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Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že jsme se přestěhovali
do nových prostor na Letenské náměstí.
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Naše nová adresa: Letenské náměstí 4, Praha 7, 170 00

více viz www.cevro.cz

úvodník

P ETR S OKOL
šéfredaktor

Poprvé se Vám v letošním roce dostává do rukou časopis CEVRO. I v letošním roce Vám bude náš časopis přinášet
v měsíčním intervalu aktuální informace
o pravicové politice, analýzy zajímavých
témat z politiky, ekonomiky a dalších oblastí veřejné sféry. Pokud patříte k pravidelným čtenářům CEVRO, určitě Vám
není nutné připomínat, že do CEVRO
patří i méně vážné rubriky jako je křížovka nebo test. To vše zůstane zachováno i v roce 2005, kdy se můžete těšit na
dalších deset čísel našeho časopisu. Naší
ambicí, ale zůstává CEVRO stále zlepšovat, a proto chceme po celý rok přinášet
změny, které přispějí k tomu, aby bylo ještě zajímavější, čtivější a samozřejmě i zá-

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
bavnější. V CEVRO ale nejsme žádní revolucionáři, a tak novinky budeme přinášet postupně.
V prvním čísle roku 2005 přinášíme
nově rubriku recenze, která bude informovat o zajímavých knižních titulech
u nás i v zahraničí. Další novinkou je začátek seriálu o velkých osobnostech světové
pravicové politiky. První příspěvek v této
sérii je věnován Winstonu Churchilovi.
Hlavní téma lednového CEVRO je
zaměřeno na ústavní témata. Evropský
poslanec Oldřich Vlasák pro nás napsal
reportáž o tom, jak se hlasovalo v Evropském parlamentu o tzv. evropské ústavě.
Tento text, který doplnil příspěvek o vzniku ústavy, by měl odstartovat na strán-

kách CEVRO sérii příspěvků o problematice Smlouvy zakládající ústavu pro
Evropu, jak se oficiálně ústava nazývá.
Druhou část tématu pak naplnila tématika senátní. Nový předseda klubu senátorů ODS Tomáš Julínek představuje
svou vizi Senátu s historicky nejvyšším zastoupením pravicových senátorů. Jak by
mohl být Senát reformován, potom ukazuje text Petra Koláře.
V CEVRO toho najdete samozřejmě
i tentokrát mnohem víc.
Příjemné čtení přeje

politika vážně i nevážně
I VAN L ANGER

předseda CEVRO

Nevím, jestli Stanislav Gross zná píseň
Spirituál kvintetu „Boží mlýny“. A pochybuji o tom; jeho koněm v oblasti show-byznysu je přece někdo úplně jiný. Dost
možná, že náš premiér nezná ani přísloví
a v něm ukryté moudro, o kterém tato píseň zpívá. Při jeho rozhledu by ani nebylo
divu. Ale o tom více třeba někdy jindy.
Času a prostoru pro to bude, obávám se,
ještě dost a dost.
Zpět k Mlýnu. Kdyby Stanislav Gross
znal podstatu výše uvedeného moudra
o mlýnech, nikdy by se ještě jako ministr
vnitra neodvážil sestrojit další ze svých
mimořádně nenormálních bezpečnostně-politických soustrojí. Pro tentokrát
poeticky, a zároveň dostatečně dramaticky nazvanou „Mlýn“. Vytvoření jakéhokoli mimořádného bezpečnostního útvaru totiž v prvé řadě svědčí o neefektivnosti
stávajících prostředků. Proč by vznikalo
něco mimořádného, kdyby to normální

MIMOŘÁDNĚ NENORMÁLNÍ MLÝN
fungovalo? Druhá možnost je to, že ministr vnitra Gross chtěl opravdu dostat
„velké ryby“ a zjistil, že jím roky řízená
policie i se všemi svými specializovanými
útvary je sama natolik prolezlá korupcí,
že už z logiky věci je vyloučeno, že by něco
vyšetřila.
Anebo je to ještě jinak? Normální
bezpečnostní mechanismy z různých důvodů nenašly dostatek důkazů, aby usvědčily vytipované osoby, jejichž zatčení by
bylo možné prezentovat jako úspěch
v boji proti korupci. A to by byl nepochybně kýžený nástroj předvolebního boje.
Ministr vnitra Gross proto vytvořil tým,
který mu byl přímo podřízen. A to by
bylo, aby takový tým něco nevyštrachal na
předem označené lidi. Tato taktika je pro
S. Grosse něčím naprosto normálním. Je
to součást jeho neideologické, za to však
mimořádně bezskrupulózní realpolitiky,
jež jde přes vinné i nevinné mrtvoly. Když

se kácí les, přece létají třísky. Nejzávažnější na celém případu je ale to, jak
tuto kauzu mlčky polykají naši bdělí a ostražití mediální hlídací psi demokracie.
Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung
o tom napsal řádky, ze kterých mrazí v zádech: „Odhalení tajné policejní jednotky
pracující pro ministra by na Západě znamenalo prakticky okamžitou rezignaci
podezřelého politika a také následná
opatření.”
Stanislav Gross toho mnoho neví. Co
ví a umí jako málokdo jiný, je užívání mimořádných prostředků, v pro něj mimořádně důležitých chvílích. Taková však
nastává i nyní. Dávejme si proto velmi
dobrý pozor, až světlo světa spatří další
„mimořádné“ bezpečnostní opatření.
Třeba nějaký ten Mlýn II. A zároveň věřme, že Boží mlýny opravdu melou nejen
otrokáře a otroky, ale i bývalé ministry
vnitra a současné premiéry.

CEVRO

místopředseda PS PČR,
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téma

EVROPSKÁ ÚSTAVA
V EVROPSKÉM
PARLAMENTU
E VROPSKÝ

O LDŘICH V LASÁK
poslanec EP, předseda
SMO ČR

PARLAMENT BYL NA SVÉ LEDNOVÉ SCHŮZI PLNÝ

EMOCÍ A TRANSPARENTŮ.

P OSLANCI SE ZDE TOTIŽ SEŠLI,
S MLOUVĚ O Ú STAVĚ PRO

ABY

DISKUTOVALI NAD ZPRÁVOU KE

E VROPU.
Úvodem je třeba konstatovat, že tato
zpráva, kterou Parlamentu předložili
zpravodajové Richard Corbett a Inigo
Mendéz de Vigo z Výboru pro ústavní
záležitosti, byla podle mého názoru nevyvážená a obsahovala především argumenty zastánců navrhované Ústavní
smlouvy. Ještě více nevyvážené bylo navrhované usnesení Evropského parlamentu
k evropské Ústavě, o kterém europoslanci v závěru hlasovali. Před vlastním hlasováním proběhla rozprava, na které měli
možnost vystoupit také čtyři poslanci
z naší republiky. Co při tomto jednání zaznělo a co naopak zmíněno nebylo?

superstátu namísto k liberální a konkurenceschopné Evropě. Její přijetí je politická volba, nikoli integrační nutnost.
Podle Ouzkého je tedy zcela legitimní
hlasovat pro přijetí Ústavy, tak i proti. Vyhrožovat těm státům, které návrh neratifikují, že budou vytlačeni na periferii,
podle něj není fér.
Následně vystoupil místopředseda
frakce Evropské spojené levice, představitel KSČM Miloslav Ransdorf. Ten zdůraznil, že sám obecně rozumí kladným
stránkám ústavních dokumentů. Nicméně podle jeho názoru by se podporou této
Ústavy Evropský parlament dobrovolně

CEVRO

O. Vlasák při diskusi s předsedou Konventu V. Giscard d’Estaingem
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Jako první vystoupil místopředseda
Parlamentu, poslanec frakce Evropské
strany lidové – Evropských demokratů,
člen ODS Miroslav Ouzký. V jeho vystoupení zaznělo, že rezoluce k evropské
Ústavní smlouvě je napsána jednostranně, a to pouze v pozitivním duchu. V úvodu svého vystoupení upozornil na skutečnost, že bychom neměli neslyšet hlasy,
které upozorňují na nedostatky současného návrhu Ústavy. Přes veškeré snahy
není totiž Ústava ani průhledná, ani srozumitelná. Navíc podle jeho názoru směřuje k byrokratickému federalistickému

odsoudil k druhořadému postavení. Zmínil přitom článek návrhu, který upravuje
fungování Evropského parlamentu (poznámka: Ransdorf však chybně odkazoval
na článek III-303, který se týká společné
zahraniční a bezpečnostní politiky, namísto citovaného článku III-330). Na jeho
základě se Parlament usnáší z vlastního
podnětu po vyžádání stanoviska Komise
a obdržení souhlasu Rady. Tuto situaci,
kdy je Parlament závislý na ostatních institucích Evropského parlamentu, označil
Ransdorf za nadpráví exekutivy. Poměrně ironické bylo závěrečné zvolání tohoto

komunistického předáka, že „nechceme
více demokracie, ale chceme demokracii
a to skutečnou.“
Třetím europoslancem z České republiky, který k Ústavě promluvil na plénu, byl člen frakce Nezávislosti a demokracie a poslanec za Nezávislé, Vladimír
Železný. V úvodu svého příspěvku upozornil na naše zkušenosti života v totalitě.
Podle jeho názoru není možné podceňovat naše historické vzpomínky, kdy se
o naší zemi rozhodovalo jinde. Návrh
Ústavy označil jako uspěchaný, zpracovaný přímou volbou neautorizovaným Konventem. Podle Železného by se tak vytvořil hybridní útvar mísící ústavní principy
s praktickými politikami, který by zakládal otevřené pole pro nekontrolovatelné
úředníky EU. V závěru se vyslovil proti
vydávání prostředků EU na okázalé oslavy spojené s propagováním Ústavní
smlouvy, nebo tyto peníze mohou složit
lepším účelům.
Posledním poslancem z ČR, který na
plénu vystoupil, byl Libor Rouček, člen
ČSSD a poslanec frakce Strany evropských socialistů. Podle něj je evropská
Ústavní smlouva významným krokem ve
vývoji evropské integrace a předpokladem pro účinné ovlivňování vývoje v Evropě i ve světě. Rouček jako přínosné
uvedl přiblížení Unie občanům, rozšířením jejich práv a zařazení Charty základních práv do primárního práva. Přínosem
je podle jeho názoru také zjednodušení
právního systému a vytvoření pouze jednoho textu smlouvy. Rouček současně
ocenil posílení demokratického charakteru Unie, zvýšení role Evropského parlamentu a role národních parlamentů. Na
závěr uvedl, že na rozdíl od komunistů a
konzervativní pravice, zastoupené v Parlamentu ve frakci Evropské strany lidové-Evropských demokratů, čeští sociální
demokraté podporují přijetí Ústavní
smlouvy. Vyzval proto čelní představitele
Evropské lidové strany, aby přijeli do ČR
a pomohli proevropským silám Ústavu
ratifikovat. Tento jeho požadavek, kdy by
se představitelé parlamentní frakce vměšovali do národní politiky členských států
proti vůli svých členů, je přinejmenším
velmi nestandardní, ne-li absurdní.

téma
Co však v Evropském parlamentu nezaznělo, a to ani z řad jindy kritických polských kolegů, je názor, že o Ústavní
smlouvě není možné rozhodovat za situace, kdy mají jednotliví občané a firmy
z různých států různé podmínky. Naši občané totiž stále nemohou volně pracovat
v zemích EU, naši dopravci nesmějí provozovat vnitrostátní zahranišční dopravu
(kabotáž) a naši zemědělci dostávají pouze zlomek přímých plateb, než jejich konkurenti ve starých členských zemích. Tato
krátkozraká přechodná opatření vyžadovaná některými původními členskými zeměmi, která jsou překážkou skutečného
hlubšího sjednocení Evropy, návrh Ústavy neodstraňuje. Co dále nezaznělo je, že
ratifikace Ústavní smlouvy přichází pro
občany našeho státu v nevhodnou dobu.
Krátce poté, co jsme vstoupili do Evropské unie budeme totiž znovu postaveni
před zjednodušující rozhodnutí ano nebo

ne. Namísto abychom se na evropské integraci aktivně podíleli, budeme opět
pouze rozhodovat o rozhodnutí jiných.
V evropské integraci je třeba pokračovat,
ale je třeba o ní aktivně spolurozhodovat
a jasně říci, co jednotlivým státům a skupinám občanů vadí a mít možnost udělat
změny a kompromisy v jejich prospěch.
I podle některých politiků je třeba dát
čas nove přistoupivším státům na asimilaci a poznání EU, vyrovnat stávající úrovně
jednotlivých států a teprve potom rozhodovat o předávání kompetencí, novém
rozšíření, či změněném uspořádání EU.
Je třeba konstatovat, že až na několik
výjimek byla diskuse v Evropském parlamentu velmi plochá, postrádala věcné argumenty a stala se tak spíše střetem ideologií. Ideologie federalizované Evropské
unie, s většími pravomocemi a to i v oblastech společné zahraniční a obranné
politiky, a ideologie liberálního evropské-

ho konceptu, založeného na společném
trhu, rozvoji konkurenceschopnosti rovných příležitostech a podmínkách pro
všechny. A jak hlasování dopadlo? Z celkového počtu 732 poslanců bylo 500 pro,
137 hlasovali proti a 40 se zdrželo hlasování.
Možný výklad je i ten, že více než 26 %
poslanců nepodpořilo návrh Ústavy.
Nebylo to však poprvé, co velkou většinou Evropský parlament podpořil návrh Ústavy. Před více než 20 lety (14. února 1984) totiž tento parlament vypracoval
a schválil návrh Smlouvy zakládající Evropskou unii. Tato iniciativa nebyla tehdy
podpořena národními vládami, které
místo toho o rok později schválili Jednotný evropský akt, který po své ratifikaci
(1. července 1987) určoval tempo evropské integrace směrem k jednotné Evropě
založené na společném trhu. Směrem,
kterým bychom se měli ubírat i dnes.

téma
asistetnt poslance EP

Návrh textu Smlouvy o Ústavě pro
Evropu byl vypracován Konventem o budoucnosti Evropské unie, který byl svolán
na základě Laekenské deklarace z prosince 2001. Zakládající smlouvy ES a EU
byly dosud vyjednávány prostřednictvím
mezivládních konferencí. O podobě textů
smluv tak vyjednávali jen vládní představitelé členských států. V případě Konventu měla být učiněna změna. Vedle
zástupců vlád členských, přistupujících
(mezi nimi i ČR) a kandidátských států
v něm zasedali i zástupci národních parlamentů těchto zemí, zástupci Evropského
parlamentu, Evropské komise, Výboru
regionů, Hospodářského a sociálního výboru a Evropského ombudsmana. Následně měl být výsledek jednání Konventu předložen Mezivládní konferenci.
Summit v belgickém Laekanu zadal
Konventu řadu otázek k řešení. Summit
jednak volal po lepším rozdělení a definování kompetencí v EU. V této oblasti
položil Konventu otázky, jak může Unie
dosáhnout transparentnějšího rozdělení
kompetencí, zda je v Unii potřeba reorganizovat kompetence a jak zajistit, že přerozdělení kompetencí nepovede k zasahování EU do výlučných kompetencí
členských zemí a regionů.
Dokument, která dostal Konvent za
úkol vypracovat, měl jako druhou proble-

KONVENT O BUDOUCNOSTI
EVROPSKÉ UNIE
matiku obsahovat návrhy na zjednodušení nástrojů EU. Zde měl Konvent odpovědět na otázky týkající se struktury legislativy v EU.
Dokument měl v třetí oblasti zajistit
pro budoucnost EU více demokracie,
transparentnosti a efektivnosti. I zde padly tři otázky: Jak zvýšit demokratickou legitimitu a transparentnost stávajících institucí EU? Jaká by měla být v budoucnu
role národních parlamentů? Jak zvýšit
efektivitu rozhodování a práce institucí
v Unii o 30 členech?
Až čtvrtá oblast zájmu Konventu se
měla podle zadání Rady týkat cesty
k „ústavě pro evropské občany“. Ta měla
znamenat zejména zjednodušení čtyř
smluv, kterými se EU nyní řídí. Konvent
měl vybrat, která ze čtyř navržených variant povede nejlépe k cíli, tedy zjednodušení smluv. Navrženými možnostmi bylo
zjednodušení Smluv bez změny jejich obsahu, možnost reorganizace Smluv, možnost začlenění Charty základních práv do
Smluv a vytvoření ústavy EU.
Konvent na základě mandátu summitu EU z belgického Laekenu v prosinci
2001 působil od 28. 2. 2002 do 10. 7. 2003.
Česká republika měla jako nově přistupující stát právo vyslat tři zástupce a tři
jejich náhradníky. Hlasy byly rozděleny
mezi vládu a obě komory parlamentu.

Vládu zastupoval nejprve ministr zahraničí Jan Kavan z ČSSD, po změně vlády
ho v říjnu 2002 nahradil Jan Kohout, státní tajemník pro evropské záležitosti,
1. náměstek ministra zahraničí a rovněž
člen ČSSD. Jan Kohout byl do roku 2002
Kavanovým náhradníkem. V lednu 2003
byla proto novou náhradnicí jmenována
Lenka Rovná, docentka FSV UK.
Tehdejší politice vévodily v České republice tři politické bloky. Z tohoto důvodu byly parlamentní mandáty rozděleny
mezi ODS, jejíž zástupci měli být vybráni
v PS, a tehdejší Čtyřkoalici (zástupci Senátu). Sněmovnu a ODS tak reprezentoval místopředseda zahraničního výboru
Jan Zahradil, kterého měl zastupovat
místopředseda Výboru pro evropskou integraci Petr Nečas.
V Senátu byl jako „čtyřkoaličník“ vybrán senátor zvolený za US-DEU Josef
Zieleniec. Jeho náhradníkem se stal senátor František Kroupa z KDU-ČSL.
Konvent, jehož činnost byla od počátku velmi ovlivněna federalistickým předsednictvem, se rozhodl řešit vlastně jen
čtvrtou otázku – zjednodušení smluv – a
v jejím rámci se přiklonil k poslední variantě, kterou bylo vypracování evropské
ústavy. I proto finální návrh Konventu
v červnu 2003 nepodepsal jeden z českých
zástupců Jan Zahradil.
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téma

T OMÁŠ J ULÍNEK
předseda klubu senátorů
ODS, stínový ministr
zdravotnictví

NOVÝ SENÁT
V PROSINCI MINULÉHO ROKU ZAPOČATÉ 5. VOLEBNÍ OBDOBÍ
S ENÁTU JE MOŽNO HODNOTIT Z POHLEDU ODS JEDNOZNAČNĚ
POZITIVNĚ, A TO NEJEN DÍKY OBSAZENÍ 37 SENÁTORSKÝCH
MÍST. ODS ZÍSKALA POST PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY
S ENÁTU A V 4 SENÁTOŘI ODS BYLI ZVOLENI PŘEDSEDY
SENÁTNÍCH VÝBORŮ.

Jasně tedy došlo k výraznému posílení
pozic ODS nejen v Senátu, ale i k možnosti významně ovlivnit zákonodárný
proces. Pokud pak budeme hodnotit
složení Senátu jako celku, je nutné upozornit na výrazné oslabení ČSSD a
KSČM. Voliči tím nepochybně projevili
nechu ke starým socialistickým modelům. Také se podle analýz výsledků ukazuje, že u voličů ztrácí důvěru takzvaní
nezávislí, že vnímají jejich nečitelnost a
nespolehlivost, a že to s jejich avizovanou
moudrostí tak slavné není. Pro úspěšnou
činnost ODS v nadcházejícím roce a půl
je proto nutné přicházet s věcnými a konkrétními připomínkami k jednotlivým návrhům zákonů. Tato skutečnost bude
možná klást větší nároky na jednotlivé
členy našeho klubu, ale může se pozitivně
projevit na schopnosti ODS konstruktivně zasahovat do procesu schvalování naší
legislativy.
Práci v Senátu však nelze posuzovat
pouze na základě počtu obsazených míst.
Z tohoto důvodu musí být senátorský
klub ODS připraven dostát svým závazkům, které od něj očekává nejen vedení
ODS a její členové, ale i celá veřejnost.
Jako nejsilnější opoziční strana musí
ODS umět svou politikou zabránit dalšímu prohlubování krize vládnutí, která od
nástupu Stanislava Grosse do funkce premiéra v naší zemi panuje. Ona krize se vyznačuje především neschopností vlády
vládnout, tj. přijímat politická opatření
snažící se řešit skutečné problémy země.
CEVRO
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Cílem senátorů ODS proto bude v započatém 5. volebním období snaha co
nejvíce eliminovat negativní dopady socialistických návrhů zákonů. Budeme se
snažit v rámci svých kompetencí zabránit
dalšímu zaplevelování právního řádu a
docílit, aby byla přijímaná legislativa jednodušší a srozumitelnější pro občany.
I když nejsou pravomoci Senátu v této
oblasti příliš velké, bude se jednat o jasný
vzkaz vládě a veřejnosti, že určitá politika
je pro ODS naprosto nepřijatelná. Tím se
nám také lépe odkryje reálná koalice prosazující socialistické návrhy zákonů v Poslanecké sněmovně. Potřeba ČSSD zajistit
pro zamítnutý návrh zákona většinu 101
hlasů jasně ukáže její ochotu spolupracovat s komunisty. Právě jakákoli spolupráce ČSSD s komunisty na parlamentní
úrovni je předzvěstí možné spolupráce
těchto dvou stran i na úrovni vládní. Takové situaci pak musí všechny demokratické strany zabránit. Většina pravice se
silným postavením ODS v Senátu k tomu
jistě přispěje.
Mnohem důležitější dopad na legislativní proces má počet našich senátorů
v případě přijímání ústavních zákonů,
protože síla senátorského klubu ODS je
taková, že nemůže být přijat žádný nový
ústavní zákon bez toho, aniž by s ním souhlasili i senátoři ODS. Tato výhoda se
projeví zejména při debatě o návrhu
ústavního zákona na uspořádání referenda o Evropské ústavě. Stejně tak lze
využít této blokační síly k „neratifikaci“,
INZERCE

pokud by bylo jednáno o Ústavní smlouvě
bez referenda v Parlamentu. Snaze některých vládních představitelů zneužít
téma Evropské ústavy před volbami do
Poslanecké sněmovny tak zabrání nejen
již předložený návrh ústavního zákona
o referendu z dílny ODS, ale také síla našeho klubu v Senátu.
V další fázi je potřebné zlepšit celkový
mediální obraz Senátu i senátorského
klubu ODS. Je nutné umět vydávat pravidelné tiskové zprávy o legislativní práci
senátorů a spolupracovat na koordinovaném přístupu k důležitým návrhům zákonů jak se stínovými ministry, tak s klubem
poslanců ODS. Nabízí se nová linka stínová vláda – Senát. Jen tak bude možné
prezentovat jasný pravicový názor klubu,
který bude čitelný i pro občany. Za necelé
dva roky budeme přebírat klíče od Strakovy akademie a je nutné mít připravenou jasnou legislativní koncepci. V oblasti
vytváření lepšího mediálního obrazu Senátu jistě přispěje i osoba předsedy Senátu, který se jako druhá nejvyšší ústavní
funkce v ČR těší vážnosti a důstojnosti.
Volba Přemysla Sobotky byla dobrou volbou. Senát pod jeho vedením může získat
mnohem více pružnosti a oprostit se od
představy jakési „dinosauří“ instituce.
Závěrem je nutné říci, že musíme
využít své postavení v Senátu a dostat do
podvědomí, že Poslanecká sněmovna
není celý Parlament. Jeden a půl roku
před volbami je nutné začít vysvětlovat
opoziční politiku na konkrétních krocích
a dokázat, že opozice představuje důvěryhodnou vládní alternativu. Určitý odstup
Senátu od vlády a schvalování státního
rozpočtu dovoluje věnovat se koncepčním pracím a přípravě na odplevelování
našeho právního řádu.
Pro senátory ODS nastává nepochybně nejnáročnější funkční období v historii
Senátu. Zároveň je to naše nová příležitost, předsedu nevyjímaje.

téma

politolog, spolupracovník
CEVRO

Nejsme však zdaleka jedinou zemí,
kde se o této otázce vedly, nebo stále vedou vzrušené debaty. Naopak, obecně je
možné říci, že kritika dvoukomorového
systému je právě tak stará, jako jeho samotná existence. Proč tedy druhé (resp.
horní) komory parlamentů vůbec existují? Jakou plní funkci? Nejsou pouhým reliktem dob starších nebo dokonce nejsou
brzdou rychlého a efektivního rozhodování parlamentu?
Přední znalci v oblasti ústavních a politických systémů, jako je např. Klaus von
Beyme nebo Giovanni Sartori, shodně
poukazují na skutečnost, že zejména v tzv.
parlamentních formách vlády – jako je
např. Česká republika – kde parlament je
jediným zdrojem legitimity i pro ostatní
ústavní orgány, je existence dvou parlamentních komor nanejvýš sporná. Proto
v případě, že druhá parlamentní komora
v takových systémech existuje, je nezbytně nutné vycházet z koncepce tzv. predominance první komory, která v podstatných otázkách vždy musí mít rozhodné
slovo.
V evropském měřítku převládají parlamenty dvoukomorové , a to i přesto, že
zejména v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se projevoval trend
přechodu k unikameralismu. Pomineme-li země s komunistickým režimem,
jednalo se hlavně o často zmiňovaný případ Švédska (1971) a Dánska (1953),
v posledních letech pak došlo ke zrušení
druhých komor v Bavorsku (1998) a
Chorvatsku (2001).
Zcela nezbytné je užití modelu dvoukomorového parlamentu ve federálních
státech (USA, Německo, Rakousko, Belgie apod.). Ovšem i ve státech unitárních
– jímž nesporně Česká republika je – nalezneme dobré důvody pro obhájení existence dvoukomorového systému. Shrneme-li si základní argumenty pro existenci
druhé parlamentní komory, do popředí
se dostávají tři nedůležitější:
a) odlišný typ reprezentace zájmů –
Senát se stává alternativou vůči zájmům
reprezentovaným dolní komorou,
b) stabilizace ústavního systému – Senát je ochranným „konzervátorem“ před
unáhlenými změnami způsobenými refle-

DVOUKOMOROVÉ
PARLAMENTY V EVROPĚ
A VE SVĚTĚ
D ISKUSE

NAD EXISTENCÍ

S ENÁTU,

RESP. NAD VHODNOSTÍ UŽITÍ

KONCEPCE BIKAMERALISMU (TEDY PARLAMENTNÍ
DVOUKOMOROVOSTI) V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH PATŘÍ OD
SAMÉHO POČÁTKU MEZI ZÁKLADNÍ DISKUTABILNÍ TÉMATA
TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉHO ÚSTAVNÍHO SYSTÉMU.
xí aktuální poptávky ze strany dolní komory,
c) zkvalitnění legislativního procesu –
následné projednávání návrhu legislativního aktu v Senátu umožňuje eliminaci
chyb, které by jinak vyžadovaly novelizaci
již přijatého zákona.
BIKAMERALISMUS U NAŠICH
SOUSEDŮ
S výjimkou Slovenska mají všechny tři
další s námi sousedící země dvoukomorový parlament:
SRN – německý ústavní model je specifický zejména ve dvou ohledech. Jednak
je to dominantní postavení osoby spolkového kancléře, který je volen přímo Spolkovým sněmem a je osobně parlamentu
odpovědný za celou vládu a jednak je to
zvláštní charakter druhé parlamentní komory. Spolková rada – jak se zdejší druhá
komora nazývá – není volena, nýbrž je
tvořena zástupci zemských vlád, kteří jsou
při hlasování vázáni imperativním mandátem. Její význam tedy tkví zejména
v obhajobě zájmů jednotlivých zemí vůči
spolku. Spolková rada disponuje právem
zákonodárné iniciativy a může také aktivně zasáhnout do legislativního procesu
(bu formou vyjádření souhlasu či nesouhlasu, nebo formou námitek u zákonů, které nevyžadují souhlas horní komory). V případě odlišného stanoviska mezi
Budnestagem a Bundesratem hraje klíčovou roli dohodovací výbor paritně složený
ze zástupců obou komor.
Rakousko – zákonodárná moc v Rakouské republice je svěřena dvoukomorovému parlamentu (Bundesversammlung) složenému z Národní rady (Nationalrat) a Spolkové rady (Bundesrat).
Poslanci horní komory (Spolkové rady)
jsou voleni nepřímo zemskými sněmy, a
to na takovou dobu, jak dlouho trvá man-

dát poslanců příslušného zemského sněmu. Právem zákonodárné iniciativy disponuje bu celá Spolková rada nebo alespoň třetina jejích členů. Zákony týkající se
jednacího řádu Národní rady, jejího rozpuštění, zákona o státním rozpočtu, majetku spolku a schválení závěrečného účtu
jsou ve výlučné pravomoci Národní rady.
Návrhy všech zákonů jsou předkládány
Národní radě, teprve po jejich schválení
jsou doručeny Spolkové radě, která proti
nim může ve lhůtě osmi týdnů vznést písemné odůvodněné námitky. Nechce-li je
dolní sněmovna akceptovat, musí setrvat
na své původní verzi opětovným hlasováním, kdy však k souhlasu postačí opět relativní většina přítomných poslanců za
předpokladu, že je jich přítomna právě
alespoň jedna polovina z celkového počtu
183. Výjimkou jsou ústavní zákony nebo
ústavní ustanovení obsažená v obyčejných
zákonech, jimiž se omezuje působnost
zemí v zákonodárství nebo výkonné moci.
Ty vyžadují obligatorní souhlas Spolkové
rady, a to kvalifikovanou dvoutřetinovou
většinou.
Polsko – novodobá existence polského
Senátu započala tzv. dohodami u kulatého stolu z roku 1989. Platná úprava jeho
postavení se opírá o novou ústavu z r.
1997, která koncipuje zdejší horní komoru jako reprezentanta zájmů jednotlivých
vojvodství. Legislativní pravomoci jsou
velmi podobné české úpravě. Polský senát
disponuje právem zákonodárné iniciativy
a má možnost se ve 30-ti denní lhůtě vyjádřit k návrhům zákonů schválených Sejmem. Jeho zamítavé stanovisko může být
přehlasováno většinou poslanců, přičemž
tohoto hlasování se musí zúčastnit nadpoloviční většina všech poslanců Sejmu.
V případě projednávání ústavních zákonů
je k jejich přijetí třeba souhlasu obou komor, ale Senát je zde vázán 60-ti denní
lhůtou.
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aktuálně
KRAJE/OBCE

K DEMOKRATIZACI UKRAJINY MŮŽE
PŘISPĚT KAŽDÝ Z NÁS

T OMÁŠ J IRSA
senátor PČR, starosta
Hluboké nad Vltavou

Během nedávné oranžové revoluce
na Ukrajině jsme drželi palce Viktoru
Juščenkovi a jeho příznivcům. Na několik měsíců jsme přestali Ukrajinu
vnímat pouze jako zásobárnu laciných
dělníků pro těžkou práci za mizernou
mzdu. Revoluce skončila, ale na podporu Ukrajiny a jejích občanů bychom
neměli zapomínat. Přispět může každý: stačí se slušně chovat k ukrajinským
dělníkům, které denně potkáváme.
Ukrajinců je oficiálně v České republice 75 tisíc, neoficiálně snad dvakrát tolik. Nevytváří žádná ghetta či
diaspory a vlastně s nimi nejsou žádné
větší problémy. Pracují za nízkou mzdu
a mnoho z vydělaných peněz zde také
utrácejí v obchodech za zboží, které
vozí domů. Sezónní dělníci nijak nezatěžují zdravotní ani sociální systém.
Přitom jejich život doma ani u nás
není vůbec jednoduchý. Ukrajina je

prolezlá korupcí a dělníci se s tímto jevem hojně setkávají i u nás. Od celníků,
kteří zamhouří oko a pustí i s nedokonalými doklady, přes autobusáky, kteří
prodávají lístky předražené a načerno,
až po systém tzv. klientů, kteří jsou
článkem mezi dělníky, českými firmami a pracovními úřady. Český stát tento složitý systém nechává bez povšimnutí a je-li prováděna represe, vždy
proti dělníkům, nikdy proti střednímu
a vyššímu managementu, tedy „pasákům“ a „klientům“.
V České republice pracující Ukrajinci jsou přitom v drtivé většině muži,
kteří netouží po ničem jiném, než si vydělat poctivou prací. Jsou mezi nimi
ovšem i středoškolští učitelé, lékaři,
hudebníci, umělci či zdravotní sestry.
Zkrátka lidé, kteří se snaží uplatnit ve
své profesi. Slibný pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, Otev-

řená šance, jehož cílem je přilákat do
České republiky kvalifikované pracovníky z Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu je ze zcela nepochopitelných
důvodů Ukrajincům uzavřen. To je třeba změnit.
Není cílem, aby pro Ukrajince byla
v Česku umetená cesta. Každý, kdo se
chce pohybovat po Evropě, se musí starat sám o sebe. Regulace dělníků funguje tak, že zavřou-li se kohouty legální, roztočí se okamžitě kohouty ilegální. Český trh pohltí přesně tolik lidí,
pro kolik je práce, ostatní se neuplatní
a pojedou domů. Je ale bezpodmínečně nutné jednat s Ukrajinci v České republice slušně. Každý z nich si naše
chování zapamatuje a doveze si tento
„kousek demokracie“ s sebou zpátky
na Ukrajinu.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE
N INA Š KOTTOVÁ
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Evropský parlament zažil na své lednové schůzi opět několik minut slávy. Po
peripetiích kolem jmenování Barrosovy
komise na sebe sbor více než sedmi stovek poslanců přilákal pozornost při projednávání tzv. evropské ústavy. Poslanci
neprojednávali přímo text ústavy, jak to
budou dělat některé národní parlamenty,
ale pouze hodnotící zprávu. Přes tento
fakt se projednávání hodnotící zprávy stalo pro většinu poslanců a zejména média
jednoduše „hlasováním o evropské ústavě“. Tomu odpovídala i míra emocí, která
dvoudenní projednávání zprávy doprovázela.
Euroskeptici z frakce Nezávislost a demokracie během hlasování vytáhli transparenty s anglickým heslem „not in my
name“. Proti této prezentaci politického
názoru zasáhl překvapivě rázně předseda

Parlamentu, španělský socialista Josep
Borrell Fontelles. Ten nařídil parlamentní
ochrance transparenty poslancům zabavit,
což se neobešlo bez křiku a hlasité kritiky
poslanců euroskeptické frakce. Na chodbě před zasedací síní Parlamentu dokonce
došlo k potyčce mezi zaměstnanci frakce a
parlamentní ochrankou.
Nerovný metr předsedy Evropského
parlamentu lze demonstrovat na srovnání
se situací z prosincové schůze. Na ní se
projednávalo další ožehavé téma – zahájení rozhovorů o vstupu Turecka do EU.
I tehdy se při hlasování v rukou některých
poslanců, a to zejména členů frakce Zelených, objevily transparenty. Nesly nápis
„Turecko ano“. V tomto případě ale
předsedající schůze žádný zásah proti
poslancům takto vyjadřujícím svůj názor
nepožadoval.

poslankyně EP

Zásah proti „protievropským“ transparentům nebyl jediným projevem nervozity ze strany skalních zastánců tzv. evropské ústavy. Také samotný průběh hlasování o zprávě měl své nedostatky. V průběhu hlasování o pozměňovacích návrzích předseda Evropského parlamentu
Borrell například ignoroval poznámky
několika poslanců, že jim nefunguje hlasovací zařízení a provedl poslance sérií
hlasování až po hlasování o zprávě doslova tryskem.
Všichni poslanci zvolení do Evropského parlamentu za ODS hlasovali proti
znění zprávy, která návrh tzv. evropské
ústavy velmi vychvalovala. Jejich hlasy
však nic nezměnily na faktu, že Evropský
parlament zprávu schválil a vyjádřil tak
nepřímo i souhlas s textem ústavy.

aktuálně
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

J AROSLAV P EŠÁN
poslanec PČR

Při projednávání novely zákona o dani
z příjmů na závěr roku 2004 byla do této
normy proti vůli ODS doslova vlepena
nepřímá novela zákona o dani z nemovitostí, která radikálně změnila dosavadní
režim placení daně u pronajatých pozemků (tj. 93 % zemědělské půdy v ČR) a
vyvolala mezi vlastníky půdy oprávněné
pozdvižení. Podle této novely zůstává poplatníkem nájemce, pokud je půda ve
správě Pozemkového fondu, Fondu národního majetku nebo Správy státních
hmotných reserv. Nájemce platí daň také
v případě, že pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí v takzvané zjednodušené evidenci. Pokud ale byl katastr digitalisován, přechází daňová povinnost na
vlastníka půdy. Je třeba uvést, že v ČR je
více než 13 tisíc katastrálních území a digitalisace byla uskutečněna zhruba v jedné čtvrtině z nich. Vlastníků zemědělské
půdy je v tuzemsku cca 3,5 milionu.

DAŇ ZE ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Samotný požadavek, aby jedinými
plátci daně z pozemku byli pouze vlastníci
půdy, je zajisté legitimní, a dá se říci, že je
dokonce žádoucí, aby se vlastníci půdy
sami rozhodovali o právech a povinnostech s tímto podnikáním spojených. Podle
dosavadní zákonné úpravy za ně však daň
(tj. jednu ze základních povinností vlastníka) platil nájemce, a tím mj. byla doposud
oslabována odpovědnost za pozemkový
majetek. Ovšem absurdnost současné
úpravy spočívá především v šibeničním
termínu, ve kterém nejenže nutí vlastníky
zjišovat, zda se jich tato zásadní změna
týká či nikoli, podat do jednoho měsíce,
respektive do tří měsíců nové daňové přiznání, vypočítat si a zaplatit novou daň
z pozemků, ale na druhé straně jim zákonnými lhůtami neumožňuje ve stejné
době nájem vypovědět a tak například
reagovat na nedohodu s nájemcem
ohledně platby daně. Toto vše platí za stá-

vajícího právního stavu, kdy zatím ještě
odhlížím od rizik z již podaného poslaneckého návrhu KSČM a ČSSD, připravujícího zcela bezprecedentní povinné
prodloužení nájemních smluv na 5 či dokonce 7 let. Proto je třeba zdůraznit, že
v současných zákonných okolnostech jde
v obou variantách o další útok proti všem
vlastníkům pozemků, který navíc vyvolal
naprostý chaos a zmatek, jak už je u zákonných norem, vytvořených touto vládou, obvyklé. Jedná se o další prodloužení legislativního řetězce.
Je zřejmé, že korektním řešením je
nejméně roční odklad této změny tak, aby
obě strany mohly rovnoprávně reagovat.
Nemusím ani zdůrazňovat, že během této
doby je naprosto nezbytné o tomto tématu vést živou a otevřenou diskusi. Jen za
těchto podmínek může vláda k chystané
změně přistoupit zodpovědně.

aktuálně
EVROPSKÁ UNIE
P ETR D UCHOŇ

Na pozadí velkých politických témat,
jako je Evropská ústava, rozšíření EU, finanční perspektiva apod., se v EP připravuje celá řada rozhodnutí, která rovněž
ovlivní náš život. Stačí se jen podívat na
legislativní návrhy, kterými se v poslední
době zabýval například Výbor pro dopravu a turistický ruch.
Vedle záležitostí jako jsou liberalizační procesy v oblasti dopravy, zavedení
elektronického mýtného a evropské dálniční známky, práva cestujících, je třeba
zmínit směrnici o řidičských průkazech.
Ta se dotkne zhruba 60 % obyvatel zemí
EU, kteří vlastní řidičský průkaz.
Cíl směrnice je lákavý: omezit riziko
podvodů, zvýšit bezpečnost na unijních
silnicích a zlepšit volný pohyb občanů.
Nový „řidičák“ má mít podobu kreditní
karty s možností vložit mikročip s identifi-

BUDEME MÍT NOVÝ „ŘIDIČÁK“?
kačními údaji držitele. Bude-li směrnice
schválena – na programu plenárního zasedání EP má být ještě letos – budou postupně nahrazeny současné řidičské průkazy. Zatím jich existuje v členských zemích zhruba 110 druhů. Pro policisty je
tedy velmi obtížné v rozumné době posoudit, zda se řidič prokazuje svým řidičským průkazem. Neexistuje ani centrální
evropská databáze řidičů, kterým byl řidičský průkaz odejmut. Ti si jej klidně
mohou opatřit v jiné zemi legálním absolvováním autoškoly a nebo podvodem.
Směrnice se zabývá nejen obsahem
a formátem řidičského průkazu, ale
i množstvím souvisejících problémů jako
je harmonizace skupin, otázkou karavanů
a mopedů, zdravotních prohlídek a také
evropskou centrálou řidičských průkazů,
která by umožnila dosáhnout stavu, kdy

zákaz řízení vozidla bude kontrolovatelný
ve všech zemích EU.
Na první pohled je projednání směrnice ryze technickou záležitostí bez jakéhokoliv politického náboje. Samozřejmě,
není tomu tak. Zatímco levice tlačí na její
maximalistické pojetí, klade si pravice řadu otázek. Nebude časové omezení platnosti nových průkazů představovat přílišnou administrativní zátěž pro občany?
Nehrozí zneužití dat soustředěných v centrále řidičských průkazů? Není možné
dosáhnout požadovaných cílů s menšími
náklady?
Doufejme, že se nakonec podaří najít
rozumný kompromis. Jinak by se snadno
mohlo stát, že pouze zvýšíme počet zákonů, které sice nepřinášejí původně deklarovaný účinek, zato však způsobují mnoho nežádoucích efektů.

CEVRO

poslanec EP
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M ICHAL K ADLEC

PROBLÉM NEMOCNOSTI
JE KE ŠKODĚ NÁS VŠECH
Nedávno zveřejněná zpráva Českého
statistického úřadu nám odhalila nelichotivý stav zdraví našeho obyvatelstva. Ne že
bychom byli na tom se zdravím tak špatně, ale proto, že máme takový systém jaký
máme. Dle údajů ČSÚ se Česko drží na
ne zrovna populárních prvních příčkách
v množství pracovní neschopnosti.
Je to problém, který nejenže nás uka-

jsou bohužel zneužívány neschopenky coby poukazy na placený pobyt doma, když
např. není práce. Tato metoda je
zneužívána jak zaměstnanci, tak bohužel i
některými zaměstnavateli.
Příčina je tedy jasná – systém to umožňuje a je to výhodné. Z toho tudíž vyplývají dvě možnosti jak tomuto zneužívání
zabránit. Bu to systém nebude umožňo-

Být nemocný u nás může být výhodné.

CEVRO

zuje v nepříznivém světle před potenciálními zahraničními investory, ale má značné dopady i do ekonomiky. Ztráty způsobené nedůsledným systémem se šplhají
do miliard a to nejen na vyplácených nemocenských, ale i ve výrobě, produkci a
následně tržbách.
Nelze než konstatovat, že i v systému
zdravotnictví se jedinec chová a jedná tak,
že koná to, co je pro něj výhodné. A je to
již z dlouhodobého či krátkodobého hlediska. Stejně tak se chová i proto, že mu
to systém umožňuje. A v tomto systému
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vat, nebo to přestane být výhodné. První
varianta je při zachování zdravého rozumu neschůdná, protože nelze zakázat vydávání neschopenek. Záleží samozřejmě
na obvodním lékaři či lékaři specialistovi
jak ohodnotí pacientův zdravotní stav,
ovšem není možné vmísit do takových
rozhodování hazard. Druhá možnost je
už dosažitelná, ovšem nikoli jednoduše.
Je důležité, aby taková „zdravá nemocnost“ či laxní přístup k neschopence se
stal nevýhodným. A toho lze dosáhnout
pouze finanční zainteresovaností zúčast-

místopředseda
jihomoravské ODS

něných, především pacientů a pojišoven.
Nikoli tedy zapojením zaměstnavatele,
který by měl platit prvních čtrnáct dnů nemoci, jak navrhuje ministr práce a sociálních věcí Škromach. Jeho návrh je mimochodem poněkud „mimo“. Prvotním
úkolem podnikatele a zaměstnavatele
není kontrolovat, jestli jeho pracovníci
stonají a jsou doma či nikoli. Jeho úkoly
jsou úplně někde jinde a především úplně
jiné. Možná chce ministr Škromach zabít
dvě mouchy jednou ranou. Snížit počet
nemocných a zároveň zvýšit zaměstnanost, protože firmy budou muset přijmout další lidi, kteří budou mít na starosti
kontrolu neschopenek.
Cesta pro zamezení by měla vést jinudy. Zjednodušeně řečeno: každý občan
by se na přísun peněz v nemoci mohl pojistit v rámci svého individuálně sestaveného pojistného plánu, který by mu nabízela pojišovna. Tím by se dosáhlo finanční spoluúčasti zúčastněných. Pojišovna
by si pečlivě hlídala dodržování uzavřeného pojistného plánu. A zaměstnanec?
Nadužíváním zdravotní péče – v tomto
případě nadměrným „neschopenkováním“ – by se mu zvedaly pojistné platby
(malifikace), naopak zodpovědným chováním v oblasti prevence a nezneužíváním by se platby snižovaly (bonifikace).
Možná to připomíná pojištění automobilu či pojištění nemovitosti. Ale pojištění
proti nemoci by mělo být přece úplně
stejné! Nemoc může či nemusí přijít, stejně jako havárie či jakákoli jiná pojistná
událost.
Recept tedy tkví opravdu v něčem jiném, než neustálém diktování všemocným státem a ministerskými úředníky.
Jen páni socialisté to ne a ne pochopit.

hyde park

novinář

Nedávno mi jeden středoškolák navrhl téma článku do klubového časopisu
Mladých konzervativců Prostějov, jejichž
jsem členem. Námětem jeho textu se
měly stát ideje v politice, obhajoba politiky jako názorového a nikoliv pouze mocenského boje. Jeho nápad mě inspiroval
k napsání článku, ve kterém se pokusím
představit organizace, které se sice tak
často neobjevují v tisku či televizi, ale jejichž vliv na chápání politiky jako souboje
idejí je (a může být) nesmírně cenný.
CO JE TO THINK TANK?
Pojem think tank pochází ze Spojených států z období druhé světové války.
Pojem think tank nejvýstižněji definuje
Diane Stone, která hovoří o „nezávislém
(obvykle soukromém) výzkumném ústavu zaměřeném na politiku, jehož součástí
jsou badatelé zabývající se studiem určité
oblasti politiky nebo širšího spektra politických otázek a jehož smyslem je aktivně
a různými způsoby vzdělávat veřejnost a
radit politikům a rozhodujícím činitelům.“
Pokud budeme hovořit o funkcích
těchto organizací, pak jejich smyslem je
především vzdělávat občany či radit politikům. Nedílnou součástí jejich agendy je
též vliv na konkrétní utváření politiky.
Vliv think tanků se může projevovat dvěma způsoby: snahou o ovlivnění konkrétního aktu, zákona či rozhodnutí, např.
prostřednictvím lobbyingu (formálního či
neformálního), v širším smyslu pak snahou o změnu či rozvíjení všeobecného názorového klimatu.
THINK TANKY V ČESKÉ
REPUBLICE
Asi nemá smysl čtenářům tohoto časopisu představovat názvy českých think
tanků CEVRO, Občanský institut (OI),
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), Centrum pro ekonomiku a
politiku (CEP) či Liberální institut (LI).
Jde o významné organizace, zabývající se
zkoumáním soudobých (zejména CEVRO), či nadčasových ideově-politických
témat (zejména Občanský institut), pří-

THINK TANK
ANEB POLITIKA JAKO
SOUBOJ IDEJÍ
padně jde o tematicky vyhraněný think
tank (Liberální institut). Pokud se zaměříme na levicovou část politického spektra, zjistíme, že ta v této oblasti za pravicí
silně pokulhává. Existuje sice Masarykova dělnická akademie (MDA) spojená
s ČSSD, Teoreticko-analytické pracoviště
(TAP) a Klub sociologů a psychologů,
kooperující s KSČM, činnost těchto institucí je však značně limitována jejich domovskými politickými stranami (z pravicových institucí je s ODS nejvíce spjato
CEVRO, avšak organizování „nestranického“ jednoročního studia na Liberálně
konzervativní akademii je aktivita v českých luzích a hájích naprosto ojedinělá).
Vedle ideových think tanků u nás působí
i několik oborově zaměřených, profesních think tanků (Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání
– CERGE, Centrum pro sociální a ekonomické strategie – CESES,…)
THINK TANKY V ZAHRANIČÍ
Zajímavé je podívat se na fungování a
systém think tanků v zahraničí. Obecně
můžeme nalézt dva typy organizace think
tanků: angloamerický (vzorem jsou Spojené státy americké) a německý (vzorem
je pochopitelně Německo).
Angloamerický preferuje think tanky
nezávislé na politických stranách, přičemž
jde začasté o instituce obhajující určité
ideje a světonázory. V USA sem můžeme
zařadit např. známý Heritage Foundation
(který mj. vypracovává Index ekonomické
svobody), Acton Institute, American Enterprise Institue, Cato institute aj. Pravicové think tanky mají co do počtu i vlivu
v USA převahu, mezi levicové (demokratické) lze zařadit pouze Progressive Policy
institute a American Majority Institute
(ve Velké Británii je situace vyrovnanější,
dokonce tu existuje think tank konkrétního politika, a to The Foreign Policy center Tonyho Blaira). Vedle toho tu existuje
i množství organizací, zaměřených na
konkrétní profesi či téma (často zahraniční politika a ekonomika, ale též např.
think tanky za práva gayů a lesbiček). Tomuto způsobu fungování se nejvíce blíží
Občanský institut či CDK.

Německý typ je nejrozšířenější samozřejmě v Německu. Tento způsob fungování think tanků je charakteristický existencí tzv. stranických think tanků. Netřeba asi představovat Konrad Adenauer
Stiftung či Hans Seidel Stiftung, spjatých
s CDU, resp. CSU. Sociální demokracie
disponuje Nadací Friedricha Eberta, Zelení pak Nadací Heinricha Bölla. V Německu rovněž existuje značné množství
odborně zaměřených think tanků. Nejblíže těmto nadacím jsou svojí blízkostí
k ODS think tanky CEVRO a CEP.
Pokud bychom se měli krátce zaměřit
na situaci ve střední Evropě, tak spousta
think tanků tu vznikla v souvislosti s ekonomickou, politickou a společenskou
transformací po roce 1989 (např. polské
Centrum sociálně ekonomických analýz
Leszka Balcerowicze či Ekonomický institut Maarské akademie věd). V současné době se think tanky ve visegrádských zemích věnují bu neutrálnímu výzkumu (Institut pro veřejné otázky na
Slovensku, příp. Institut pro veřejné otázky v Polsku), specifickému výzkumu (Institut strategických studií v Polsku, věnující se otázkám národní bezpečnosti či sociologické Centrum sociálního výzkumu
v Maarsku), nebo obhajobě určitého
světonázoru (polské liberálně konzervativní Centrum politického myšlení či Nadace F. A. Hayeka na Slovensku)
BUDOUCNOST THINK TANKŮ
Think tanky jako nový a dynamicky se
rozvíjející obor politologických studií a
jako nový fenomén v politické praxi budou hrát v budoucnu bezpochyby důležitou roli nejen v rozhodování politiků,
ale i v rozhodování voličů. Jak uvedl analytik Karel Křivan v loňském osmém čísle
časopisu CEVRO: „V 90. letech se
možná mohlo zdát, že o úspěchu politiků
budou rozhodovat nejvíce jejich krejčí a
holiči. Domnívám se, že tato doba je pryč.
Na ulici leží témata, která se týkají života
každého občana.“ A tato témata bude
třeba občanům vysvětlovat. Významnou
pomůckou ve splnění tohoto úkolu budou právě think tanky.

CEVRO

Z BYNĚK K LÍČ
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recenze

CESTA ČESKÉ
REPUBLIKY
DO EVROPSKÉ UNIE
Fajmon, Hynek (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie. Brno: CDK,
2004.

CEVRO

V knize editované poslancem Evropského parlamentu seznamují čtenáře se
zákrutami české cesty do EU renomovaní
politologové, bývalý ministr či dlouholetý
velvyslanec České republiky při ES. Právě
autorská různorodost patří k hlavním kladům knihy.
Stosedmdesátistránková
publikace
sice nese název „Cesta České republiky
do Evropské unie“, její záběr je však
mnohem širší. Vedle první části, kde se
dozvídáme o hlavních milnících a trendech, které přístupové peripetie provázely, dostává odborné i laické publikum do
rukou vítané příspěvky k dnes tolik exponovanému tématu evropské ústavy. Kromě kvalitních akademických textů v knize
nacházíme i subjektivní komentáře dvou
předních myslitelů českého euroskepticismu, filosofa Miloslava Bednáře a eko-
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noma Marka Loužka. Možná však stálo
za zvážení i zařazení autora s jiným pohledem na evropskou integraci.
Centrální příspěvek celé publikace
představuje sta z pera Davida Müllera.
Jeho text komplexně mapuje složitý vztah
ES/EU a Československa, resp. ČR. Autor periodizuje dění podle jednotlivých
vlád a roků a vytváří poměrně vyčerpávající kroniku důležitých událostí, jež lemovaly proces přistupování země do EU.
Příspěvek je doslova napěchován daty a
fakty, což mu sice trochu ubírá na čtivosti,
ovšem na druhé straně poskytuje nepostradatelnou příručku pro všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět vše podstatné
o cestě České republiky do klubu vyspělých evropských zemí.
Příspěvek bývalého velvyslance u ES
Josefa Kreutera svou kvalitou připomíná
memoárovou literaturu předních světových politiků. Osobní zkušenosti zasazuje
do širších souvislostí a úspěšně se snaží
postihnout i širší trendy v evropském
prostoru. Velice čtivý a srozumitelný text
patří k tomu nejlepšímu, co k tématu evropské integrace v českém prostředí vyšlo.
První část knihy, která obsahuje i příspěvky někdejšího ministra hospodářství
Karla Dyby a editora Hynka Fajmona,
zakončují brněnský odborník na extremismus Miroslav Mareš, který ve svém
textu rozebírá protiteroristickou politiku
České republiky v kontextu vstupu do Evropské unie a Stanislav Balík, jenž analyzuje referendum o přistoupení ČR k EU.
Druhé části knihy, která je věnována
evropské ústavě, dominuje příspěvek brněnské politoložky Markéty Pitrové, který se zabývá působením konventu o budoucnosti EU, jenž vypracoval návrh tzv.
evropské ústavy. Autorka kriticky nahlíží

H UBERT S MEKAL
publicista

na práci tohoto tělesa a kritizuje slabší
postavení zástupců přistupujících zemí.
Vysoká kvalitativní měřítka splňuje i druhý analytický text týkající se evropské
ústavy, v němž asistent soudce Ústavního
soudu Ivo Pospíšil přibližuje „evropskou“
diskuzi v České republice.
Bohužel subjektivní pohledy na evropskou ústavu úrovně předešlých materiálů nedosahují. Poradce prezidenta ČR
a analytik Centra pro ekonomiku a politiku Marek Loužek si vytknul za cíl analyzovat návrh evropské ústavy a upozornit
na jeho rizika pro menší země. Na omezeném prostoru se tento nelehký úkol jeví
jako příliš ambiciózní, takže se čtenář dostává do konfrontace s názory, které nejsou dostatečně vyargumentovány. Navíc
práci sráží věcné chyby. Rovněž kvantitativní analýza rozhodovacích procedur
v Radě přináší mnohá zkreslení, protože
autor při výpočtu relativní váhy ČR
v Radě zohledňuje pouze počet jejích
obyvatel. Přitom hlasování v Radě na základě ústavní smlouvy sleduje dvojí většinu – obyvatel a počtu států.
Obdobné kritické výtky lze vztáhnout
i na text Miloslava Bednáře, který se vedle několika omylů dopouští řady pochybných tvrzení bez dostatečného zdůvodnění. Autor se navíc uchyluje k různým mystifikacím – co si například myslet o charakteristice EFTA jako mnohem úspěšnější organizace než EU?
I přes uvedené výtky představuje kniha „Cesta České republiky do Evropské
unie“ nepřehlédnutelný vklad do diskuze
a některé příspěvky lze hodnotit jako
nadmíru zdařilé a svou kvalitou jasně převyšující obvyklou domácí produkci na
téma evropská integrace.

o cevro

J IŘÍ K OZÁK
projektový manažer CEVRO

LEDNOVÁ AKADEMIE

Ředitel Akademie Ladislav Mrklas přednáší v Olomouci.

Přednášky o ekonomii vedl Josef Šíma z Liberálního institutu.
přednášky zahájil pohledem význačného
liberála Ludwiga von Misese na důležitost cen pro volný trh a z toho vyplývající
nutný zánik socialismu, který právě ceny
svým centrálním plánováním pokřivoval.
V obchodní směně vedl historický vývoj
k potřebě platidla, které umožní jednoduchý obchod a zároveň nebude ztrácet
svou hodnotu. Svou stálou hodnotu mělo
zlato, které dlouho působilo jako hlavní
platidlo. Jeho obtížná dělitelnost však
vedla ke vzniku papírových peněz, které
měly
svou
hodnotu
odvozenou
od množství zlata uloženého v bankách.
Nedisciplinovanost států při vydávání papírových platidel vedla k tomu, že
množství zlata v trezorech již nedokázalo
pokrýt velké množství vytištěných peněz.
Přes tento historický vývoj se Josef
Šíma dostal k výkladu inflace a úlohy centrálních bank. Diskusi vyvolal jeho námět,

zda by nebylo lepší centrální banky zrušit.
Stejně tak diskutabilní je téma úlohy úřadů pro ochranu hospodářské soutěže.
Zajímavou paralelu přednesl Josef
Šíma při svém pohledu na vývoj americké
daně pro bohaté a jednotné společné evropské daně. Před rokem 1913, kdy byla
daň pro bohaté v USA zavedena, byla
považována za tabu a téměř protiústavní
čin. Od svého zavedení však prošla velkým vývojem a dnes, kdy přesahuje 30
procent, je považována za samozřejmou a
částí společnosti je dokonce vnímána jako
nízká. A tak si lektor na závěr položil
otázku, zda nepotká stejný vývoj i společné evropské zdanění.
Únorový blok akademie se bude zabývat otázkami práva, zejména pak práva
evropského, a politologie, především pak
vládním systémům a politickým stranám
v západním světě.

CEVRO

V lednu pokračovala Liberálně-konzervativní akademie svým čtvrtým přednáškovým blokem tématu ekonomie.
Oba bloky otevřely přednášky politologa, ředitele CEVRO Ladislava Mrklase. Tématem první byly Organizované
zájmy v politice, druhé Politický systém
České republiky.
První přednáška se tedy věnovala silám, které politiku ovlivňují, respektive by
rády politiku ovlivňovaly, aniž by usilovaly
o hlasy voličů. Hned na úvod přednášející
vysvětlil rozdíl mezi zájmovou a nátlakovou skupinou. Konkrétní formy činnosti
obou typů skupin byly vysvětleny na příkladech z praxe. A to jak v jejich působení
na státní sféru, tak na společnost jako takovou. Diskuse se samozřejmě nemohla
vyhnout úloze lobbyistů v Bruselu, a už
se jedná o lobování poslanců, nebo Evropské komise či jiných úřadů. Zmíněn
byl i častý jev – přechod osob z politiky do
lobbistických firem, i méně častý, i když
i v ČR známý přechod ze sféry lobbyingu
do politiky. S vlivem nestranických uskupení souvisí i modely reprezentace zájmů,
kterým se Ladislav Mrklas věnoval v druhé polovině své první přednášky. Shrnul
historický vývoj pluralismu a neokorporativismu. Na příkladech z praxe vysvětlil
základní rysy obou modelů. Ke každému
pak uvedl vzory států a důvod jejich zařazení. Česká republika se v tomto určení
dá označit za pluralitní společnost, nicméně vykazuje i jisté, by slabé, znaky neokorporativismu (např. povinné členství
v profesních komorách).
Druhá přednáška ředitele CEVRO
nastínila historický vývoj politického systému v českých zemích, zejména pak
otázku dělby moci a vývoje politických
stran. Pak již byl prostor pro problémy
současného politického systému, a to jak
ústavně-právní, tak z hlediska fungování
stranického systému. Posluchači se dozvěděli řadu informací o jednotlivých parlamentních stranách a jejich postavení na
politické scéně. Diskuse se věnovala i volebnímu systému a problémům při tvorbě
a fungování českých vlád.
V Praze i v Olomouci pak vystoupil ředitel pro publikační činnost Liberálního
institutu Josef Šíma. Své ekonomické
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WINSTON CHURCHILL
V

NĚKOLIKA PŘÍŠTÍCH ČÍSLECH ČASOPISU

CEVRO V ÁM

PŘEDSTAVÍM VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÝCH POLITICKÝCH
DĚJIN, KTERÉ SE SVÝM DÍLEM A ŽIVOTNÍM POSTOJEM STALY

C YKLUS
G ALERIE SVĚTOVÝCH

OBROVSKÝM PŘÍKLADEM PRO LIDSTVO SAMO.
HISTORICKÝCH OHLÉDNUTÍ JE NAZVÁN

P RO PREMIÉROVÉ
W INSTONA C HURCHILLA,

POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ.

ČÍSLO JSEM

ZAŘADIL STÁTNÍKA

JELIKOŽ SI

PŘIPOMÍNÁME

40 .

mus se v bolševickém vydání pro Churchilla stal nepřítelem, proti kterému bojoval až do posledních okamžiků svého
života. Při jakýchkoli příležitostech, a už
při vrcholných politických setkáních či jiných příležitostech, byl vždy v popředí
jeho zájmu boj proti socialisticko-komunistickému Rusku a jeho přívrženeckým
státům.

VÝROČÍ ÚMRTÍ TOHOTO POLITICKÉHO
CHURCHILL VS. MNICHOV

GIGANTA.

A II. SVĚTOVÁ VÁLKA
Otec W. Churchila pocházel ze starého aristokratického rodu ze 16. století.
Matka W. Churchilla měla kořeny staré
indiánské krve průkopníků amerického
snu. Pro mladého Churchilla byl jeho
otec, jako lídr konzervativců House of
Commons, velkým vzorem. Bohužel zemřel poměrně brzy, když bylo W. Churchilovi 21 let. Po smrti otce byl nucen W.
Churchil rychle dospět, začal si věřit a
uvědomovat svou vnitřní sílu. Věren bohaté rodinné tradici absolvoval nejprve
vojenskou akademii v Sandhurstu, která
byla předstupněm cílů, které si předsevzal. Své bohaté teoretické zkušenosti
vzápětí využíl. Několik let trávil coby válečný dopisovatel, navštívil Ameriku,
účastnil se kubánského povstání proti
Španělům, dobytí Súdánu, bojů v Indii a
Burské války 1899 v Jižní Africe.
CHURCHILL

CEVRO

A KONZERVATISMUS
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V roce 1908, kdy se stal nejmladším
mužem kabinetu v roli ministra obchodu,
vydal Churchill knihu s názvem „Liberalismus a sociální problémy“. Naprostá
většina předpovědí v knize uvedených se
v blízké budoucnosti stala skutečnou realitou potvrzenou historickým vývojem:
„Liberalismus a socialismus jsou dva protipóly“, píše Churchill ve svém díle. Zatímco socialismus má tendenci utlumovat
přirozené lidské hodnoty, tak liberalismus
naproti tomu zdůrazňuje rozvoj osobnosti jako celku, podporuje soukromé podnikání. Socialismus si nárokuje vedení a řízení z míst centrálních institucí, kdežto li-

Winston Churchill
beralismus důsledně zastává samostatné
dílčí vládnutí. Liberalismus zdůrazňuje
individuální zodpovědnost oproti socialistickému státu, jenž vykonává dozor a
kontrolu nad činností jednotlivců. Liberální společnost požaduje tržní hospodářství, ve kterém každý občan uplatňuje a
rozvíjí svou morální odpovědnost, vlastní
zodpovědnost vůči sobě.
CHURCHILL VS. I. SVĚTOVÁ
VÁLKA A JEJÍ DŮSLEDKY
Samotný Churchill prožil počátek I.
svět. války aktivně, a to jako velitel praporu královských skotských střelců. V roce
1917 se stal ministrem pro zbrojení.V této
funkci se dočkal rozhodného data 11. 11.
1918, kdy Německo podepsalo příměří.
Politické tahanice a rošády vítězných
velmocí způsobily, že se na kolbišti objevil
nový subjekt v podobě ruského rudého
obra. Socialismus a následně komunis-

Churchill vnímal hrozící nebezpečí II.
světové války hmatatelněji než mnozí jiní.
Své hluboké vnitřní přesvědčení vyjadřoval slovy: „ Britské impérium je mi vším.
Co je dobré pro ně, je dobré i pro mne, co
je špatné pro britské impérium, je špatné
také pro mne.“ Na jaře roku 1938 Churchilla rozčarovaly a zklamaly ústupky provedené vůči Německu. Jednání, které
mělo rozhodnout o další existenci tehdejšího Československa, se Churchill bohužel nezúčastnil. Následné události prokázaly silnou osobnost Churchilla jako státníka na svém místě. Projevil se coby zásadní zastánce práv státu, který byl poškozen na svých svobodách a lidských právech. Po okleštění Československa aktivizoval svolání schůzky nejvyšších představitelů mocenských států, tedy Velké Británie, Francie, SSSR a USA, s cílem vypovědět Německu válku. Jeho vstřícný
postoj byl umlčen podpisem mnichovské
dohody v září 1938, při které asistoval tehdejší ministerský předseda Chamberlain.
Veškeré své dosavadní politické zkušenosti Churchill zúročil v průběhu II.
svět. války, kdy stanul v čele bojující Anglie. Churchill se stal oním mužem, který
symbolizoval hrdý Albion. V čase, kdy
přijal tuto životní výzvu, mu bylo šedesát
pět let. Pro jiné doba odpočinku. Příležitost, která mu byla uložena, přijal jako
výzvu s naprostým klidem a rozvahou
charakterizující pevnou osobnost. Sám
o tom smýšlel tak, že veškeré konání
v jeho dosavadním životě bylo směřováno
k této zkoušce, která měla zhodnotit a završit jeho celoživotní úsilí a snažení.
Při své jmenovací řeči ministerského
předsedy v květnu 1940 Churchill zcela
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WINSTON CHURCHILL
A „ŽELEZNÁ OPONA“
V roce 1945 Churchill skončil své první volební období ve funkci předsedy vlády Velké Británie a zdálo se, že svoje historické poslání splnil beze zbytku. Opak
byl pravdou. Byl to právě on, kdo zcela
zřetelně odkryl a popsal vzniklou mezinárodní dichotomii po II. světové válce. Stanul v čele organizátorů vzniku Atlantické
charty. V březnu 1946 v americkém městě Fulton ve státě Missouri způsobem

sobě vlastním pojmenoval rodící se vztah
mezi západní a východní Evropou slovy
„Železná opona“.
CHURCHILL A JEHO PŘÍNOS
PRO PRAVICOVOU POLITIKU
Jméno Winston Churchill se stalo synonymem velkolepých politických úvah,
myšlenek a předsevzetí. Naprostá důvěra
ve své mimořádné schopnosti mu byla
zcela vlastní. Churchill byl od mládí obdařen citem a představivostí o budoucích
událostech. Řada vizí se neprosadila, ale
ty podstatné předurčily další chod světových událostí a dějin. Bytostný konzervativec Churchill je příkladem člověka
vnitřně vybaveného talentem, úsilím a
pracovitostí dospět k předem stanovenému cíli. K tomu vždy s notnou dávkou optimismu a nevšedního elánu. Prezentoval
demokracii jako systém svobodně a zodpovědně smýšlejících občanů, kteří
využívají svého talentu a schopností, systém podporující a rozvíjející samostatné
myšlení. Oni sami jsou zdrojem blahobytu a prosperity. Postoje a názory Winstona Churchilla patří mezi věčné, stálé a

Winston Churchill
• Narodil se 30. listopadu 1874, zemřel
24. ledna 1965.
• V roce 1900 poprvé zvítězil za konzervativní stranu ve volbách do House of
Commons (Dolní sněmovna) ve městě Oldham.
• V roce 1908 byl zvolen jako nejmladší
člen vlády na místo ministra obchodu.
• V letech 1940–1945 byl první funkční
období ve funkci ministerského předsedy.
• V letech 1943–1945 zastupoval Velkou Británii na nejvyšších setkáních
tzv. „Velké trojky“ (Teherán, Jalta a
Postupim).
• V letech 1951–1955 byl druhé funkční
období ve funkci ministerského předsedy.
• V roce 1953 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.
pevné hodnoty lidského úsilí. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem 20. století,
které si zaslouží být připomenuty pro kvality a životní postoje, které zásadně ovlivnily chod dějin.

CEVRO

jednoznačně zhodnotil situaci a odhodlání řešit závažný stav legendárními slovy,
která byla později použita ve stejném významu i jinými věhlasnými státníky: „ Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a
pot…“
Winston Churchill v průběhu války
využil svou schopnost předvídat. Přesvědčil, že jeho rozpoznávací schopnosti blízké i vzdálenější budoucnosti ho předurčili
pro to být na vrcholu politického dění a
posunovat figurkami na šachovnici. Uměl
vždy odhadnout nastalou situaci o několik kroků dopředu.
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VĚDOMOSTNÍ TEST:
POLITOLOGIE
1. Synonymem slova politologie, která
je vědou o politice je:
a) politická věda
b) právní věda
c) personální věda
2. Jaký původ má slovo „Demokracie“?
a) římský
b) africký
c) řecký
3. Základní úprava o sdružování v politických stranách a hnutích je v zákoně číslo z roku:
a) 1/1993
b) 65/1965
c) 424/1991
4. Zájmová skupina vytvořená za tím
účelem, aby předkládala a rozpracovávala návrhy politických opatření a
propagovala je mezi těmi, kdo utvářejí veřejné mínění a přijímají politická rozhodnutí, se označuje:
a) defenestrace
b) think tank
c) jurisprudence
5. Zdržování mnohahodinovými projevy při veřejných příležitostech se nazývá:
a) fibrilace
b) fabulace
c) filibustering
6. Obsahuje náš právní řád legální definici politické strany a hnutí?
a) ano
b) ne

CEVRO

7. Členem politické strany a politického hnutí může být jen:
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a) právnická osoba
b) vyšší územní správní celek
c) fyzická osoba
8. Český právní řád definuje politickou
stranu jako:

a) právnickou osobu
b) veřejnoprávní korporaci
c) s. r. o.
9. V českém právním řádu politická
strana vzniká na principu:
a) registrace
b) povolovacím
c) schvalovacím
10. Ke vzniku politické strany a hnutí je
potřeba k návrhu na registraci přiložit alespoň:
a) 5000 podpisů
b) 1000 podpisů
c) 3000 podpisů
11. Které ministerstvo má pravomoc registrovat politické subjekty v „Rejstříku stran a hnutí“, podloženou
zákonem o politických stranách?
a) spravedlnosti
b) informatiky
c) vnitra
12. V roce 1856 bylo poprvé použito tzv.
„Australské hlasování“. Který slovní ekvivalent je možno použít v českém právu?
a) tajné
b) rovné
c) přímé
13. Autorem děl o skutečných a fiktivních politických režimech s názvy
„1984“ a „Farma zvířat“ je:
a) Solženicyn
b) Orwell
c) Kafka
14. Kterou z existujících politických
ideologií je možno považovat za metaideologii?

do českého jazyka přeložil v roce
1856:
a) K. H. Borovský
b) František Palacký
c) Josef Dobrovský
16. Kolik je v současné době v České republice držitelů titulu profesor politologie?
a) 1
b) 15
c) 4
17. Která z význačných a uznávaných
osob pronesla výrok „Proč nejsem
sociální demokrat“?
a) Karel Čapek
b) Jan Amos Komenský
c) Jan Neruda
18. Jeden z níže uvedených evropských
států má formu vlády tzv. Partitokracii, nebo-li vládu politických
stran. Který?
a) Francie
b) Itálie
c) Španělsko
19. Ve které zemi je institut „2,5 (dva a
půl) strany“ nástrojem politického
vlivu?
a) Velká Británie
b) Spolková republika Německo
c) USA
20. U které z následujících stran byla
provedena likvidace v důsledku zrušení a právního zániku politické
strany?
a) ČSSD
b) Komunistická strana Čech a
Moravy
c) SPR-RSČ

a) liberalismus
b) konzervatismus
c) socialismus
15. Macchialelliho „Vladaře“ (v originále Il Principe z roku 1513) poprvé

Správné odpovědi:
1a, 2c, 3c, 4b, 5c, 6b, 7c, 8a, 9a, 10b, 11c,
12a, 13b, 14a, 15a, 16c, 17a, 18b, 19b, 20c.
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V tajence je výrok jednoho z nejvýznamějších evropských státníků 20. století, Winstona Churchilla.
Tajenka z minulého čísla: ... vášeň pro rovnost proměnila v nicotu touhu po svobodě.
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zahraniční inspirace

M AREK N EMETH
politolog

KROTITEL PSŮ
PREZIDENTEM
K DYŽ

BYLY ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA

RUMUNSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB A CELKOVÉ VÝSLEDKY
SOUBĚŽNĚ KONANÝCH VOLEB PARLAMENTNÍCH, ZDÁLO SE VŠE
JASNÉ. T ÉMĚŘ NIKDO NEPOCHYBOVAL, ŽE POSTKOMUNISTICKÁ
S OCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA DOKÁŽE PO VÍTĚZSTVÍ
V PRVNÍM KOLE VOLEB PREZIDENTA A PO VÍTĚZSTVÍ VE

tvořila v zemi systém klientelismu a rozbujelé korupce. Za klíčovou ve vývoji prezidentských voleb byla označena televizní
debata obou kandidátů před druhým kolem, v níž Basescu podotkl, že rumunské
změny v posledních 15 let mnoho nepřinesly, když se do druhého kola dostali dva
bývalí komunisté jako on a Nastase.

VOLBÁCH DO OBOU PARLAMENTNÍCH KOMOR ZVÍTĚZIT JEŠTĚ
REFORMNÍ VLÁDA

TAKÉ V KOLE DRUHÉM.

I PREZIDENT
V něm se měli střetnout postkomunisty navržený premiér Nastase a opoziční
vůdce Traian Basescu, který na něho ztrácel několik procent hlasů.
OBRAT V DRUHÉM KOLE

CEVRO

Demokratický svaz Maarů v Rumunsku navíc vyzval k podpoře kandidáta sociálních demokratů Nastaseho v druhém kole a deklaroval ochotu opět podpořit vládu sociálních demokratů. Zdálo
se, že i voliči třetí nejsilnější parlamentní
formace ultranacionalistické Strany velkého Rumunska ve 2. kole spíše podpoří
sociálního demokrata Nastaseho.
Čáru přes očekávané odhady ale udělali ve druhém kole voliči. V něm totiž vyhrál kandidát centristické koalice Spravedlnost a pravda (DA) Traian Basescu.
Výsledek byl velmi těsný a rozhodnutí
padlo v hlavním městě Bukurešti, kde bukurešský primátor Basescu získal náskok, který znamenal v celostátním měřítku rozdíl přibližně tři sta tisíc hlasů v jeho
prospěch. Bez výsledku v Bukurešti by
naopak těsně vyhrál Nastase.
Novým rumunským prezidentem se
tak stal původním povoláním námořní
kapitán a řadový člen komunistické strany, který svou námořnickou kariéru do-
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Nový rumunský prezident Traian
Basescu
táhl dvakrát v 90. letech do funkce ministra dopravy. V posledních letech vykonával funkci primátora Bukurešti, v níž se
proslavil díky ráznému zásahu proti nešvaru, který sužoval obyvatele rumunské
metropole dlouhá léta – toulavým psům.
Tímto krokem sice nazlobil ochránce zvířat, ale získal podporu občanů.
Basescu, i jím vedená koalice, vsadil ve
volební kampani zejména na téma boje
s korupcí. Postkomunistická sociální demokracie vládla totiž zemi se čtyřletou
přestávkou nepřetržitě od roku 1989 a vy-

Basescova předvolební koalice bývala
v zahraničních médiích označována jako
koalice pravého středu, což ale úplně neodpovídá skutečnosti. Vytvořila ji Národně liberální strana (PNL) a Demokratická strana (PD), která se před více než deseti lety odtrhla od postkomunistů. PNL
se hlásí k liberálním stranám a demokraté
k evropské sociální demokracii.
V Rumunsku se ale i 15 let po skončení komunistického režimu jedná v politice
spíše než o střet pravice a levice a o souboj mezi stranami typu mečiarovského
HZDS (ovšem v rumunské verzi) a stran,
které chtějí v Rumunsku směřovat k demokracii evropského střihu. Basescova
formace určitě patří k druhé skupině
stran a její plán ekonomických reforem si
určitě zaslouží podporu.
Basescovi se povedl husarský kousek
i v parlamentu. Rumunští Maaři zde
obrátili a podpořili vznik vlády, kterou povede dosud opoziční koalice DA. Tu podpoří překvapivě i Humanistická strana
Rumunska, která se do parlamentu dostala na kandidátce sociálních demokratů,
a 18 poslanců zvolených jako zástupci národnostních menšin. Místo očekávaného
spoluvládnutí reformního prezidenta a
postkomunistického premiéra, bude mít
dosavadní opozice pod kontrolou obě ohniska rumunské výkonné moci.

měsíc české pravice

P ETR S OKOL
politolog

PROSINEC – LEDEN
VÝKONNÉ RADY
Výkonná rada ODS vyzvala 10. ledna
klub evropských poslanců ODS, aby se na
nadcházejícím zasedání Evropského parlamentu vyslovil proti návrhu evropské
ústavy. Rada rovněž oznámila, že ODS
v nejbližších dnech předloží vlastní návrh
ústavního zákona o jednorázovém referendu k evropské ústavě, aby mohlo proběhnout do konce roku 2005.
Rada dále schválila uvolnění částky
200 tisíc korun na poskytnutí pomoci postiženým oblastem v Asii.
VR ODS konstatovala také, že současná koaliční vláda nezvládá ani běžné
operativní problémy, způsobené mj. jejím
špatným vyjednáváním s EU – např.
opožděně reaguje na zavedení elektronického výkonového zpoplatnění nákladní dopravy v sousedních zemích.
Výkonná rada navrhla předsedovi
ODS jmenovat hlavním manažerem Občanské demokratické strany ing. Jaroslava Jurečku.
GROSSŮV MLÝN
ODS vyjádřila vážné znepokojení nad
informacemi o existenci tzv. policejního
týmu Mlýn, který přímo podléhal bývalému ministru vnitra Stanislavu Grossovi.
Podle názoru ODS se tak potvrdily její
obavy o jeho nestandardním využívaní
policejních složek.
Pokud se prokáže, že byl zřízením
týmu Mlýn a jeho činností porušen zákon,
bude ODS požadovat vyvození osobní,
politické, případně trestně-právní zodpovědnosti jak Stanislava Grosse, tak dalších zúčastněných osob.
NOVELA ZÁKONA
O „ŠVARCSYSTÉMU“
ODS považuje ustanovení, podle
něhož je firma povinna zajišovat plnění
běžných úkolů vyplývajících z předmětu
její činnosti svými zaměstnanci, tj. zákaz
tzv. „švarcsystému“, za omezování svobodného podnikání a smluvní volnosti.
Tento zákaz je v zemích EU naprosto ne-

obvyklý, je na hranici ústavnosti a komplikuje život desítkám tisíců živnostníků i firem. Ve svém důsledku pak zvyšuje nezaměstnanost a brání rozvoji malých a
středních firem.
ODS proto navrhuje v Senátu právní
úpravu, která tuto nesmyslnou regulaci
podnikání zruší.
ODS současně vyzvala úřady práce,
aby provedly kontroly ve všech poslaneckých a senátorských kancelářích, protože
Parlament ČR masově tzv. „švarcsystém“
využívá.

politické strany Fidesz, Viktorem Orbánem.
Návštěva Maarska byla již druhou
zahraniční cestou Mirka Topolánka
v lednu tohoto roku. Již ve dnech 17. a 18.
ledna navštívil Mirek Topolánek Ukrajinu. V rámci svého programu se setkal
s velvyslancem ČR na Ukrajině Karlem
Štindlem a navštívil štáb opozičního vůdce a vítěze prezidentských voleb Viktora
Juščenka. Při této příležitosti vyjádřil
podporu prozápadnímu směrování země,
připravovaným ekonomickým reformám
a budoucímu začlenění Ukrajiny do EU.

JEDNOTNĚ PROTI EVROPSKÉ
ÚSTAVĚ

TOPOLÁNEK V BRUSELU

Devítičlenný poslanecký klub ODS
v Evropském parlamentu 12. ledna hlasoval jednotně proti přijetí evropské ústavy.
Na jmenném seznamu výsledku hlasovaní se však neobjevila (z technických
příčin) jména dvou evropských poslanců
ODS – N. Škottové a O. Vlasáka – ač byli
oba na hlasovaní přítomni a hlasovali
proti evropské ústavě. Proto zaslali oba
jmenovaní na předepsaném formuláři informaci o svém negativním hlasování
předsedovi Evropského parlamentu Josepu Borrelovi s žádostí o dodatečné zařazení na seznam výsledků hlasování.

Předseda ODS Mirek Topolánek
uskutečnil 26. a 27. ledna 2005 pracovní
návštěvu Bruselu.
V úvodu svého programu se setkal
s pracovníky českých zastupitelských úřadů a institucí v čele s velvyslancem Stalého zastoupení ČR při EU v Bruselu Janem Kohoutem.
Předseda ODS v průběhu prvního
dne jednal v Evropském parlamentu s vedoucími představiteli britské, španělské a
polské delegace o aktuálních otázkách a
další spolupráci na půdě EP. Dalším tématem rozhovoru byla podpora ODS
dalšímu rozšíření EU o nové členské státy, vyjádření sympatií evropským aspiracím Ukrajiny a diskuse na téma budoucího vývoje evropského integračního procesu. Předseda ODS navštívil i schůzi
frakce ELS-ED, jíž je ODS členem, a
schůzi klubu poslanců ODS v EP.
Na pozvání Hospodářské komory ČR
se zúčastnil setkání hospodářských komor EU. Navštívil i sídlo České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu.
Hlavním bodem programu druhého
dne byla návštěva bruselské centrály
NATO. Předseda ODS jednal s generálním tajemníkem NATO Jaap de Hoop
Schefferem o aktivitách ČR v rámci aliance, o jejím dalším rozšiřování a o společných misích. Setkal se také s velvyslancem
USA při NATO Nickem Burnsem, s českým velvyslancem při NATO Karlem
Kovandou a vedoucími pracovníky vojenské a civilní sekce Stálé delegace ČR.

PŘEDSEDA ODS
NA KONFERENCI SME
Ve čtvrtek 20. ledna 2005 navštívil
předseda ODS Mirek Topolánek Maarsko. V rámci pracovní návštěvy se
zúčastnil odborné konference Evropské
asociace pro ekonomickou a hospodářskou podporu malých a středních podniků (SME-Union) v Budapešti, kde vystoupil s hlavním projevem na téma liberalizace trhu energetiky v ČR a EU.
Předseda ODS jednal také s bývalým
předsedou Evropské komise a současným předsedou Evropské asociace pro
ekonomickou a hospodářskou podporu
malých a středních podniků Jacquesem
Santerem.
Dále se setkal s bývalým maarským
premiérem, v současné době opozičním
lídrem a předsedou nejsilnější pravicové

CEVRO

PRVNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ
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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

