizace vojenských a velitelských struktur NATO a rovněž strategické uvažování bylo přizpůsobeno potřebám reakce na nové hrozby terorismu a
šíření zbraní hromadného ničení.
Přesto v nedávném vývoji Aliance nelze přehlédnout určitou disharmonii.
V Afghánistánu se Spojené státy rozhodly
z praktických důvodů nevyužít alianční
struktury a v zájmu efektivity provedly zásah s podporou „koalice ochotných“. Klí-

NATO A NOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ HROZBY
P OSUZOVÁNO

EMPIRICKY, JEVÍ SE SOUČASNÉ

NATO

JAKO

ÚSPĚŠNÁ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ ORGANIZACE, KTERÁ
VÝRAZNĚ ROZŠÍŘILA GEOGRAFICKOU SFÉRU SVÉHO PŮSOBENÍ,
PŘIJALA NOVÉ ČLENY ZE STŘEDNÍ, VÝCHODNÍ A JIHOVÝCHODNÍ

E VROPY,

PRUŽNĚ REAGOVALA NA NOVOU HROZBU GLOBÁLNÍHO

TERORISMU A ZAHÁJILA PROCES TRANSFORMACE SVÝCH
VOJENSKÝCH A VELITELSKÝCH KAPACIT.

čový moment přišel při hledání společného postoje k Iráku, kdy především Francie a Německo odmítly podpořit razantní
americký postup. Role NATO v obou
těchto krizových zónách proto zůstává
omezená či takřka nulová. Lze tyto případy označit za nešastné excesy, které se
v budoucnu nebudou opakovat?
Při bližší analýze je bohužel zřejmé, že
problémy, jimž NATO čelí, jsou hlubšího
rázu. Na rozdíl od situace po roce 1990 se
totiž nedokázala Aliance shodnout na
účinné politické strategii vůči regionu širšího Středního Východu, odkud pochází
většina současných bezpečnostních hrozeb. Proměna NATO na vojenské úrovni
tak není podložena novou politickou vizí
obdobnou té, která pomohla pevně zakotvit státy střední a východní Evropy
v euroatlantických strukturách a která
stabilizovala Balkán. S tímto opomenutím úzce souvisí fakt, že váha politicko-strategického plánování se přesunula
z NATO jednak na USA, jednak na Evropskou unii. Jde o to, že Národní bezpečnostní strategie USA i Bezpečnostní
strategie EU disponují tím, co NATO
v současné době postrádá, a sice politickou vizí. V dokumentu USA můžeme za
její zhutněnou podobu považovat formulaci „rovnováha moci ve prospěch svobody“ (balance of power that favours freedom), v evropské strategii je jejím ekvivalentem pojem „účinný multilateralismus“
(effective multilateralism). Bez ohledu na
jejich hodnocení disponují jak americká,
tak evropská bezpečnostní strategie základní politickou ideou, od níž se může
odvíjet praktická politika.
Pro NATO je tato situace mimořádně
nepříznivá, protože je zbavuje jeho funkce ztělesnění určitých hodnot a staví je do

pozice pouhé zásobárny vojenských sil.
Nepřekvapuje proto, že se objevují projekty, které současnou situaci akceptují a
navrhují, aby zásadní politický dialog probíhal nikoli na půdě NATO, ale na bilaterální úrovni mezi USA a Evropskou unií.
Pomineme-li ideologické (jistě legitimní)
námitky proti takovému uspořádání, zůstává ale skutečností, že EU není schopna
domluvit se na zásadních politicko-bezpečnostních rozhodnutích o nic lépe než
NATO a navíc postrádá zkušenosti plynoucí z dlouhodobé a intenzivní spolupráce v této oblasti.
Jak tedy postupovat? Pro začátek by
postačil „důkladný“ audit současného a
potenciálního mocenského postavení euroatlantického prostoru v mezinárodním
systému. Z demografických a ekonomických trendů je totiž zřejmé, že jeho pozice
bude s největší pravděpodobností do budoucna slábnout. Rezignovat v této situaci na tak účinný mechanismus spolupráce, jakým je NATO, se jeví jako pošetilost
a imperativ transatlantické spolupráce je
proto platný i do budoucna. Po akceptování tohoto závěru by logicky mělo následovat stanovení společných priorit a souvisejících kroků. Není přitom pochyb
o tom, že na prvním místě musí nezbytně
stát zájem na úspěšné transformaci regionu Středního Východu.
Dokáží-li evropští a američtí politici
tyto závěry akceptovat, existuje reálná
šance, že NATO překoná současnou politickou krizi a stane se opět svorníkem
euroatlantického společenství. V opačném případě hrozí, že se poznání křehkosti postavení tohoto regionu ve světě a
důkaz o vzájemné závislosti obou břehů
Atlantiku v bezpečnostní sféře stane velmi bolestivou zkušeností.

CEVRO

specialista na mezinárodní
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Z VÝCHODU
DO STRUKTUR EU
A NATO
B ŘEZNOVÉ

KOLO PRAVIDELNÝCH DISKUSNÍCH SETKÁNÍ MĚLO

JEDNO ÚSTŘEDNÍ TÉMA. JAK V
A
A

P RAZE SE
U KRAJINY

P LZNI, TAK V O STRAVĚ
R USKA, B ĚLORUSKA

HOVOŘILO O VZTAHU
K

EU

A

NATO .

CEVRO

O své zkušenosti se podělili pracovníci
nadace Člověk v tísni, konkrétně její ředitel Tomáš Pojar a specialista na východní
vztahy Ondřej Soukup. V Praze měli posluchači možnost poznat zkušenosti běloruského disidenta Vladimíra Jandjuka.
Pokud se mají udát na východě nějaké
změny, je důležité začít od myšlení lidí.
Velmi dlouho trvalo, než svět začal vnímat bývalé sovětské státy jako samostatné
a přestal je spojovat s výjimečným zájmem velkého Ruska. Až teprve v okamžiku, kdy se tak stalo, mohli se začít objevovat reálné úvahy o zapojení těchto států
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do západních struktur. Je ovšem pravdou,
že vliv Ruska je stále velký. A pokud někdo zařazuje bývalé státy SSSR do sfér
ruského vlivu, jsou to hlavně sami Rusové. Diskuse, které se vedly o vstupu pobaltských států do EU byly dlouhé. Rusko
dlouho protestovalo a to se dal jeho zájem o tyto státy označit jako slabší.
Angažování prezidenta Putina během
Oranžové revoluce na Ukrajině máme
všichni v živé paměti.
Velkým zaklínadlem jsou suroviny.
Běloruský prezident Lukašenko dováží
plyn a ropu z Ruska, od kterého dostává

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

velké slevy. Spolupráce je oboustranně
výhodná. Bělorusko má jistý a laciný
zdroj, který je navíc tak dostatečný, že vydělává při reexportu. A Rusko má svůj
vliv. Jak uvedl V. Jandjuk, Moskva musí
podporovat Lukašenka. Pokud by v Bělorusku vyhrály demokratické síly, musely
by nutně uskutečnit obrat k západu.
Svoboda projevu v Rusku má své limity. Nad nezávislostí médií se zamyslel Tomáš Pojar. Ruské televize jsou kontrolovány státem. Pokud ne, jedná se o lokální
média s omezeným dosahem. Více
možností má tisk, jeho dopad je však
v porovnání s televizí malý. Velmi účinným nástrojem je „vydírání přes reklamu“. Nonkonformní média přicházejí
o velké inzerenty, nebo je na ně vyvíjen
tlak ze strany úřadů, pokud zde inzerují.
Další účinnou zbraní v boji s opozicí je
vytváření paralelních struktur. Pokud se
objeví nějaká nezávislá organizace či konference, zorganizuje stát něco velmi podobného, ale s výstupy čistě provládními.
Lukašenko v Bělorusku navíc velice
umně využívá populismus. Podařilo se
mu zachovat „výdobytky“ socialismu
z dob SSSR, jako například lékařskou
péče zcela zdarma. To, že je na úrovni
sedmdesátých let 20. století, víme my
běžný Bělorus si svou péči zdarma užívá.
Prezidentův elektorát jsou lidé nad 45 let
s nízkým vzděláním, venkované. Na tuto
většinu pracuje zbytek státu. Samozřejmostí pro běloruský režim jsou neustále
represe a vytváření atmosféry strachu.
Ze všech diskusí vyplynul jeden závěr.
Integrace do západních struktur bude
hodně těžká, téměř nemožná. Evropa a
Amerika by se však neměly k těmto státům obracet zády. Dokud bude fungovat
spolupráce a existovat naděje, bude to
plus pro síly, které se snaží o demokratizaci zemí bývalého SSSR.
Pokud se však tento proces zastaví,
neznamená to ještě, že se všechny státy
východu obrátí k Rusku. Existuje alternativa v podobě Baltsko-Černomořského
společenství, které by mohlo využít zkušeností EU a NATO. A kdo ví, třeba toto
společenství jednou umožní bližší spolupráci s NATO a EU, než kdyby šel každý
stát samostatně.

reformy

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
ŽIVOTASCHOPNÉ
VOLEBNÍ TÉMA

A NTONÍN K AZDA
zastupitel, Praha 1

TÉMATA DÁNSKÝCH VOLEB
V ÚNORU 2005
V únorovém čísle 2005 se Ladislav
Mrklas zabýval nedávného vítězství pravice v dánských parlamentních volbách.
K tomu se vrátíme ještě jednou, a to připomenutím, že jedním z vítězných témat
bylo právě téma životního prostředí.
Menší z obou koaličních partnerů,
konzervativci, šli do voleb s pěti tématy.
Vedle snížení daní to bylo posílení rodin,
zvýšení výdajů na zdravotní péči a investování do péče o starší lidi tak, aby se o ně
místo veřejných domovů důchodců starali
individuální pečovatelé docházející k nim
domů. A konečně téma zlepšení životního prostředí.
ZELENÁ JE PRAVICOVÁ
BARVA
Se vznikem zelených stran v západní
Evropě a jejich částečným úspěchem ve
volbách v některých zemích – Německo,
Francie nebo Rakousko, resp. zdůrazněním zelených otázek v programech radikální levice v jiných zemích, pravicové
strany na začátku zaspaly. Ne že by oblast
již dávno nebyla právně regulována. Ale
nemluvilo se o ní. Volebním tématem se
stala v souvislosti s jadernou energií nebo
znečištěním vzduchu, kdy levice burcovala k urgentní reakci.
Hovořit o životním prostředí pak znamenalo další státní zásahy. Na rozdíl od
PARTNEŘI CEVRO

J SOU

LOKÁLNÍ, REGIONÁLNÍ I CELOSTÁTNÍ POLITICKÁ TÉMATA,

I TÉMATA PŘESAHUJÍCÍ STÁTNÍ HRANICE.

A

I KDYŽ SE NĚKTEŘÍ

POLITICI NA VŠECH ÚROVNÍCH TVÁŘÍ, ŽE TÉMA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ SE JICH NETÝKÁ, OPAK JE PRAVDOU.

některých jiných oblastí přitom životní
prostředí určitou míru státní regulace
potřebuje. Pravicová a levicová, rozumná
a absurdní jsou konzervativní, liberální
nebo socialistická řešení, nikoli téma jako
takové.
KONZERVATIVNÍ PRIORITY
Dánští konzervativci chtějí v příštích
čtyřech letech utratit v této oblasti celkem
o miliardu dánských korun víc, než kolik
se utratilo v rozpočtech minulých let. Investovat se má do zřízení nových národních parků, výsadbu lesů kolem měst jako
zdroje příjemného prostředí a filtrování
pitné vody, do nových technologií pro růst
ekonomiky ale bez růstu zátěže na životní
prostředí. Dále má docházet k obnově
poškozené přírody a zpřísnění standardů
v zemědělství.
Konzervativci také deklarovali, že je
třeba chránit prostředí k životu pro další
generace. K tomu je nutno doplnit, že jde
o prostředí pro nás stejně jako pro další
generaci – egoisticky je nutno hlídat stav
prostředí pro nás, ne pro děti roku 2050.
PODSTATNOST JASNÉHO
VEDENÍ
Dánská ministryně životního prostředí
je velmi schopná. Její popularita bezpochyby pomohla prosadit prominentní
místo životního prostředí mezi vládními
prioritami. V 80. letech byla členkou parlamentu (od 23 let) a několik let i velmi
mladou mluvčí frakce (při zvolení jí bylo
28 let). Pak politiku opustila a stala se poINZERCE

T ÝKÁ.

stupně novinářkou v konzervativním deníku Berlingske Tidende, šéfredaktorkou
televizních novin a moderátorkou významných publicistických pořadů. Za působení v poslední funkci získala řadu cen
a všeobecný respekt. Ten jí pomohl
k tomu, že si ji premiér při loňské vládní
rošádě vybral na místo ministryně životního prostředí. Okamžitě přijala. Novináři
nadšeně aplaudovali a voliči spolu s nimi –
v parlamentních volbách dostala obrovské množství preferenčních hlasů.
Má jasnou vizi, dobře formuluje a má
korektní vztah s médii. Není militantním
environmentalistou, ale jednoduše správně usiluje o to, abychom pochopili, že
agenda životního prostředí je konzervativní stejně jako strana, jejímž heslem
dlouho bylo Měňme, abychom zachovali.
PRAVICOVĚ ZELENÝM
ZÁVĚREM
Zkusme si z Dánska vzít příklad. Rozumnou zelenou politiku zde prosazuje
strana s nejpravicovějším programem.
Snažme se o podobné. Téma je obsaženo
snad trochu z povinnosti v Modré šanci.
Ale je to přesně téma, které umožňuje zapojení jinak apolitické veřejnosti do debaty i dosahování výsledků. V Praze 1, kde
bydlím, právě soukromý investor nabídl
výsadbu 100 vzrostlých stromů do ulic.
Vedení radnice a klubu ODS prosadilo
výrazné zlepšení úklidu, mj. opět po debatách s veřejností.
Životní prostředí je životné i životně
důležité téma – a zaslouží si zelenou šanci
tak, jak ji dostalo v Dánsku.
CEVRO

Když spí, dýchá každý politik vzduch
určité kvality. Do ranního čaje politik
mačká citrón ošetřený chemicky proti
zkáze. Odhazuje obal od jogurtu. Nechává téct vodu během tří minut, kdy si čistí
zuby. A polibek manželce (družce) dá,
než každý sednou do svého z jejich daní
odepsaného nebo našich daní zaplaceného auta.
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aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

MINISTERSTVO INFORMATIKY,
BÝT ČI NEBÝT?
Jako poslanec za ODS se specializuji
na oblast informačních technologií a informační společnosti. Proto často řeším
otázku, k čemu potřebujeme Ministerstvo informatiky (MI) a v jaké formě by
právě taková instituce měla podporovat
rozvoj ICT v ČR a jaké reálné výsledky
MI produkuje. Stejné dilema jsem řešil
opět na poslední schůzi poslanecké sněmovny. V prvním čtení byla projednávána
novela zákona č. 365/2000 Sb., tedy zákona o informačních systémech veřejné
správy (ISVS). U MI začíná být zvykem,
že předkládá zákony srovnatelné s pověstným dortem pejska a kočičky. Obdobným příkladem byl návrh zákon
o elektronických komunikacích, kdy jen
z poslanecké sněmovny vzešlo přes 500
pozměňovacích návrhů. Obávám se, že
novela zákona o ISVS dopadne stejně.
Současná situace s informačními systémy (IS) ve veřejné správě je tristní, pa-

nuje roztříštěnost a nekompatibilita. Výsledkem je, že občan musí při každé
žádosti o veřejnou službu zadávat stále
stejné údaje. Právě jedním z cílů zákona
o ISVS má být definice parametrů jednotnosti a referenčního rozhraní, tedy jakého si interface mezi IS. Namísto toho
novela zákona umožňuje výjimky systémů na které se tyto parametry nevztahují.
Druhou problematickou částí jsou
nově definované principy atestů IS
používaných ve veřejné správě. Podle
platného zákona jsou atesty nutností,
s čímž osobně souhlasím, ale již nesouhlasím s tím, aby akreditaci atestačních středisek, které provádí atesty informačních
systémů, byly svěřeny samostatným podnikatelským subjektům. Odpovědnost za
akreditaci musí zůstat na MI, které současně provádí kontrolu užití IS ve veřejné
správě. Nemalým problém novely je také
snaha uzákonit různá aktuálně platná

Z BYNĚK N OVOTNÝ
poslanec PČR

pravidla z oblasti IT. Ministerstvo však
zapomíná, že tato pravidla jsou velmi dynamická, zatímco změna zákona je poměrně zdlouhavý proces. Typickým příkladem je povinnost přizpůsobit webové
stránky pro přístup např. nevidomých
osob. Samotná myšlenka je velmi dobrá,
ale problémem je to, že pravidla a zásady
přístupného webu dodnes nemají podobu
uzavřeného dokumentu. Metodika typu
bliend friendly se stále vyvíjí, a proto je
vhodnější ji doporučit formou best practices než zákonem.
V navrhované novele zákona je také
příliš mnoho odkazů na dosud neexistující vyhlášky, jejichž obsah může v důsledku
narušit systém práv a povinností zakotvených v zákoně.
Takové výsledky práce tak důležitého
resortu nejsou pro mne akceptovatelné.
A proto se budu nadále ptát: „Ministerstvo informatiky, být či nebýt?“

aktuálně
SENÁT
J AROSLAV K UBERA
senátor

CEVRO

KOMU VADÍ, ŽE OBCE JEŠTĚ FUNGUJÍ?
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Socialistické vládě se za podpory komunistů podařil husarský kousek. Ve svaté válce proti střetu zájmů prosadila ve
Sněmovně zákon, který rozšiřuje doznání
ústavních činitelů na kraje a obce s rozšířenou působností. Úvaha byla prostá.
Když už musí podávat doznání poslanci,
a ho podávají i krajánci a zastupitelé. Ne
ale všichni, protože i zastupitelé jsou voliči a v malé obci prý je střet menší.
Malé obce se radovaly, ale jen do chvíle, než zákon nabyl účinnosti. V tu chvíli
totiž zjistily, že funkce zastupitele i té nejmenší obce je neslučitelná s funkcí ředitele knihovny, základní školy, mateřské
školy a ředitelů všech dalších příspěvkových organizací. Ti se te mají rozhodnout, zda budou řediteli nebo zastupiteli.
V opačném případě jim zanikne mandát.
Že v době, kdy se nechali napsat na kandidátní listinu, netušili, že poslanec Kala a

jeho socialistická parta rozhodnou v polovině volebního období o jejich osudu místo voličů, zřejmě nikoho nezajímá.
Spor, který vede Poslanecká sněmovna se Senátem a který zřejmě skončí
u Ústavního soudu, se totiž věcného obsahu zákona netýká, a je pouze sporem
o to, zda legislativní proces byl v souladu
s Ústavou. I kdyby byla podána další
ústavní stížnost, týkající se obsahu zákona
a byla úspěšná, ztracené mandáty už zpětně vráceny nebudou. Města a obce, zejména ty menší, se ptají, co mají v této situaci dělat. Řešení, které zvolil starosta a senátor Josef Novotný vede jen k dalšímu
oslabování právního vědomí občanů, a to
bez ohledu na to, že předmětný zákon je
právní zmetek. Není totiž v našem právním řádu žádnou výjimkou.
Nezbývá tedy než využít legální právní
prostředky k získání času. Ty nabízí zákon

o volbách do zastupitelstev. Ten pamatuje na situaci, kdy zastupitelstvo nevysloví
na nejbližším zasedání zánik mandátu pro
neslučitelnost funkcí tak, že ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se
uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu
dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. Ani poté není vše ztraceno,
protože postižený zastupitel se může do
dvou pracovních dnů domáhat ochrany
u soudu.
Nelze tedy než doporučit, aby zastupitelé i zastupitelstva nepřijímali žádná nevratná rozhodnutí.
Senát Parlamentu České republiky
tak získá čas, aby se pokusil zjednat nápravu a prokázal, že je pojistkou demokracie.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE

J AROSLAV Z VĚŘINA
poslanec EP

V průběhu druhého březnového týdne
se v Evropském parlamentu, který měl
právě své plenární zasedání ve Štrasburku, také připomínal Mezinárodní den žen.
Osmý březen jsme byli zvyklí slavit v době
komunistické totality, a tak se přiznám, že
okázalé oslavy, kterých se zde účastnili
lidé všech politických skupin, mně přišly
poněkud nemístné. Nicméně nejrůznější
„ženská hnutí“ si MDŽ přetransformovala k obrazu svému a učinila z něj svátek
emancipačních, antidiskriminačních a samozřejmě také feministických idejí. Není
jistě náhoda, že se současně s oslavami
MDŽ projednávala v Evropském parlamentu tak zvaná „Pekingská deklarace“
z roku 2000. Opakovala se tak nejrůznější
„genderová“ témata, která jsou dobře
známá i z národní politické scény. Ozvalo
se jak volání po pozitivní diskriminaci
utlačovaných žen, tak konzervativní volání
po zlepšení sociální situace matek.

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
V EVROPSKÉM PARLAMENTU
Poněkud v pozadí MDŽ zůstala skutečnost, že někteří poslanci sepsali rezoluci, která požaduje celosvětový zákaz interrupcí a eutanázie. Tato dvě témata totiž
někteří křesansky založení politici dosti
křečovitě spojují do jednoho balíčku „neúcty k životu“. Obávám se, že zas tak
mnoho ty dvě věci společného nemají.
Znám horlivé odpůrce interrupcí, kteří by
proti eutanázii zas tak moc neměli. A také
odpůrce eutanázie, kteří interrupce tolerují jako nevyhnutelné právo ženy o svém
těhotenství v jeho prvých fázích rozhodnout. Nemyslím, že by zákaz interrupcí
měl velkou šanci na úspěch. O eutanázii
budeme jistě v budoucnosti hodně debatovat, a to již proto, že v jedné členské
zemi (Nizozemí) je uzákoněna.
MDŽ a Pekingská deklarace tedy přinesly zajímavou přehlídku názorového
spektra v Evropském parlamentu. Jisté
ovšem je, že větší angažovanost žen ve

společnosti je skutečností, a to prakticky
všude kolem nás. Problémem, který neumíme řešit, je současná nízká porodnost.
A si to chceme nebo nechceme přiznat,
Evropská unie stárne a Evropanů ubývá.
To je věc, kterou mohou změnit především ženy. Okázalým slavením jejich svátku jim v tom ovšem mnoho nepomůžeme.
Velice pochybuji, že snižující se porodnost
je věcí sociální nouze. Je evidentní, že větší
počet dětí si od žen nedokážeme koupit
ani štědřejšími mateřskými dávkami, Jedná se o projev postupné dekadence „západní“ civilizace. Tomu zatím přihlížíme
bez zásadnějších reakcí. Někteří, zejména
socialističtí, politici tu krizi ještě ani nezaznamenali. Jisté je, že bychom si žen, které na sebe vzaly mateřské poslání, měli
daleko více považovat než dosud. Ne
„žena jako taková“, ale žena matka zasluhuje zvláštní společenské úcty a podpory.

aktuálně
KRAJE/OBCE
P ETR S KOKAN

O právech a povinnostech občanů
rozhodují místněpříslušné soudy.
Tato prostá formulace se však začíná komplikovat, podíváme-li se na skutečný stav očima občana, který musí
služeb soudu využívat. O právech a povinnostech občanů jednoho kraje rozhodují různé krajské soudy. Tato skutečnost závisí na konkrétní úpravě
místní příslušnosti, v tom kterém předpise. Současný stav je jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost nepochopitelný, nepřehledný a neudržitelný.
Markantní situace nastává v Libereckém kraji v okrese Semily, v kraji
Vysočina v případě okresů Havlíčkův
Brod a Pelhřimov. Ve Zlínském kraji
v případě okresů Kroměříž a Vsetín.
Například k projednání žaloby obyvatele okresu Semily, ve věci důchodo-

CESTA K ZEFEKTIVNĚNÍ JUSTICE
V NEPLNOHODNOTNÝCH KRAJÍCH
vého pojištění a zabezpečení, je příslušný Krajský soud v Hradci Králové.
Naopak žalobu, proti rozhodnutí ve
stavebním řízení, projedná Krajský
soud v Ústí nad Labem.
Nepřehlednost a určitou zmatečnost současné soustavy krajských soudů je nutno vnímat i z pohledů lidí žijících dnes v Evropské unii. Ti se budou
u našich soudů domáhat ochrany svých
práv.
S ohledem na principy volného pohybu osob, zboží a kapitálu, toto přichází v úvahu zejména v oblasti správního soudnictví. A tam je právě chaos
v určení příslušnosti soudu největší.
Stejně tak i v oblasti obchodního soudnictví.
Na pováženou je tento stav také
z pohledu dalšího ekonomického rozvoje, nebo přímo ztěžuje a ještě více

komplikuje podnikání ve všech oborech.
Zřízením samostatných krajských
soudů v krajích, kde tyto soudy dosud
nefungují, povede ke zpřehlednění
struktury soudních orgánů, přiblížení
výkonu soudní moci lidem a ve svém
důsledku k zajištění efektivnější ochrany práv občanů.
Riziko roztříštěnosti judikatury nehrozí, nebo u všech krajských soudů a
jejich poboček již fungují evidenční senáty. Ty zajišují sjednocování judikatury.
Doufejme, že vláda projeví o uvedené nedostatky zájem v nejbližší době a
předloží patřičný návrh zákona poslanecké sněmovně.

CEVRO
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evropa

M AGDALENA F RISCHOVÁ

SUPERSTÁT POTŘEBUJE
VĚTŠINOVÉ HLASOVÁNÍ
Euroústava kromě jiného přináší odklon od jednomyslného hlasování v Radě
ministrů k většinovému. Změna jedněmi
obhajovaná – není možné používat jednomyslné hlasování při množství 25 států,
protože by dosažení konsensu bylo velmi
náročné, ne-li nemožné. Jiní upozorňují,
že může docházet k tomu, že velké státy si
budou rozhodovat podle svých zájmů a
menší či malé státy budou tu více, tu
méně brány na milost.

víc s pojistkou proti zneužití. Přestává se
zdát tak jednoznačně v pořádku pokud
začneme počítat.
Pokud budou proti pouze tři státy tzv.
blokační menšinu nelze použít. Co však
v případě, že půjde o tři velké státy, které
mají více než 35 % obyvatelstva? Pokud
tedy ani v tomto případě nemůžeme
použít blokační menšinu, pak nebude splněna jedna podmínka pro přijetí, protože
bude sice nad 55 % členů pro, bude spl-

V pětadvacetičlenné Unii už není tak lehké se dohodnout.

CEVRO

Kvalifikovaná většina je v ústavě upravena ve článku I-25 a je vymezena jako
nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 %
obyvatelstva Unie. Ve stejném ustanovení najdeme i tzv. pojistku před zamítavým
postojem velkých států, nazvanou blokační menšinou. Ta musí být tvořena nejméně čtyřmi členy Rady, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou. Ustanovení působí vyrovnaným dojmem, na-
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něna podmínka nejméně patnácti členů,
ale nebude splněna podmínka nejméně
65 % obyvatelstva. Chápu-li toto ustanovení jako komplexní, pak nebude pro přijetí rozhodnutí podmínky nejméně 65 %
obyvatelstva potřeba a rozhodnutí o kterém se bude hlasovat bude stejně přijato.
Ustanovení o tom, že blokační menšinu
musí tvořit nejméně čtyři členové Rady,
jinak se kvalifikovaná většina považuje za
dosaženou, má tedy přednost před ustanovením o nejméně 65 % obyvatelstva.

poradkyně místopředsedy
Evropského parlamentu

V tomto případě, budou-li proti jeden,
dva či tři, by velké, státy, rozhodnutí
Rady bude vždy přijato. Pokud budou
čtyři až deset členů Rady proti, pak bude
přijato, pokud tito nemají více než 35 %
obyvatelstva. Může se tedy stát, že proti
bude hlasovat 10 nejmenších států Unie a
pokud nebudou mít více než 35 %, pak
stejně rozhodnutí nezvrátí. Je tedy zřejmé, že to malé státy nebudou mít s prosazováním svých názorů a zájmů právě jednoduché. Ale můžeme opět namítnout, je
to s ohledem na počet obyvatelstva spravedlivější. Vždy několik stovek milionů
lidí si přeje něco a pár desítek milionů jim
to nemůže překazit. Ano, ve velkém počtu se vždycky musí dělat kompromisy a je
jistě spravedlivější, aby nakonec vyhrálo
to, co chce většina.
A jsme u toho, co jsem zmínila v nadpise. Pokud EU tvořilo méně členů a jednalo se o společenství států, pak fungoval
i princip jednomyslnosti. Nebylo nutné
jiné státy přehlasovat, dohody se činily až
do doby, kdy nastal v dané věci všeobecný
konsensus. Jenže te už je nás moc a pravidlo co stát to jednotka, není funkční.
Takže jaké je jiné možné váhové pravidlo? Váha podle obyvatelstva. Jenže pak
přání lidnatého států musí nutně převážit.
A jaká je možnost řešení? Já vidím pouze
jednu. Pokud musíme (a asi opravdu ano)
rozhodovat většinovým principem, pak
ponechejme na rozhodování Radě jen ty
opravdu „top“ otázky, které jsou nám
více méně všem společné. Malé země pak
nebudou mít pocit, že jsou jen jakýmsi
nutným přívažkem, který nemůže nic
ovlivnit. Nebudou se bát, že jsou hnány
někam k superstátu, kde je vše regulováno a diktováno někým jiným.

hydepark

historik

Nejspíš někteří čelní představitelé naší
stále ještě nejsilnější vládní strany žehrají
na svoje stranické a koaliční kolegy, bývalého prezidenta V. Havla a ústavní soudce, kteří smetli ze stolu již parlamentem
schválenou volební novelu z roku 2000,
která měla být lékem na vládní nestabilitu
a nepřetržitou existenci menšinových vlád
od roku 1996. Pokud by tato novela byla
za spolupráce ODS uvedena do života,
s největší pravděpodobností by po volbách 2002 ČSSD mohla vytvořit většinovou jednobarevnou vládu a nepotřebovala by ani „nespolehlivé“ a politicky jinak
orientované koaliční partnery, ani berličku v podobě KSČM.
Většinový názor ČSSD, neustále a do
omrzení hájící v našich poměrech již
přežilý a nefunkční systém poměrného
zastoupení, vehnal nejsilnější levicovou
stranu do pasti, ze které nevede snadná
cesta. Ze všech špatných řešení, jak se
zdá, volí její současné vedení tu nejhorší
možnou cestu – skrytou či v blízkém
budoucnu otevřenou koaliční spolupráci s nereformovanou a dogmatickou
KSČM. Na první pohled je to logické –
čeští komunisté jsou přirozenými a v současné parlamentní skladbě jedinými ideově blízkými politickými partnery našich
socialistů. Přesto tato uvažovaná mesaliance do budoucna nevěstí pro naši zemi
nic dobrého. Ostatně ona nepřinesla nikdy nic dobrého v žádné zemi, kde kdy
byla vyzkoušena.
Nejznámější příklad z moderních dějin je Francie 70. a 80. let minulého století.
Tamní komunistická strana patřila vždy
mezi nejortodoxnější a nejstalinističtější
v celé Evropě. Po válce bývala pravidelně
volebně nejsilnější stranou, v 60. letech
odmítla po vzoru některých sesterských
stran v Evropě reformní programy odklánějící se od stalinských dogmat. Naopak
jako jediná ze západoevropských komunistických stran podpořila sovětskou invazi do Československa v roce 1968. Přesto
s touto komunistickou stranou dokázala
tehdejší Socialistická strana Francie v čele
s F. Mitterandem v r. 1972 uzavřít „historickou“ dohodu o politické a předvolební
spolupráci. Francouzští komunisté se
však v této smlouvě museli zavázat k ně-

DILEMA ČESKÉ
STRANY SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÉ
kolika důležitým postulátům, do té doby
v jejich očích téměř kacířským :
• respektovat demokratický a parlamentní způsob politického boje,
• zřeknout se nátlakových akcí a diktatury jedné politické strany,
• respektovat členství Francie v NATO,
Evropském společenství a dosavadní
zahraničněpolitickou orientaci své
země a toto veřejně nezpochybňovat.
Bývalý socialistický prezident F. Mitterand je v naší zemi znám především
jako první hlava francouzského státu, která navštívila Československo na podzim
1988 u příležitosti 70. výročí jeho vzniku.
Málokdo si však dnes uvědomuje, že
tentýž F. Mitterand dosáhl ve volbách
1981 prezidentské mety jen díky výše uvedené dohodě s francouzskými komunisty,
jejichž voliči ve druhém rozhodujícím
kole voleb svými hlasy umožnili zvolení
levicového kandidáta. To bylo následně
potvrzeno i výsledkem parlamentních voleb a sestavením nové koaliční vlády, kde
po 34. letech v opozici usedli i komunističtí ministři. Následovalo rozsáhlé znárodňování hospodářství, státní zásahy do
řízení průmyslových podniků, rozsáhlé
dotace neproduktivním sférám národního hospodářství, státní dohled nad audiovizuálními medii, zestátňování soukromého školství aj.
Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat – vysoký státní deficit, neúčelné mrhání státními financemi, nefungující zestátněné hospodářské podniky.
Opravdu touží naši, již 7 let nekoncepčně vládnoucí, socialisté opakovat
tento francouzský scénář jen v zájmu svého dalšího udržení se u moci ?
Jsou opravdu přesvědčeni o tom, že se
dá s našimi komunisty rozumně domluvit,
že lze s nimi uzavřít vážnou politickou či
předvolební dohodu? Opravdu věří po
15. letech demokratické éry a účinkování
KSČM v ní, že jejich otevřená účast ve
vládě z nich udělá slušné a politicky spolehlivé demokraty, nemající žádné postranní úmysly ? Cožpak už sociální demokraté zapomněli na rok 1948, kdy jejich prokomunistická orientace způsobila
jejich pohlcení komunisty a čtyřicetileté
vymazání z politické mapy země? Tyto

otázky by si však měli klást všichni upřímní demokraté v naší zemi, zejména realističtí a komunistického objetí se obávající
sociální demokraté. Přemýšlet by o nich
měli i všichni voliči ČSSD, až se u volební
urny budou rozhodovat o budoucnosti
ČR a posuzovat socialistické sliby s komunistickou zárukou.
Údajně ČSSD do budoucna již nic jiného nezbývá – to je představa pánů
Škromachů, Kavanů, Laštůvků a jim podobných. Dle jejich mínění ČSSD již
nemůže zrazovat svůj program v podobě
koalicí s menšími pravicovými stranami či
ve formě opoziční spolupráce s ODS.
Řešení jejich dilematu je přitom prosté – nejít cestou nejmenšího odporu a nevolit zdánlivě nejpřirozenější řešení spočívající v parlamentní matematické většině
111 mandátů ČSSD + KSČM. Zejména
ve světle parlamentního projevu M. Grebeníčka u příležitosti 15. výročí pádu komunistického režimu by toto řešení nemělo být nadhazováno ani akademicky.
Pokud ČSSD žehrá na to, že sama nedosáhne na absolutní většinu ve sněmovně a svůj volební program musí rozmělňovat v koaličních kompromisech, řešení
je jednoduché – zavedení většinového volebního systému. Minimálně u ODS pro
toto nalezne podporu a společně jsou
schopny tuto změnu prosadit v obou komorách našeho parlamentu.
Úspěch u naší ČSSD by byla už ta skutečnost, že by o těchto námětech někteří
její představitelé by jen vážně uvažovali.
Ale to bychom po straně, která ve většinové koalici nedokáže prosadit ani své
kandidáty na funkci prezidenta republiky
či šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu, co
schválí jeden den, tak zítra už neplatí a
v současnosti se nedokáže shodnout na
novém předsedovi svého poslaneckého
klubu, chtěli asi moc.
Náš politický systém potřebuje v současnosti dva léky: reformu voleb do Poslanecké sněmovny a odchod ČSSD do
pokud možno déle trvající opozice. Pokud by, vyjma toho, naše sociální demokracie již nic jiného neudělala, byl by to
přesto její historicky největší státotvorný
počin v dějinách českých zemí.

CEVRO
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TRŽIŠTĚ NÁPADŮ
À LA ČSSD KRIZI
ZDRAVOTNICTVÍ NEVYŘEŠÍ!
Hned v úvodu musím přiznat znechucení stínového ministra z úrovně diskuse
při souboji s vládnoucí garniturou. Když
pominu v podstatě nulovou aktivitu lidovců, kteří sem tam podají nějaký účelový
pozměňovací návrh, zůstávají mi k oponentuře pouze různorodé koncepce sociálně demokratických ministrů nebo dílčí nápady jejich příznivců a spolupracovníků. Zvláštní situace spočívá v nemožnosti veřejně srovnat můj opoziční koncept
s nějakým vládním, utkat se v argumentaci při jeho obhajobě, vysvětlit praktické
důsledky toho či onoho řešení. Základní

Troufám si tvrdit, že navrhované
řešení z dílny Občanské demokratické strany dává občanům
pro budoucnost pozitivní zprávy.
příčinou této situace je neochota dohodnout se na identifikaci příčin dnešní krize,
ale především hrozeb v blízké budoucnosti. Objektivní příčiny jsou opakovaně
potvrzovány průzkumy, ve kterých občané vyjadřují silnou nespokojenost s českým zdravotnictvím a většina si přeje
změnu. Průzkumy také ukazují, že si občané nedokáží budoucí stav zdravotnictví
představit pozitivně, že jej spojují s nějakou újmou, zhoršením přístupu ke zdravotnickým službám nebo se zvýšenými výdaji s negativním sociálním dopadem.
Troufám si tvrdit, že navrhované řešení
z dílny ODS dává občanům pro budoucnost pozitivní zprávy.
CO JE TEDY ŠPATNÉHO NA

CEVRO

SOUČASNÉM SYSTÉMU?
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• umožňuje obrovské plýtvání prostředky nás všech – nepromyšlené státní investice, vysoká spotřeba léků, vyšší
frekvence návštěv u lékaře, nekoordinované nakládání s prostředky zdravotnické techniky, vyšší počty hospitalizovaných a přístrojů ve srovnání se západní Evropou a další,
• není finančně udržitelný – stárnutí obyvatelstva bude mít na systém ještě horší
dopad než na důchody a nikdo to zatím
neřeší,

• neumožňuje občanům žádný výběr –
lidé musí zaplatit povinné odvody na
zdravotní pojištění, ale potom si nemohou vybrat způsob čerpání zdravotní
péče, který by jim vyhovoval,
• podporuje korupci – lidé si ve většině
případů nemohou legálně připlatit za
péči, kterou by chtěli,
• hradí ze zdravotního pojištění i banality
– potom hrozí nedostatek peněz na
závažné případy,
• neexistují informace o kvalitě a ceně
zdravotní péče,
• nezaručuje, že občané dostanou ty konkrétní zdravotní služby, které zrovna
potřebují – teoreticky má občan nárok
na veškeré zdravotní služby, v praxi se
jich ale v konkrétní nemocnici nebo
u konkrétního lékaře nemusí domoci.
CO PŘINESE OBČANŮM
NÁVRH STÍNOVÉHO MINISTRA
ODS?
• zachová přístup k potřebným zdravotním službám pro všechny občany – tedy
opravdovou solidaritu,
• zamezí plýtvání penězi nás všech,
• zamezí dalším nárůstům daní a povinných odvodů na zdravotní pojištění,
• umožní občanům rozhodnout se do
jaké míry se chtějí zapojit přímo do nákupu služeb, včetně možnosti rozhodnout se kolik a za co si budou chtít připlatit,
• postaví občana do centra zájmu lékařů,
nemocnic a pojišoven a vybaví ho informacemi, podle kterých se bude moci
rozhodovat. Pokud si na to nebude
troufat, může se i nadále řídit doporučením svého lékaře nebo svojí zdravotní pojišovny,
• jasně definuje, na co mají občané nárok
a pomůže jim se tohoto nároku domoci.
JAK TOHO DOSÁHNEME?
• zachováním solidárního financování
zdravotní péče – přerozdělení prostředků vybraných na zdravotnictví a povinné zdravotní pojištění v rozsahu určeném zákonem,

T OMÁŠ J ULÍNEK
senátor a stínový ministr
zdravotnictví ODS

• občané budou dostávat příspěvky na
svoje osobní účty, ze kterých si zaplatí
doplňkové pojištění nebo přímo zdravotní péči mimo rozsah povinného pojištění,
• pokud se občané rozhodnou, mohou si
na své osobní zdravotní účty ukládat
i vlastní prostředky, přispívat budou
moci zaměstnavatelé i další subjekty,
• zavedením skutečné konkurence zdravotních pojišoven, které budou nabízet občanům různé zdravotní plány
vždy se stejnou garancí rozsahu povinného pojištění,
• zdravotní pojišovny budou nakupovat
služby od nemocnic a lékařů podle preferencí svých pojištěnců, kvality a ceny
nabízených služeb,
• účinným dozorem a kontrolou státu
tzn. zavedení tolik potřebné ochrany
občana,
• průhledností systému – jasná a předem
známá pravidla pro všechny účastníky.
Stručné teze chtějí především upozornit na to, že ODS má jasný koncept, jak
situaci ve zdravotnictví řešit. Již rok starý
základní návrh je dopracováván do konkrétního návodu na změnu zdravotního
systému v ČR. Na konci roku 2005 by měl
být hotov jasný návrh k seriózní politické
diskusi. Předseda stínové vlády Topolánek navíc vyžaduje 100 % připravenost na
převzetí vlády.
Proti tomu stojí defilé 6 ministrů
z ČSSD (o sedmém se nyní živě diskutuje). Byly sepsány čtyři poměrně různorodé „koncepce“. K tomu se činili i ostatní
členové vlády: snaha o širokou odbornou
diskusi místopředsedy vlády Špidly, tým
místopředsedy Sobotky si přivolal na pomoc Světovou banku, poslední aktivita
místopředsedy Jahna, který reagoval na
zmatené návrhy ministryně Emmerové
svými vlastními tezemi, byla zaražena
premiérem Grossem a v poslední době
připojil sérii účelových prohlášení i nový
příznivec ČSSD, prezident ČLK Rath.
Výsledkem tohoto stavu je prohlubování finančního deficitu zdravotního pojištění, zhoršování vztahů lékařů a pacientů, narůstající lobbyismus zájmových
skupin. To vše na úkor pacienta, který nevidí světlo na konci tunelu.

o cevro

J ANA J ELÍNKOVÁ
redaktorka

V polovině třetího měsíce probíhal
v prostorách CEVRO uzavřený seminář
pro vrcholné představitele ODS zaměřený na využití marketingových postupů v
politice. Seminář byl určen členům výkonné rady ODS, hejtmanům a dalším
zástupcům krajů.
V rámci semináře vystoupil Petr Pištělák, výkonný ředitel E-banky pro oblast
Marketing a produkty, který hovořil na
téma „Marketing pro ODS“. Zabýval se
základními tezemi kampaní, důležitým
průzkumem cílové skupiny, funkčním a
asociačním benefitem a na závěr prezentace přidal také svá doporučení pro předvolební kampaň ODS.
Dalším přednášejícím byl Martin Souček, managing partner v marketingové
agentuře CEA. Pro svou přednášku zvolil
téma „Využití informací v životě“. Zdůraznil důležitost rychlosti a podrobnosti

SEMINÁŘ „MARKETING
A POLITIKA“ URČENÝ
VEDENÍ ODS

získávání informací zvláště v období předvolebního a volebního klání. Promluvil
také na téma spolupráce v marketingu a
dělení této práce na faktické a komunikační kroky.
Posledním a klíčovou přednášku s názvem „Použití marketingových metod a

metod moderního managementu v politice“ přednesl Marek Buchta, management konsultant a odborný garant kurzu
Politický marketing na Liberálně-konzervativní akademii. V této přednášce auditorium seznámil s managementem politických stran. Dále hovořil o plánování
politických strategií a budování politických značek, využití výzkumů a informací
v politice a v neposlední řadě o politické
marketingové komunikaci. Touto přednáškou strhl posluchače k živé debatě na
téma politická reklama a její dopad na výsledek ve volbách.
Seminář „Marketing a Politika“ znamenal další krok ve snahách CEVRO o
popularizaci myšlenek a přístupů, které
začínají dominovat politice v řadě vyspělých západních demokracií. V tomto směru to však rozhodně nebyl krok poslední.

o cevro
učitel společenskovědních
předmětů

V pátek 4. března připravilo CEVRO
přednášku pro studenty Havlíčkova gymnázia v Havlíčkově Brodě na téma Evropské unie. Šlo už o druhou akci: před
rokem navštívili zdejší školu pánové Sokol a Mrklas s podobným tématem. Tentokrát přijel projektový manažer
CEVRO Jan Kozák a Jiří Georgiev, odborný poradce Výboru pro Evropskou
unii Senátu PČR. Na dvouhodinovou
přednášku spojenou s následnou besedou
se přihlásilo cca 40 zájemců z řad studentů nejvyšších ročníků, kteří si tímto způsobem prohloubili vědomosti o mezinárodně politických vztazích.
Jan Kozák v úvodu stručně prezentoval CEVRO – Liberálně-konzervativní
akademii a představil hlavního přednáše-

PŘEDNÁŠKA CEVRO NA GYMNÁZIU
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
jícího Jiřího Georgieva. Ten se posléze
ujal slova. Svou řeč rozdělil do dvou částí.
V první se soustředil na vývoj evropské integrace po druhé světové válce. Téma velmi vhodně zapojil do širších historických
souvislostí sahajících až k Římskému impériu. Samotný průběh integrace v druhé
polovině dvacátého století pan Georgiev
propojoval s širokými mezinárodněpolitickými souvislostmi. Tím se mu, z pedagogického pohledu, podařila dobrá věc –
propojit historickou syntézu se společenskovědní problematikou a tématy prezentovanými při hodinách dějepisu. Jako
pedagog jsem velmi kvitoval vynikající
erudici přednášejícího i více než zřejmou
schopnost jasně, srozumitelně a atraktivně zpřítomnit sledované téma.

V druhé části přednášky se pan Georgiev soustředil na aktuální problematiku
Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Přiblížil
její obsah, posléze se opět soustředil na
mezinárodněpolitické vztahy související
se vznikem smlouvy a schvalovacím procesem. I když z jeho slov bylo zřejmé, že
hovoří z euroskeptických pozic, je nutno ocenit, že tak činil kultivovaně a skrze propracovaný argumentační postup.
Myslím, že tímto přístupem zaujal studenty gymnázia lépe než jednoduchými,
avšak často nedomyšlenými hesly, jimiž se
leckteří euroskeptikové prezentují v médiích. Studenti celou dobu na slova J. Georgieva živě reagovali a na závěr ho zasypali mnoha dotazy, které svědčily o tom,
že je přednáška skutečně zaujala.

CEVRO
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KANCLÉŘ
K ONRAD

ADENAUER BYL PRVNÍM KANCLÉŘEM POVÁLEČNÉHO

ZÁPADNÍHO

V ZAL

N ĚMECKA. S TAL

SE JÍM VE SVÝCH

73

LETECH.

NA SEBE ODPOVĚDNOST VE CHVÍLI, KDY CELÉ

N ĚMECKO

NESLO OSUDOVÉ NÁSLEDKY SVÉHO VÁLEČNÉHO
DOBRODRUŽSTVÍ. LVÍM DÍLEM PŘISPĚL K OBROVSKÉMU
EKONOMICKÉMU, SOCIÁLNÍMU I POLITICKÉMU VZESTUPU
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N ĚMECKA.

Konrad Adenauer se narodil v roce
1876 v Kolíně nad Rýnem do silně katolicky založené rodiny. Po studiích práv a
národohospodářství ve Freiburgu, Mnichově a Bonnu působil nejprve ve službách státu, posléze se stal advokátem.
Adenauerova politická kariéra začala
v roce 1905 vstupem do strany s názvem
Centrum. V roce 1906 byl Adenauer poprvé zvolen městským radním v Kolíně. O
dva roky později se stal zástupcem kolínského starosty. Zvládnutí opakujících se
potravinových a zásobovacích krizí, jež
město zasáhly během první světové války,
z něj poprvé udělalo osobu celostátně
známou.
V roce 1917 se Adenauer ujímá role
kolínského starosty a stává se historicky
nejmladším starostou velkého německého města. Kolín se pod Adenauerovým
vedením stává hlavním kulturním a ekonomických centrem západní části Německa. V roce 1919 je založena Kolínská
univerzita, jež se v mnoha oborech rychle
dostává na špičku německého akademického života. Vedení města realizuje plán
modernizace, která spočívá např. v přebudování historického opevnění na zelené plochy, výstavbě nových mostů přes
řeku Rýn a budování průmyslové zóny.
Dochází také k vybudování nových průmyslových podniků, mezi nimi např. pobočky koncernu Ford.
Druhou otázkou, díky které Adenauer vstoupil i do celoevropského povědomí, bylo jeho angažmá v tzv. rýnské otázce. V rozsáhlé autonomii Porýní, jeho oddělení od Pruska a silných vazbách na
sousední Francii Adenauer spatřoval příspěvek k mírovému soužití obou odvěkých rivalů. V části německé elity si za to
ale vysloužil označení separatisty, které

Konrad Adenauer
mu způsobovalo problémy především po
nástupu nacistů.
Ve výmarském období patřila Adenauerova strana Centrum, reprezentující
katolicky orientované – a tedy v rámci
většinově protestantského Německa
menšinové – voliče, mezi nejsilnější a nejstabilnější opory demokratického režimu.
K tomu přispěl zejména důsledně antitotalitní program.
Na sklonku Výmarské republiky, dodnes prezentované jako příklad liberálního a demokratického, avšak stejně tak
nefunkčního politického systému, bylo
Adenauerovo jméno opakovaně skloňováno v souvislosti s úřadem říšského
kancléře. Kancléřem se ovšem Adenauer
v této době nestal. Naopak, po nástupu
Hitlera musel rychle opustit všechny své
politické funkce. Záminkou se stalo odstranění nacistických vlajek s hákovými
kříži z městského mostu v Kolíně.
Roky nacionálně socialistické vlády
prožíval exstarosta v ústraní v kruhu své
početné rodiny. Ačkoli se nijak nezapojoval do politického života, byl neustále sledován gestapem. Od neúspěšného pokusu o atentát na Hitlera roku 1944 byl až
do konce války internován.

Bezprostředně po skončení války se
Konrad Adenauer vrací do politiky. Nejprve se znovu ujímá úřadu kolínského
starosty. Do této funkce jej dosadila americká okupační správa, pro kterou se
Adenauer díky své politické minulosti
stává takřka ideálním reprezentantem
nového Německa.
V září 1948 se v západních okupačních
zónách sešlo kvaziparlamentní shromáždění jménem Parlamentní rada, které dostalo za úkol vypracovat ústavu demokratického Německa. Tomuto shromáždění Adenauer předsedal. Pod jeho
vedením také skutečně vznikl „Základní
zákon“, který je dodnes ústavní listinou
Spolkové republiky Německo.
Poválečná doba je také ve znamení
obnovy politické plurality. Adenauer stál
u zrodu Křesansko-demokratické unie
(CDU), jež se stala z celoevropského hlediska jedním z nejúspěšnějších uskupení.
CDU, velmi volně navazující na dědictví
katolického Centra, dokázala úspěšně integrovat rozhodující část nesocialisticky
orientovaných německých voličů. Široce
se otevřela především protestantským
skupinám obyvatelstva, které za Výmarské republiky volily především nacionálně-liberální formace. CDU se úspěšně
profilovala jako nadkonfesijní spojenectví
řady navzájem odlišných sociálních i ideových skupin. V jejích řadách najdeme
funkcionáře Centra, katolické i protestantské odboráře i ekonomické liberály
z řad průmyslníků, bankéřů a politiků
meziválečných liberálních stran. Napětí
mezi nimi v ekonomických a sociálních
otázkách nebylo v poválečné vřavě na
obtíž, naopak dávalo možnost oslovovat
široké spektrum voličů bez rozdílu jejich
třídního původu. Zároveň byla CDU od
počátku budována jako strana federalisticky orientovaná a decentralizovaná.
Velký podíl na vybudování takto široce
pojaté strany měl právě její první a dlouholetý předseda Adenauer.
Adenauer vedl CDU do prvních svobodných voleb do Bundestagu, které se
konaly v srpnu 1949. CDU v nich společně se sesterskou bavorskou CSU zvítězila
se ziskem 31 % hlasů. To Adenauerovi
umožnilo vytvořit vládní koalici se dvěma
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malými liberálními formacemi a stanout
v čele první spolkové vlády. Nejnaléhavějším úkolem této vlády bylo sociální začlenění miliónů uprchlíků a vyhnanců a zaopatření rodin ve válce padlých vojáků i civilistů. Druhým důležitým úkolem bylo
zahraničně politické ukotvení. Zde se
odehrávala velká bitva. Adenauer byl jednoznačným zastáncem pevného připoutání Německa k západním mocnostem, a
to i za cenu, že to znemožní brzké sjednocení s východní částí země. Jeho političtí
odpůrci z řad opozice i vlastní strany naproti tomu zastávali politiku provýchodní
nebo aspoň jakousi třetí cestu. Adenauer
v tomto zápase zvítězil a západní Německo pevně připoutal k západu.
Obdobní situace panovala v otázce
charakteru ekonomiky. I zde proti sobě
v poválečném ekonomicky zdevastovaném Německu stáli zastánci socialistického plánování a zestátňování, včetně mnohých křesanských socialistů v CDU, a
protržně orientované síly. CDU byla
v této otázce nejvíce rozpolcena. Adenauer se přiklonil k jakési střední cestě, kterou byla koncepce „sociálně tržního hospodářství“, jejímž autorem byl bavorský
profesor ekonomie a pozdější mnohaletý
ministr, resp. Adenauerův nástupce
v úřadu kancléře, Ludwig Erhard. Tato
koncepce předpokládala liberalizaci hospodářství, rychlou měnovou reformu, přijetí Marshallova plánu, za současného zachování rozsáhlých státních regulačních a
kontrolních funkcí, směřujících k co nej-

vyšší míře sociální spravedlnosti. Za samozřejmé sociálně tržní koncepce
považuje státní ochranu před vlivem kartelů a monopolů, přerozdělování příjmů
ve prospěch skupin obyvatel, které se neúčastní hospodářské činnosti či zajišování stability měny. Právě tato koncepce, jež
se během 60. let vychylovala stále více
směrem k liberalismu, slavila v západním
Německu obrovský úspěch. Souhra faktorů tak přinesla bezprecedentní hospodářský a sociální vzestup, nazývaný též
„hospodářským zázrakem“. Z rozvrácené
a doslova zruinované německé ekonomiky se záhy stal ekonomický tygr a hlavní
tahoun hospodářského růstu celé západní Evropy. Právě ekonomický rozkvět byl
také hlavním důvodem, proč Německo
prošlo relativně snadno procesem přechodu k demokracii. Druhým důvodem
bylo samozřejmě to, že západní spojenci
drželi nad západní částí Německa nejen
ochranou ruku, ale také Damoklův meč,
hrozící setnout hlavu všem, kdo by se pokoušeli o jakékoli nové militaristické či
nacionalistické dobrodružství.
Ekonomické i zahraničně-politické
úspěchy Adenauerovy vlády, mezi něž
patřilo např. rychlé zapojení země do
všech klíčových integračních procesů v západní Evropě, zahájení rozhovorů s Izraelem či smíření s Francií, přinesly úspěch i
samotnému kancléři. Tomu se během následujících dvanácti let podařilo přivést
CDU/CSU k dalším třem přesvědčivým
volebním vítězstvím. Adenauer stál v čele

spolkové vlády až do roku 1963, kdy podlehl silnému tlaku i z řad vlastní strany a
rezignoval. O čtyři roky později pak
v požehnaném věku 89 let umírá.
Jeho odchodem z politiky končí jedno
důležité období německých dějin, jež
bývá poprávu označováno za „Adenauerovu dobu“. Dobu, která zvláště vyniká ve
srovnání s předcházejícím obdobím,
avšak pozitivně vyznívá i její srovnání
Konrad Adenauer (1876–1967)
• 1908–1917 místostarosta Kolína nad
Rýnem
• 1917–1933 starosta Kolína a předseda
Pruské státní rady
• 1944 internace
• 1945 starosta Kolína
• 1946 zakladatel a předseda CDU
v britské okupační zóně
• 1948 předseda Parlamentní rady
• 1949–1963 spolkový kancléř
• 1950–1966 spolkový předseda CDU
s mnoha jinými periodami německých
dějin. Adenauer byl prototypem zdravě
pragmatického přístupu k politice. Přístupu, který politiku chápal jako službu a přitom v žádném ohledu nezaváněl mesianismem. Jeho krédo dobře vystihuje jeden z jeho realistických výroků: „Lidi musíme brát takové jací jsou – jiné nemáme.“ Je škoda, že podobný přístup neměly i osoby, které byly Adenauerovými
předchůdci či nástupci v úřadu kancléře.

o cevro
redaktorka

V měsíci březnu se opět uskutečnila
další soustředění Liberálně-konzervativní
akademie v Praze a Olomouci. Tentokráte byla dvoudenní a věnovala se otázkám
kreativity v politické reklamě a praktickému nácviku prezentačních dovedností.
S tématem kreativity v politické reklamě nás v dopoledním bloku seznámil ředitel reklamní a komunikační agentury
KLAN pan Jan Šafrata. Názorně předvedl vedení kampaní různých politických
stran a dopodrobna popsal jejich úspěchy
a také neúspěchy. Věnoval se tématu, "co
je a naopak není vhodné pro použití v politické propagaci" a zapojil posluchače do

DVOUDENNÍ AKADEMIE V BŘEZNU
debaty na téma jaký prostředek je pro
tuto formu reklamy nejvhodnější.
Odpolední blok odstartoval teoretickou část semináře komunikační přípravy
veřejné prezentace, který společně vedli
zkušení lektoři z Agentury Spektrum pan
Jiří Frgal a Hana Svobodová. V této části
se mohli posluchači dozvědět, jak mají vystupovat a komunikovat se svými voliči a
reagovat na jejich dotazy či podněty. Také
se naučili tak zvanou řeč těla, která je pro
veřejně vystupující osobu důležitou součástí. Na tuto teoretickou část poté v neděli navázala část praktická, kde si účastníci akademie vyzkoušeli vystupování

před publikem. Tuto svou prezentaci si
mohli natočit a posléze probíhalo její vzájemné hodnocení.
V dotazníku účastníci zhodnotili průběh Liberálně-konzervativní akademie.
Byli dotazováni například na oblast ve
které působí, na vhodnost tématu, kvalitu
referátů aj. Odpovědi všech se nesly v duchu spokojenosti.
Přednáškou na téma otázek kreativity
a prezentačních dovedností byl blok věnovaný politickému marketingu v tomto
ročníku akademie uzavřen.
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VĚDOMOSTNÍ TEST:
ÚSTAVA ČESKÉ
REPUBLIKY
1. Československo vzniklo 28.10.1918.
V kterém roce byla přijata první československá ústava?
a) 1920
b) 1918
c) 1922
2. Kolik nových ústav bylo přijato po
druhé světové válce až do dnešních dnů?
a) 5
b) 4
c) 3
3. Jaká byla forma státu na území Československa v období let 1968 až 1992?
a) konfederace
b) unitární stát
c) federace
4. Který z níže uvedených právních
předpisů není součástí ústavního pořádku:
a) zákon o politických stranách
b) Ústava
c) Listina základních práv a svobod
5. Dnešní platná Ústava ČR je založena
na základech:
a) přirozeně právních
b) pozitivně právních
c) ryzí nauky právní
6. Jedna z níže uvedených státních mocí
není zapracována v Ústavě:
a) soudní
b) zákonodárná
c) ideologická

CEVRO

7. Jaký subjekt je podle naší Ústavy
zdrojem veškeré státní moci?
a) lid
b) politická strana
c) politické hnutí
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8. Předchází Ústavu České republiky
Preambule a je zároveň součástí Ústavního pořádku?
a) ano
b) ne
9. „Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony“. Je takové tvrzení pravdivé?

a) ano
b) ne
c) jen při mimořádné události
10. Jak je Ústava ČR někdy nazývána
z důvodů obsahu, jelikož je naplněna jen
institucemi a občanská a lidská práva
jsou upravena v Listině základních práv
a svobod?
a) organická
b) organizovaná
c) organizační

R ENÉ Š IFTA
spolupracovník CEVRO

16. Která z následujících institucí není
v ústavě upravena v podobě tzv. blanketní normy?
a) Česká národní banka
b) Komise pro cenné papíry
c) Nejvyšší kontrolní úřad
17. Ústavní právo je vnímáno jako právní odvětví:
a) veřejné
b) soukromé
c) všeobecné

11. Státním symbolem České republiky
není:
a) velký státní znak
b) malý státní znak
c) státní barvy
d) státní vlajka
e) vlajka prezidenta republiky
f) státní peče
g) státní hymna
h) sedm klíčů od korunovačních klenotů

18. Ke změně Ústavy je zapotřebí kvalifikovaná většina, proto se naše Ústava
řadí mezi tzv. Ústavy:
a) ohebné (flexibilní)
b) tuhé (rigidní)

12. K přijetí ústavního zákona je třeba
souhlasu:
a) jedné třetiny svých členů
b) třípětinové většiny všech poslanců a
třípětinové většiny přítomných senátorů
c) nadpoloviční většina přítomných
poslanců a senátorů

20. Která z nabízených zemí má ústavu
ve formě historických dokumentů?
a) Velká Británie
b) Francie
c) Itálie

13. V USA platí zásada, „za Ústavu se
považuje co řekne...“:
a) Ústava USA
b) Ústavní soud USA
c) Nejvyšší soud USA
14. Nejdelší Ústavu z roku 1949, co do
množství článků, má:
a) Pákistán
b) Afghánistán
c) Indie
15. Kterým panovníkem byly na našem
území v polovině 19. století připravovány první oktrojované (vnucené) ústavy?
a) Marií Terezií
b) Rudolfem Habsburským
c) Františkem Josefem I.

19. Česká republika má podle Ústavy
charakter státního zřízení:
a) federálního
b) konfederativního
c) unitárního

21. Od kterého dne je dnešní platná
Ústava České republiky účinná a jaké je
číslo tohoto právního předpisu?
a) 16. 12. 1992 a č.1
b) 1. 1. 1993 a č. 1
c) 31. 12. 1993 a č. 2

Správné odpovědi:
1 a, 2 c, 3 c, 4 a, 5 a, 6 c, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a,
11 h, 12 b, 13 c, 14 c, 15 c, 16 b, 17 a, 18 b,
19 c, 20 a, 21 b.
Stupnice správných odpovědí:
1–7: Tvůrce Ústavy by Váš výsledek příliš
nepotěšil.
8–14: Neztrácejte naději, večerním samostudiem vše doženete.
15–20: Ústava je základní zákon státu, je
to norma norem – a Vy jste svými znalostmi prokázali vlastní kvality.

zábava

KŘÍŽOVKA

CEVRO

Tentokrát je v tajence je výrok Konrada Adenauera (1876–1967). Tajenka z minulého čísla: „Chcete-li
v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě.“
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zahraniční inspirace

R ADOMÍR J UNGBAUER

OSOBNÍ ZKUŠENOST
S NEGROPONTEM
DO

NOVĚ ZŘÍZENÉ FUNKCE NÁRODNÍHO ŘEDITELE

ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB USA NOMINOVAL PREZIDENT
G EORGE W . B USH LETOS V ÚNORU NYNĚJŠÍHO VELVYSLANCE
V I RÁKU J OHNA N EGROPONTEHO.

CEVRO

Před časem generální tajemník OSN
Kofi Annan charakterizoval tohoto muže
následujícími slovy: „Je to diplomat diplomatů, vynikající profesionál a skvělý
velvyslanec.“ Ze své osobní a poněkud
kuriosní zkušenosti bych ještě dodal
„s přátelským vztahem k naší zemi.“
Měl jsem příležitost poznat Johna Negroponteho z několikaletého společného
pobytu v Mexiku v 90. letech, kde jsme
oba působili jako velvyslanci svých zemí.
Ze setkání s ním, jak mezi čtyřma očima,
tak i v rámci diplomatického sboru, mohu
na základě jeho chování a vystupování
potvrdit, že se jednalo o excelentního diplomata – profesionála, který nešetřil pozitivními slovy na adresu polistopadového
vývoje u nás. Navíc v dané souvislosti
podnikl ve vztahu ke mně jako představiteli nových poměrů v naší zemi naprosto
neobvyklou přátelskou iniciativu.
Za svého působení v Mexiku jsem byl
jeho Ministerstvem zahraničí poněkud
nečekaně pozván k návštěvě mexické reprezentační výstavy pořádané v sousedních USA, přesněji v texaském San Antoniu. Z hlediska našich bilaterálních vztahů s USA se jednalo o mou naprosto soukromou návštěvu, nicméně považoval
jsem za diplomatickou zdvořilost o tom
svého amerického kolegu Negroponteho

18

John Negroponte
před samotnou cestou informovat. Byl
tím potěšen, ale zároveň překvapen a posteskl si, že sám obdobné pozvání neobdržel. Mezi řečí se přitom zmínil, že o mé
návštěvě San Antonia promluví s tamní
primátorkou paní Lilou Cockrell, aniž
bych ho o to žádal či se o tom jakkoli
v zmiňoval.
Díky této jeho iniciativě jsem byl po
mém příjezdu do USA v květnu 1991 ne-

velvyslanec 1990–1997,
zastupitel v Praze-Zbraslavi

obyčejně srdečně přijat na radnici San
Antonia a k mému velkému překvapení
na zasedání městské správy pak jako
představitel našeho státu slavnostně jmenován jeho primátorem. Podle znění jmenovacího dekretu (proklamace) jsem se
stal prvním mužem tohoto texaského velkoměsta na časově neomezenou dobu.
Nejedná se tedy, jak mi bylo při této příležitosti řečeno, jen o čestnou funkci,
i když jí přirozeně v prvé řadě tak chápu.
Přitom primátorského úřadu se podle dokumentu ujímám vždy v čase mé přítomnosti v San Antoniu a v ostatní době je
mým úkolem vypovídat o kráse, pamětihodnostech a kultuře tohoto půvabného
města, s čímž nemám žádný problém.
Velvyslanci naší země se tak dostalo
na území sousedního státu, kde nebyl nikterak akreditován, bezprecedentní pocty.
To bylo a je v diplomatické praxi něco naprosto ojedinělého.
Třebaže mé styky s velvyslancem Negropontem byly velmi korektní, jsem dalek toho, abych jeho počin připisoval své
osobě. Bylo to pochopitelně důkaz obdivu, úcty a sympatií jak jeho, tak i městské
rady San Antonia v čele s tehdejší primátorkou, které mimořádným způsobem
projevili k zásadním politickým změnám
v našem státě po roce 1989. Je nasnadě,
že kdyby John Negroponte ze své iniciativy o mé návštěvě s patřičným doporučením primátorku města neinformoval, nemohlo by se tomu tak stát. Radní ze San
Antonia by totiž o přítomnosti představitele naší země ve svém městě prostě vůbec nevěděli.

měsíc české pravice

P ETR S OKOL
politolog

BŘEZEN
TÝMŮM
Klub senátorů ODS vyslechl 1. března
ujištění ministra Bublana, že nařízená
úspora 2 mld. pro MV se nebude týkat
policistů na ulici, ale jinde. Informace
z celé ČR přitom hovoří o pravém opaku,
úspory, které se připravují se převážně
dotýkají právě těchto policistů a senátoři
jsou znepokojeni, že by se tímto postupem mohla zhoršit bezpečnost.
Ministr Bublan s odvoláním na povinnost mlčenlivosti poskytl jen některá vysvětlení k týmům zřízeným při ministerstvu vnitra. Tvrdil, že vše při zřízení a fungování těchto týmů bylo v souladu s platnými zákony. Klub pro nedostatek poskytnutých informací setrval na stanovisku,
že okolnosti vzniku a činnosti těchto týmů
by měly být důkladně prověřeny, aby byly
vyloučeny veškeré pochybnosti, že i při
této činnosti byly porušovány zákony, tak
jako v některých jiných orgánech policie.
Senátoři ODS ve svém prohlášení
uvedli, že panu ministrovi se nepodařilo
zcela rozptýlit obavu klubu, že při postupu v některých kauzách jsou vyšetřující
orgány pod politickým vlivem.
BŘEZNOVÁ VÝKONNÁ RADA
Březnové zasedání Výkonné rady
ODS přijalo 7. března se znepokojením
závěry jednání vedení ČSSD. Výkonná
rada se nesmiřuje se snahou ČSSD vyvinit předsedu vlády ze zodpovědnosti za
vznik vládní krize a proto konstatovala, že
Stanislav Gross nevyužil svého televizního vystoupení k odstranění všech pochybností, ale k propagaci své osoby a vládní
politiky. Jeho omluva vyzněla v této souvislosti nepatřičně jako výsměch veřejnému mínění. Postoj ČSSD škodí pověsti
České republiky, už tak v zahraničních
médiích pošramocené, jako země, kde se
daří korupčnímu prostředí. KDU-ČSL
bude muset jasně prokázat, zda je její iniciativa směrem k předsedovi vlády důvěryhodná a není jen bouří ve sklenici vody.
Přitom dnes platí, že kdo podporuje
Grosse ve funkci premiéra, je stejný jako
on. Nepřijatelný je postoj vedení US-

-DEU, které se snaží tuto aféru bagatelizovat v zájmu udržení svých postů za
každou cenu. Výkonná rada ODS je přesvědčena, že důvěryhodnost předsedy
vlády a vládní koalice je natolik otřesena,
že vláda nemá mandát pracovat dál bez
obnovení důvěry v Poslanecké sněmovně.
ODS podpoří návrh skupiny senátorů na
změnu Ústavy, která umožní rozpuštění
Poslanecké sněmovny.
Výkonná rada ODS považuje za skandální vyjádření předsedy vlády Stanislava
Grosse, který ve Francii podpořil daňovou harmonizaci zemí EU, tedy zvýšení
daní pro naše občany. Populistické výroky
ČSSD na domácí půdě o snižování daní
jsou proto matoucí a nevěrohodné.
Výkonná rada ODS je znepokojena
pokračujícími pokusy socialistů zlikvidovat soukromá ambulantní lékařská zařízení. Když zatím neuspěl pokus z loňského roku o jejich opětovné zestátnění,
ohrožují dnes soukromé ambulance zásahy vlády do systému zdravotních pojišoven, zhoršováním finanční bilance, či
dokonce zvláštním zdaněním ve prospěch
státních zdravotnických zařízení.
Výkonná rada ODS konstatovala, že
novela zákona o střetu zájmů, prosazená
socialistickou vládou, vážně ochromuje
chod samospráv. Mnoha občanům de
facto znemožňuje podílet se na práci
obecních, městských a krajských zastupitelstev. Výkonná rada ODS podporuje
iniciativu Senátního klubu ODS podat
ústavní stížnost, jejímž cílem je napravit
negativní dopady této novely.
PŘEDSEDA ODS
V CHROVATSKU
Ve středu 9. března 2005 navštívil
předseda ODS Mirek Topolánek Chorvatsko. V rámci jednodenní pracovní návštěvy se v Záhřebu setkal s Ivo Sanaderem, předsedou vlády Chorvatské republiky a předsedou nejsilnější středopravicové vládní strany HDZ. Mirek Topolánek s chorvatským premiérem diskutoval
o zkušenostech z přístupových jednání
ČR, zejména o harmonizaci legislativy
s EU, reformě veřejné správy a o politických a ekonomických aspektech členství

v unii. Jednání se týkala také současné situace na Balkáně a očekávaného vývoje.
Předseda ODS podpořil evropské aspirace Chorvatska a zahájení přístupových rozhovorů ke dni 17. 3. 2005 v souladu s dohodou dosaženou na prosincovém
summitu EU v Bruselu. Stejně jako frakce ELS-ED v Evropském parlamentu, jíž
je ODS členem, odmítá předseda ODS
odložení těchto rozhovorů s odůvodněním, že Chorvatsko „ne dost aktivně“
spolupracuje na vydání generála Anteho
Gotoviny Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu.
Na tomto postoji se Mirek Topolánek
mimo jiné shodl s rakouským premiérem
Wolfgangem Schüsselem při své nedávné
návštěvě ve Vídni.
Začátek vstupních rozhovorů o přijetí
Chorvatska do EU má podle Topolánka
zásadní význam pro další stabilitu a demokratizaci zemí Západního Balkánu,
kterým bylo přislíbeno budoucí členství
v rámci Evropské unie. Začátek vstupních rozhovorů s Chorvatskem jednoznačně podpoří stabilitu a zlepšení atmosféry na území západního Balkánu. Jejich
odsunutí na neurčito by naopak mohlo
vyvolat deziluzi a povzbudit nacionalistické síly v regionu.
REFERENDUM O TZV.
EVROPSKÉ ÚSTAVĚ
Rozhodnutí vlády o přenesení zodpovědnosti za kampaň o tzv. euroústavě na
Úřad vlády a jmenovitě na premiéra
Grosse je podle ODS dalším výrazem nezodpovědnosti vládní koalice. Spojit jedno z témat evropské politiky s osobou tak
nevěrohodnou, jako je premiér Gross,
znamená diskreditovat v očích veřejnosti
evropskou integraci jako takovou. Podle
ODS se lze navíc domnívat, že více než
200 mil. Kč, vyčleněných na zmíněnou
kampaň, bude ve skutečnosti použito
k nepřímé propagaci premiéra Grosse za
účelem vylepšení jeho veřejného obrazu.
ODS považuje za nepřijatelné, aby
zejména ČSSD nadále zneužívala evropských témat k vnitropolitickým cílům a
schovávala za ně svou vlastní neschopnost
a programovou prázdnotu.

CEVRO

SENÁTOŘI K POLICEJNÍM
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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 20 stranách
Nové stálé i příležitostné rubriky
Speciální čísla ke konferencím, seminářům a
významným událostem domácí i světové politiky
> Možnost diskusí v rubrice Hyde Park

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

konference a semináře

publikace

Krajské volby 2004 – fakta, názory, komentáře
Česká liberální a konzervativní tradice
Edice „Víme o sobě“
Edice „Cevro analýzy“
Sociální stát – sen, nebo noční můra
15 let poté – sborník k patnáctému výročí pádu
komunismu

> Týdenní seminář v Hamburku
> Liberecké rozhovory – konzervativní česko-německé setkání členů
parlamentu (15. dubna)
> Konference Regiony v rozšířené EU: účinnější spolupráce – lepší
perspektiva (6. května)
> Konference k odkazu Ronalda Regana (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

