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Winston Churchill: „Komunista je jako krokodýl:
když otevře tlamu, nepoznáte, jestli se snaží usmívat,
nebo jestli vás chce sežrat.“

Mirek Topolánek: „Ochota Evropanů k obraně ev-
ropských hodnot začíná u dveří supermarketu a končí
před prvním kinžálem.“ 

Mirek Topolánek: „V kontextu toho, co se děje dnes,
mi připadá období řádění „Grosstapa“ jako doba 
her a malin nezralých. Dnešní matrix aktivistické 
znovuprokuratury, bezpečnostních struktur Agrofertu
a Šlachtova ÚOOZ nás vrací hodně zpět.“

Mirek Topolánek: „Extenze lidských práv a svobod
bez definice lidských povinností a odpovědnosti v ko-
nečném důsledku zahubí naši civilizaci.“

Winston Churchill: „Největším argumentem proti
demokracii je pětiminutový rozhovor s vlastním voli-
čem.“

Mirek Topolánek: „Evropský parlament je panopti-
kum. Potkáte tu nepohodlné odloženiny, celoživotní eu-
rotrubce, profesinální lobbisty a když budete mít
extrémní štěstí i malý počet pracujících snílků, co mají
zájem něco změnit.“

Oscar Wilde: „Demokracie znamená mlácení lidu
lidem pro lid.“

Mirek Topolánek: „Ve fotbale se v případě, že se ne-
shoduje výkon týmu a expektace fanoušků, většinou
absurdně mění trenér. Já toužil vyměnit členy...“

Mirek Topolánek: „Daleko smutnější je dnes, že jen
co Václav Havel zemřel, vylezli všichni ti ukrytí bolše-
vici a estébáci z nor a začali rozjařeně křepčit na jeho
hrobě. Odešla poslední velká morální autorita, do
arény byli vypuštěni lvi. Všechno je dovoleno! Jsme
zpět! Začala Velká protikorupční revoluce…“ 

Mirek Topolánek: „Jsem buď vůdce smečky, nebo vlk
samotář.“

Henry Louis Mencken: „Podstatou demokracie je
teorie, že obyčejní lidé vědí, co chtějí, a zaslouží si, aby
to tvrdě a nemilosrdně dostali.“

Mirek Topolánek: „Jiří Paroubek obohatil naši za-
hraničně-politickou doktrínu o nový pojem – politika
mnoha azimutů. Pro méně chápavé nabízím překlad
– zavrtat se do všech velkých zadků, hlavně východním
směrem. Netušil jsem tehdy, že Miloš Zeman tuto dok-
trínu začne realizovat.“

Brownovo pravidlo politického vůdce: „Abyste
měli v politice úspěch, je často nutné povznést se nad
vlastní zásady. Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspě-
chu v politice, je vyčíhnout si dav lidí, který má někam
namířeno, a postavit se mu do čela.“

Mirek Topolánek: „Až dosud ODS inkasovala bonus
coby nejsilnější pravicová strana. Když o toto postavení
přijde, pád se nemusí zastavit ani na patnácti, ani na
deseti procentech.“

Abraham Lincoln: „Nedosáhneš prosperity bez nabá-
dání k šetrnosti. Neposílíš slabé oslabováním silných.
Nepomůžeš chudým zničením bohatých. Nevybuduješ
pevnou jistotu na vypůjčených penězích. Nepomůžeš
lidem, když pro ně budeš dělat to, co by si měli dělat
sami.“

Ludwig von Mises: „Žádná reprezentativní demo-
kracie nemůže obstát, jestliže velká část voličů stojí na
výplatní listině státu. Jestliže se poslanci nepovažují
více za věrné správce daňových poplatníků, nýbrž za
zástupce příjemců platů, mezd, subvencí, podpor v ne-
zaměstnanosti a jiných dobrodiní z daňového hrnce,
pak je s demokracií amen.“

Mirek Topolánek: „Z politického hlediska je to jako
kdybyste si vzali blondýnu a po pěti letech jí začali vy-
čítat, že není bruneta,“ hájí Babiše Stropnický alias 
plk. Tomeček ze seriálu Kriminálka Anděl. To by asi tak
nevadilo. Blondýna si klidně může obarvit vlasy. Ale
nemůže tvrdit, že je panna, a přitom už 30 let šlapat
chodník. A navíc jsme si ji nevzali. Natvrdo se 
k nám nastěhovala. Musí to být strašné dilema. Byla
to neúmyslná ruka Lionela Messiho, nebo božská ruka
Diega Maradony?

François de La Rochefoucauld: „Jak má člověk
vědět, co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co
chce od přítomnosti.“ 

Mirek Topolánek: „Z pětice hráčů o Setuzu – Mrázek,
Pitr, Krejčíř, Sisák, Babiš – se nakonec prosadil ten nej-
lepší. Legálně! Krásná práce. Byla to dobrá parta –
mrtvý, seděl, sedí, obviněn, vládne. Tleskám.“ 

Edward A. Murphy: „O korupci ve státní správě se
hovoří vždy v minulém čase.“

Jules Verne: „Velcí zloději vždy vypadají jako po-
čestní lidé.“
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PROLOG
MIREK TOPOLÁNEK

Sedím doma, ve své kanceláři, v jediné místnosti, kde nesmí nikdo bez povolení uklízet,
kde se na zemi a na stole válí tuny papírů a jednotlivé vrstvy úspěšně difundují. Už ani ne-
používám oblíbené heslo – pořádek je pro blbce, inteligent zvládne chaos. Přichází Lucie
a jako slušně vychovaná holka před vstupem do ryze pánské místnosti zaklepe. Netuším
nikdy proč. Jsem vychován na principu „otevřených dveří a srdce“ a opakovaně mě to šokuje.
„Pojď dolů, je večeře. Proboha, co to tu děláš?“ „Ále, snažím se udělat trochu pořádek v pa-
pírech a nějak jsem se zasekl a začal jsem z neštěstí dávat do pořádku archív.“ „Ty si chceš
k šedesátinám udělat radost a vydat si knížku, co?“ „Vidíš, to mě ani nenapadlo. To ale není
špatný nápad, když už se v tom vrtám...“ Takhle nějak to začalo. Kdybych byl býval věděl,
co to bude obnášet, tak bych to neřekl a neudělal. 

Začal jsem totiž s tou myšlenkou koketovat. Za prvé jsem se rozhodl, že nebudu mít
jiný cíl, než se pobavit a skutečně si jen udělat radost, než se nakladatelství rozhodlo, že by
se kniha mohla dokonce prodávat. Za druhé jsem chtěl, aby šlo o sevřený a rozsahem limi-
tovaný text, než jsem měl nasbíráno 750 stran článků, blogů a projevů a to zdaleka nebyly
všechny. Tisíce stran rozhovorů jsem dopředu vyřadil. Krácení a škrty byly bolestné. Za
třetí jsem netušil, co práce na textu, grafice, editaci, zlomu, výběru fotek a dalších činnostech
obnáší a kolik lidí se tím musí zabývat. Pokud máte v rukách tuto knihu a čtete tento text,
tak to znamená, že se stalo to, co jsem v průběhu prací nepředpokládal, a že to skutečně
vyšlo. Tak to mě taky šokuje.

Rozhodl jsem se, že texty uspořádám chronologicky a ne tematicky, aby na jejich pozadí
vystupovaly přirozeně jednotlivé etapy, události, milníky tak, jak za sebou následovaly
a navzájem se ovlivňovaly s tím, že se prolínají tři roviny, aniž by byla některá z nich
upřednostňována. Zahraničně-politická, vnitropolitická a vnitrostranická. Málokdo, a to
i z těch, kdo sledují politiku detailně, si uvědomuje časový souběh těchto rovin a někdy
i absurditu jednotlivých etap. To mi připadalo zajímavé. Teda, kdyby to někdo fakt četl.
Projevy se snažím dát v podobě, v jaké jsem je skutečně řekl, případně mnou krácené; texty
nekrácené a necenzurované, v podobě jak jsem je napsal. Když jsem svou představu před
pár měsíci představil jednomu kolegovi, řekl: „Ty se chceš se všemi tak trochu vypořádat,
co?“ „Ne, ne, chci se pobavit a možná i někoho dalšího...“ Když už jsem měl hotové komen-
táře „pod čarou“, smál se a říkal: „Tak jsem měl pravdu.“ Neměl, Edo. Podčárníky nejsou
vykalkulované a nenávistné. Jsou psané „z jedné vody načisto“ a jsou tak leckdy i zmatené.
Ubezpečuji vás ale, že jsou poctivé a vyjadřují, co si skutečně myslím teď, i když někoho
chválím nebo nešetřím.

Rozdělil jsem posledních 20 let do čtyř etap. Proč? Tak. Napadlo mě to jako první. Ná-
stup do politiky v roce 1996 až do zvolení předsedou ODS 15. 12. 2002; období do vyhraných
voleb v červnu 2006; období vládnutí až do odchodu z politiky 25. 3., resp. 12. 4. 2010 a etapa
po mém odchodu dodnes. Každé etapě jsem vybral patrona, sudičku, komentátora, o kterém
jsem byl přesvědčen, že nejenom se mnou tu etapu intenzivně prožil, ale je schopen ji i po-
psat, uvést, případně zasadit do širšího kontextu. 

Někdy v roce 1999, po mém jmenování stínovým ministrem průmyslu a obchodu, jsem
se potkal s mladým mužem, skoro ještě klukem, než promluvil. Tvářil se vážně, mluvil vážně
a to, co říkal, taky myslel vážně. Říkal mi: „Pane senátore, jaké vy vlastně máte v politice
ambice? Čeho chcete dosáhnout?“ „No, já bych se chtěl v Senátu věnovat energetice, ustavil
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Martin Říman mě ve Františkových Lázních nevolil. Nebyl sám. Většina déle sloužících
poslanců a lidí z okruhu Václava Klause mě nevolila. Volili Miroslavu Němcovou nebo Petra
Nečase a ve druhém kole nepochybně Petra. Nemohl jsem se na ně zlobit. Asi jsem většinu
z nich překvapil, když jsem je přizval ke spolupráci. I Martina Římana. Cestu jsme k sobě
nehledali lehce. Na jednání, která jsem s ním vedl jako s ministrem, si ale dodnes pamatuji.
Byl vždy dokonale připraven. Deset bodů. U všech odhadl, co o tom zhruba vím a jaký je můj
názor. Podle toho volil míru detailu. Za deset minut jsme prošli body a byli hotovi. Ano; ano;
OK – souhlas; tohle, Martine, ještě zvaž; tady chci ještě tu studii, co jsme si slíbili, a pak se
rozhodneme; ano; tohle fakt ne; ano; o tom ještě dáme řeč; ano. Hotovo. Když jsme odcházeli
z vlády, přišel za mnou. „Víš, Mirku. Chtěl jsem, abys byl první, komu to řeknu. Nebudu už
znovu kandidovat.“ „Proč, prosím tě?“ „Podívej, třikrát jsem byl ministrem. Poprvé u Klause
a pak v tvých dvou vládách. Jsem ti za to vděčný. Je ale jasné, že premiérem už nebudu.
Opakovaně jsem kandidoval na místopředsedu ODS a nikdy neuspěl. Předsedou ODS už
nejspíš taky nebudu. Tak jsem se rozhodl minimálně na čas z politiky odejít.“ „Rozumím.
Pokud ale budu, Martine, sestavovat svou třetí vládu, tak ty v ní budeš, i když už nebudeš
poslancem. S tím počítej!“ Martin je člověk, který etapu mého nástupu a prvních vítězství
s příchutí pelyňku – Neporažen! – popíše s nadhledem a ze všech nejlépe.

jsem si pro to podvýbor a tak…“ „Aha, ale já jsem myslel v centrální politice. S prominutím,
to Senát úplně není.“ „Já se vám přiznám, že jsem o tom takhle zatím neuvažoval.“ „Tak
když jste tím stínovým ministrem, neměl byste mít aspoň ambici stát se skutečným mini-
strem?“ „Hm, to asi máte pravdu, ale...“ „A co pro to děláte? Jak na tom pracujete?“ Připadal
jsem si celou dobu jako idiot. Ten člověk se jmenoval Marek Dalík, od té doby můj kamarád.
Jsme každý úplně jiný. Povahou, založením, vzděláním, věkem, zkušenostmi. Přesto jsme
byli okamžitě na stejné vlnové délce, mentálně propojení, neuvěřitelně si blízcí. ODS ho ne-
měla ráda a spoluvytvářela společně se soupeři o něm i o nás řadu mýtů a starých pověstí
českých. Pravdou je, že byl duchovním otcem všech mých zásadních politických projevů
a všech vítězných kampaní ODS, za které jsem přebral odpovědnost. Dokonale v sobě spo-
joval politologickou teorii, PR praxi a dovednosti v politickém marketingu. Nikoho tak
schopného a přitom tak komplikovaného jsem od té doby nepotkal. Všechny útoky na mě
byly vedeny přes něj, takže si mé úspěchy vlastně vždycky odskákal. Marek se mnou nebyl
sice od začátku, ale ví o mně ze všech nejvíc. O mých přednostech, chybách, slabostech, am-
bicích, cenách za úspěch i schopnosti vyrovnat se s tlakem. Těžko jsem mohl vybrat lepší
„sudičku“ pro první kapitolu nazvanou Svěží vánek. Nicméně člověk míní, pomstychtiví lidé
mění. Jeho odsouzení pokládám bez nadsázky za projev politické rituální popravy a justiční
zvůle! Přesto, že mi Marek úvodní slovo přislíbil, nenapsal ho a já mu rozumím. Škoda.
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Premiér Pákistánu Shaukat Aziz mně poté, co zjistil, že podle programu mám 10. 5. 2007 navštívit 
islámábádskou mešitu Faisal Mosque, nabídl letadlo Hercules k výletu do Kašmíru s obletem Nanga
Parbatu. Pominu-li, že první letadlo vůbec nenastartovali, druhé sice vzlétlo, ale do Kašmíru kvůli po-
časí ani nedoletělo, tak Martin právě teď kouká na devátou nejvyšší horu světa. 

Potkal jsem mnoho politiků, pro které byli ostatní jen výtahem k moci, účelovými spojenci nebo po-
slušnými idioty a které dokázali bezohledně obětovat, pokud je přestali potřebovat, využívat nebo jimi
byli ohrožováni. Marek byl, je a bude kamarád.



šanci. Obecně platí, že vás nikdo nechce zaměstnat a že je velmi složité se vrátit do normál-
ního života, najít si práci, být užitečný a být schopen platit účty. Myslím, že mně se to po-
dařilo a nechci to zakřiknout. Závist je u nás nekonečná. Děkuji za to lidem jako je Leo
Matloch, Daniel Křetínský nebo třeba docent Jiří Schwarz, který se mi sice nepostaral
o požitky materiální, ale spíše duchovní, respektive vrátil mi sebevědomí a chuť jít dál a po-
znávat. Sedm semestrů na VŠE v kurzu Ekonomie veřejného sektoru a společné přednášení
mi dalo nesmírně mnoho. Díky, příteli. Čtvrtá kapitola je tvoje. 

Asi bych měl na závěr vysvětlit, proč ten zbytečně vulgární název knihy. Všechny, které
připadaly v úvahu, byly buď obsazené a někdo je již použil (jako třeba Zatím dobrý, Žít
a přežít aj.), nebo nevyjadřovaly přesně to, co mě charakterizuje. Není mnoho lidí, kteří byli
absolutně nahoře i na samém dně a obě ty mezní situace zvládli možná se ztrátou okvětí,
ale určitě bez ztráty kytičky. Být nahoře a zůstat normální je těžké. Padnout a zvednout se
asi ještě těžší. Název Hlavně se neposrat popisuje obě úvrati naprosto pregnantně a tu
jistou míru neslušnosti mi, prosím, odpusťte.

Možná bych měl ještě krátce popsat to, co v knize určitě nenajdete. Celá má kariéra
byla doprovázena vysokým počtem pseudoskandálů, skandálků a mediálních útoků. Auto,
byt, Babišem a Randákem organizovaná akce – tzv. toskánské setkání s lobbisty, Berlus-
coniho večírky, na kterých jsem nikdy nebyl, homofobní a antisemitské útoky, kterých jsem
se nedopustil. Nemohu komentovat, případně vyvracet něco, co se buď vůbec nestalo, nebo

Miroslav Kalousek. Pro některé démon, pro mne a doufám, že pro mnoho dalších –
poslední skutečný český politik, rétor s dokonalou pamětí, geniální glosátor a mistr politické
zkratky, brilantních intrik a schopnosti přežít. Jako nový předseda ODS a lídr opozice jsem
se sešel s legendárním Kaldou, mocným šéfem rozpočtového výboru v restauraci U Kolo-
wrata. Vykali jsme si a u několika lahví vína se oťukávali. Získal jsem si ho zřejmě hodně
drsnou replikou na téma lidovců. Říkal jsem mu: „Víte, pane předsedo, já mám vás lidovce
v zásadě velmi rád.“ „To kecáte“, opáčil. „Ne, ne, myslím to úplně vážně. Připadáte mi jako
velmi čitelná a srozumitelná strana.“ „To si fakt děláte srandu, co?“ „Podívejte, vy máte dvě
zásady, které dodržujete vždy a za všech okolností. Za prvé – kam vstoupí noha lidovce, tam
už jsou potom jenom lidovci. Za druhé – když s někým můžete vy...kývat, tak to neomylně
uděláte.“ Smál se dlouho. Vznikl mezi námi zajímavý druh přátelství, který trvá dodnes.
Zažil jsem s ním spoustu smutného, zajímavého i veselého. Slovo, které jsme si dali, platilo.
Jednu veselou na závěr. Vrcholné jednání G20 v Londýně. Mirek přichází z WC. „Musím ti
fakt poděkovat za to, že jsi mě vzal s sebou. Teď jsem byl na toaletě s Obamou...“ Je těžké
ho nemít rád. Dokonalý patron třetí kapitoly – Mé tři vlády.

Život po životě. Spousta lidí se mě ptá, jak se teď mám. Většinou odpovídám, že skvěle,
nebo jak si zasloužím. Takže dobře. Nedávno ale na stejnou otázku reagoval jeden kolega,
že když někomu naposled odpověděl: „Jak si zasloužím“, dotyčný se na něj útrpně a s poli-
továním podíval a řekl: „Fakt? Tak to ti nezávidím...“ Tak nevím. Novináři měli největší
starost, jak se poté, co mi spolustraníci uřezali hlavu (která se navíc musela usmívat),
Strana o mě postará. Jakou trafiku mi nabídnou. Uklidním vás. Žádnou. Popravili mě
a všechny, kteří za mnou stáli. Nebo mě jenom potkali na chodbě. Hnusně. Nečas měl víc
číst Bibli, než Vladaře nebo Ako chutí moc. Možná už mu to došlo... Přesto se našla řada
lidí, kteří přede mnou neuhýbali pohledem, nepřecházeli na druhou stranu ulice a dali mi
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Je 9. ledna 2007 a právě byla jmenována devátá vláda samostatné České republiky. Miroslav Kalousek
přilétá do vládního autobusu pomocí svého čarodějného pláště zřetelně pobaven.

Kmotr Jiří Schwarz se svým kmotřencem před kostelem svaté Markéty v Břevnovském klášteře 
21. března 2016.



Nikdy jsem neměl potřebu sám sebe stylizovat, přetvařovat se, žít a mluvit jinak doma,
v práci, na veřejnosti. Před autoritami jsem se neklaněl a poraženým se nemstil. Naučil
jsem se odpouštět. Byla to určitě politická nevýhoda. Pro život je to ale lepší. Možná jsem
mohl být v politice déle, nebo být úspěšnější. Já jsem ale rád, že mě pořád baví život, lidi,
které potkávám. A když se dívám zpátky, tak hodnotím tu svou politickou kariéru bez hoř-
kosti a s hlavou nahoře. Pokud to z těch textů budete cítit taky, tak jsem tu knížku možná
nevydal jen pro sebe, ale i pro vás. Není to tedy pouze soubor „veselých historek z natáčení“
à la „Válčili jsme za Čepičky“. Je to pokus o popis doby, kterou jsme prožili spolu a přitom
každý jinak. Tak se do toho pusťme! 

V Praze, leden 2016

Mirek Topolánek
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bylo jinak. Nikdy jsem to nedělal. Mladí horliví hlupáci v médiích dnes přepisují staré lži
od svých stejně hloupých předchůdců a vytváří tak mytologii polopravd, lží a pochybných
historek. Nechám je u toho. Orel much nelapá. 

Teď se sluší poděkovat. U nás se to moc nenosí a nepřiznává, ale pro každého politika
jsou důležití (kromě voličů, že?) dva lidé. Spin-doctor, což byl pro mě Marek Dalík, a speech-
writer, který píše texty. Naprosto nepostradatelný byl pro mne Martin Schmarcz, který
je vzdělaný, zapálený, má obrovskou schopnost empatie, dokáže vás naposlouchat, pochopit
přesně smysl i výrazové prostředky tak, že dnes už ani nevíme, které věty jsou moje a které
jeho. Texty nebo podklady mi připravovala řada dalších lidí. Začnu Mojmírem Hamplem,
přes Karla Kříže, Jefima Fištejna, Adélu Kadlecovou až k Michalu Marešovi, Martinu Háj-
kovi a třeba Františku Hezoučkému. V poslední době nejvíce Lucie Talmanová. Určitě jsem
na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Děkuji všem lidem, kteří mě podporovali až k se-
bezničení, jako Petr Tluchoř, Ivan Fuksa, Marek Šnajdr a mnoho dalších. Děkuji mému
fraucimoru – především Gábině Kloudové a Janě Bartošové, ale také Adéle Kadlecové
a Báře Loudové, které musely snášet mé nálady, zvláště když jsem přestal kouřit a jíst.
Děkuji všem, kteří mi věřili a kterým to vydrželo. Děkuji i soupeřům, kteří mě respektovali
a motivovali k větším výkonům a zarputilosti. Děkuji i nepřátelům, kteří mě naučili po-
koře, víře a sebepoznání. Děkuji Bohu, že po čase hledání jsem dospěl k etapě nacházení
a myslím, že jsem jej našel. Děkuji svým dětem a svým vnukům, že jsou a že jsou takoví,
jací jsou, jak jsem si přál a jak jsem přál jim. Děkuji svým ženám. Pavle za to, že se mnou
prošla všechny ty krušné začátky a tak dlouho to se mnou vydržela a Lucii za to, že se
mnou prošla ty ještě těžší konce a nové začátky a zatím to ještě vydržela.
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S trochu nešťastnou Janou Bartošovou a smutnou Gábinou Kloudovou ještě pořád ve své kanceláři.
Je 8. května 2009. Den poslední...



I. kapitola

SVĚŽÍ VÁNEK
1996 – 2002

Svět patří těm, co se neposerou.
Charles Bukowski

Chtěl bych jak divoký kůň běžet běžet
nemyslet na návrat
s koňskými handlíři vyrazit dveře
to bych rád.

Jaromír Nohavica   

Nové úřady se starými lidmi
SLOVO, 4. 6. 1998 

Snad nikdo nepochybuje o tom, že finanční kriminalita nebo korupce, ale samozřejmě
nejen ty, jsou palčivými problémy české společnosti. Proto se také návrhům jejich potírání
musí zřetelně věnovat každý odpovědný politik. Nicméně konkrétní návrhy na jejich potla-
čení z pera sociálních inženýrů rozličných politických stran trpí jednou podstatnou vadou,
kterou ukázkově předvádí například program ČSSD. Ten zjednodušeně tvrdí, že každý pro-
blém lze vyřešit vybudováním zcela nové instituce. Nové ministerstvo, nový úřad, nový oddíl
policie, to jsou pro sociální demokraty univerzální všeléky na každý neduh společnosti. Až
se zdá, že to snad ani v ČSSD nemohou myslet vážně.

Za touto naoko líbivou politikou se bohužel skrývá neschopnost rozumět skutečné pod-
statě problému. Demagogům to ale koneckonců může být jedno, vždyť vytvořit nový úřad
je to nejjednodušší. A i kdyby byl takový úřad k ničemu, alespoň budeme vypadat, že jsme
pro konkrétní problém něco udělali.

Chyba ale není ve stávajících institucích, mnohem více je v lidech, kteří v nich pracují.
Když bude policista zneužívat pokut za špatné parkování, nebudeme přece vymýšlet in-
stitut jiný, ale vyměníme onoho policistu. V obecné rovině platí totéž. Chceme-li mít kva-
litnější vyšetřovatele a policisty, musíme jim nabídnout lepší pracovní podmínky, vyšší
mzdy, větší prestiž. Potom přijdou kvalitnější lidé. Vytvořením finanční policie, finanční
prokuratury, speciálních soudů a mnoha ministerstev, jak navrhují sociální demokraté,
tím vším přece automaticky nezvyšujeme kvalitu lidí potírajících finanční kriminalitu ani
o jeden procentní bod.

Stane se pouze to, že část stávající instituce se odloupne a dostane novou hlavičku
a novou budovu. Příkladem je Komise pro cenné papíry. V jejím případě jde přece jen o jiný
název pro bývalý Úřad pro cenné papíry, který je zase jen bývalým odborem ministerstva
financí. Lidé zůstávají a název se mění. Mělo by to být ale přesně naopak. Pokud by byli
k dispozici lepší lidé, mohli by přece dělat svoji práci i pod stávajícími hlavičkami a ve stej-
ných budovách. Řečeno konkrétněji, nástrojů na potírání finanční kriminality přece máme
dost, jen lidé, kteří je mají používat, tak nečiní dostatečně, možná dokonce mnohým finanč-
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Těžko říci, zda v jejich programu jde ještě vůbec o tržní hospodářství. Abychom pochopili,
co ČSSD státním kapitalismem míní, podívejme se jen na několik jejich tezí. 

ČSSD zaprvé hodlá zvýšit dotace do všech sfér hospodářství, počínaje zemědělstvím
a konče průmyslem. Celé hospodářství chce kromě toho izolovat od zbytku světa a admini-
strativními nástroji včetně dovozní přirážky hodlá chránit neefektivní domácí výrobce před
cizí „nepříjemnou“ konkurencí, která je ovšem dnes spotřebitelům velmi příjemná, neboť
mají možnost vybírat si z balíku jak domácích, tak zahraničních výrobků, a mohou tudíž
srovnávat. ČSSD jinými slovy říká, že se máme připravit na zdražení všech dovozů a pod-
poru i těch podniků, které by v mezinárodní konkurenci už dávno díky své nízké výkonnosti
zanikly. Místo rozbití dnešních monopolů navrhují sociální demokraté jejich další regulace
a utužení. Jejich vláda bude poskytovat výhodné dlouhodobé úvěry těm podnikům, které si
je vyžebrají, případně uplatí. Privatizace bank se zastaví, a to i přesto, že naše neefektivní
bankovní molochy strategické investory potřebují jako sůl, aby mohly zlepšit své služby
a napumpovat do podkapitalizované ekonomiky další peníze. Stát bude velkoryse dotovat
vývozy zemědělské nadprodukce, kterou předtím sám způsobí neúměrnými dotacemi do ze-
mědělství. Budeme tak spotřebovávat nejdražší potraviny, jaké si jen lze představit, protože
spotřebitelé je zaplatí třikrát. Jednou ve výrobních dotacích zemědělcům, podruhé ve vý-
vozních dotacích týmž zemědělcům a potřetí na pultech. Aby takové velkorysé projekty ufi-
nancoval, bude se stát muset zadlužovat na úkor všech, kteří přijdou po případné Zemanově
vládě. Daně ČSSD nehodlá snižovat, ba právě naopak, sociální a zdravotní pojištění, což

ním operacím ani nerozumějí. A kdyby nástroje chyběly, tak je přece můžeme zlepšit pro ty
instituce, které je používaly doposud. Proč hned vymýšlet nové úřady?

Budování nových úřadů je jen zmnožováním obslužného aparátu a administrativy,
které ale nesměřuje k požadovanému cíli. Netvořme tedy nové instituce, měňme lidi v těch
stávajících. To první je příliš laciné a neúčinné řešení. Politik, který myslí svou práci vážně,
by se k němu neměl uchylovat.

✗ Ó, jak jsem byl naivní. Svěží vánek Tupolánek. Když po zániku britského koloniálního
panství prováděl profesor Parkinson případovou studii dopadů na Ministerstvo pro ko-
lonie v očekávání jeho zrušení, s hrůzou zjistil, že úředníků na Ministerstvu naopak při-
bylo. Počet úředníků roste nezávisle na objemu jejich úkolů. Je daleko jednodušší zřídit
novou instituci, než přitrouble hledat lidi, kteří by chtěli pracovat. Služební zákon dnešní
tristní stav akorát zabetonoval.

Státní kapitalismus místo tržní ekonomiky?
LIDOVÉ NOVINY, 12. 6. 1998

Sociální demokraté konečně zveřejnili svůj recept na hospodářský rozkvět naší země.
Soudnému člověku se z něj musela zatočit hlava. Jejich ekonomický program hovoří jasnými
slovy: ČSSD hodlá zavést státní kapitalismus, tedy stav, kdy hlavní slovo v ekonomice nemají
soukromí podnikatelé, firmy a svrchovaní spotřebitelé, ale všemohoucí a všeobjímající stát. 
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Tento billboard z kampaně 1998 s obrázkem „Kennedyho Přívozu“ ve mně neevokuje Klausovo 
vylučování z ODS, ale spolutvůrce této koláže, šéfa scény Národního divadla moravskoslezského
Sašu Babraje. Bohužel s ním už žádnou flašku Jima Beama nevypiji...

Sám a sám s mořem bouřícím neboli na špici pelotonu fouká a žlutý trikot máš jen proto, aby všichni
věděli, komu je třeba zezadu brnknout do kola.



nomiku. Skoro se zdá, že takovéto cíle jsou v rozporu, zvláště když zmíněné heslo vyplníme
konkrétním obsahem programových návrhů sociálních demokratů.

Vize ČSSD počítá s tím, že stát bude dohlížet nad životem občana od kolébky až k hrobu.
Kolikrát jen se ve zmíněném programu dočteme, že stát bude životy občanů „usměrňovat“,
„směřovat“, „vést“ a „rozvíjet“. V zemi, kde vláda každého člověka vodí za ručičku, by však
téměř nezůstal prostor pro svobodu, tvůrčí aktivitu lidí a iniciativu, což jsou hnací motory
každé prosperující ekonomiky.

Je zajímavé, v jakém rozporu je například vzdělávací program ČSSD s ostatními před-
volebními sliby Zemanovy strany. Zatímco za prvořadý cíl vzdělávání považují v ČSSD „vý-
chovu občana jako nezávislé a svobodné osobnosti“, všechny ostatní části programu jako by
počítaly spíše s občanem nesvéprávným, kterému musí neustále někdo ukazovat směr
a smysl života. Už jen následující kapitola o vědě je zarážející. Sociální demokraté v ní totiž
bez skrupulí prohlašují, že stát by měl vědcům určovat, v jakých oblastech by měli bádat,
což téměř zavání porušováním akademické svobody.

Kromě toho téměř ve všech oblastech, které spravuje stát, chtějí sociální demokraté
zdvojnásobit jeho výdaje. Jako by neplatilo pravidlo: Čím více bude utrácet erár, tím méně
zůstane každému z nás. Jako by sociální demokraté záměrně nechtěli říci, že každou korunu
navíc, kterou hodlají rozdělit, musí nejprve odebrat z peněženek občanů. Přerozdělováním
ale ještě nikde na světě prosperující ekonomika nevznikla.

Předvolební heslo sociální demokracie tedy při pohledu na její konkrétní programové
zásady dostává povážlivé trhliny. Pokud totiž sociální demokraté mluví o solidaritě, nikdy
ji nechápou ve smyslu pomoci těm nejvíce potřebným. Jejich „solidarita“ znamená ovládnutí
každého kroku člověka; je tedy jen jiným výrazem pro rostoucí moc nad občanem.

Opravme tedy to, co způsobila nešikovnost či záměr tvůrců kampaně ČSSD. Správné
heslo by mělo znít: K prosperující ekonomice vede cesta jedině přes odbourávání zbytečných
bariér, které brzdí iniciativu a schopnost lidí, a ne skrze jejich stavění. Jedině tak může
totiž skutečně vzniknout vytoužené fungující hospodářství, které v konečném důsledku
umožní dobře se postarat i o ty, kteří jsou skutečně potřební.

✗ Dnes už víme, že prosperující ekonomika a sociální jistoty pro každého jsou typic-
kým oxymóronem, jak by řekl Jiří Paroubek. V kontextu migračního tsunami to platí
dvojnásobně. Nicméně, lid chce být klamán... Doufejme, že to časem a včas pochopí
aspoň lidi.

Kdo chce na barikády, nemá místo v Parlamentu
KRIZE V ČT, SENÁT, 3. 1. 2001

Při hodnocení právě skončivšího století se nejrůznější komentátoři a znalci předhánějí
ve vymýšlení řady přívlastků a charakteristik. Jaké vlastně bylo 20. století? Nemám patent
na rozum a navíc nemám pocit, že pouhým kalendářním předělem se všichni staneme jak
mávnutím kouzelným proutkem jinými, lepšími, že to automaticky znamená konec všeho
špatného a začátek něčeho lepšího, že se hajzlíci polepší a že všichni budeme za zpěvu, tu
budovatelských, tu národních písní kráčet vstříc lepším zítřkům. 

Na jedno hodnocení, a v souvislosti s válkou na Kavčích horách jsem si to uvědomil
o to palčivěji, se želbohu zapomíná. Je to role intelektuálních elit (nebo těch, kteří se za ně
vydávali a vydávají) ve století plném válek, revolucí, kontrarevolucí a zmatků, v Divném

jsou jen jinak pojmenované daně, hodlají sociální demokraté zvyšovat, čímž budou nejen
vytahovat peníze z kapes občanů, ale budou prodražovat naši pracovní sílu ve srovnání se
zahraničím a způsobí tak další nekonkurenceschopnost našeho zboží v cizině. Vedlejším
efektem jejich politiky bude další zaměstnávání cizinců v Čechách načerno, protože legální
domácí zaměstnanec bude čím dál dražší. Vyšší nezaměstnanost nejméně kvalifikovaných
pracovníků bude dalším přímým důsledkem sociálnědemokratické politiky. Z dnešního
mnohdy neefektivního státu se stane stát plýtvající a zkorumpovatelný. O tom, kdo dostane
úvěry a dotace, budou totiž rozhodovat ministerští úředníci na základě osobních konexí
a úplatků. Peníze tak nedostanou ty nejlepší projekty, ale ti, kdo budou mít nejblíž k ČSSD.
Další scénář je předvídatelný. Na rozhazovačnost vlády bude samozřejmě reagovat cen-
trální banka, která bude o to restriktivnější, oč rozdavačnější bude vláda a oč vyšší bude ri-
ziko inflace. Poslední prohlášení ČSSD o omezení vlivu centrální banky tento fakt jenom
potvrzují. Pro drobné a střední podnikatele to tedy znamená ztížený přístup k úvěrům
a vyšší úroky než dnes. 

Program ČSSD je tedy správnou cestou k cíli. Ovšem pouze v případě, že oním cílem je
růst korupce, větší daně, větší moc úředníků, vyšší úroky pro podnikatele, zdražování po-
travin a zboží z dovozu, příliv nelegálních pracovníků z ciziny a omezování konkurence-
schopnosti českého průmyslu. Pokud někdo skutečně chce podporovat takovou politiku, pak
bezpochyby dá hlas ČSSD. Stojí to skutečně za to?

✗ Tvářili jsme se, že jsme centrálně plánovanou ekonomiku, kdy byly z jednoho centra ří-
zeny pekárny, lékárny, cementárny, slévárny a elektrárny a plán se tak dlouho upravo-
val, až byl většinou splněn, nahradili ekonomikou tržní. To platilo s výhradami tak do
roku 1994. Pak jsme zjistili, že jsme v ekonomice smíšené, v dobách vlád ČSSD s výraz-
ným nárůstem veřejného sektoru. Tržní ekonomiku jsme obohacovali o matoucí adjektiva
– sociální, ekologická apod. Trochu hořkým výsledkem sametové revoluce tak byla fak-
tická legalizace stínové struktury z dob socialismu, lepší start všech starých zvýhodně-
ných (veksláků, komunistů v podnikových strukturách, svazáků, PZkářů, estébáků,
prokurátorů a jejich kombinací) v novém kabátě tržní ekonomiky a vznik celé vrstvy „no-
vých“ Čechů jako průvodního jevu transformačního procesu ve všech tranzitivních eko-
nomikách po rozpadu sovětského impéria. Nejdříve chtěly staré struktury přežít
a legalizovat své majetky, pak chtěly díky lepší startovací pozici a účasti v privatizaci
ekonomickou moc, dnes chtějí zpět i moc politickou. Ani k tomu nepotřebují KSČM...
Státní kapitalismus byl nahrazen evropským socialismem, směřujícím u nás dnes k oli-
gokracii. Vždyť on už má, babičko, tolik, že nepotřebuje krást… Svatá prostoto! 

Chyba v hesle sociální demokracie
SLOVO, 13. 6. 1998

Naší vizí je prosperující ekonomika a sociální jistoty pro každého, hlásá jedno ze třpy-
tivých hesel sociální demokracie, které dnes zdobí téměř každé naše město a vísku. Před
tím, než se pokusím vysvětlit protimluv v úvodním hesle, budu polemizovat s termínem pro
„každého“. Nás přece musí zajímat jen ten, kdo pracuje, chce pracovat a kdo nemůže pra-
covat. A to zcela jistě není „každý“. Lákavost této proklamace ovšem bledne už při nepatr-
ném zamyšlení nad jejím obsahem. Musíme si totiž položit otázku, zda můžeme skutečně
zajistit každému jistotu pohodlného života ze státních peněz a přitom mít prosperující eko-
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si, že naši vyjednavači by měli přestat s hledáním případných viníků komplikací vstupu do
EU na české politické scéně a měli by se soustředit na tvrdé a nutné negociace s čím dál
tím méně integračně zapáleným partnerem. K tomu jim dopomáhej Bůh!

✗ Dnes bych dodal spíše Allahu Akbar!

Smutné porovnání
LIDOVÉ NOVINY, 27. 11. 2001

Žili byli dva prezidenti. Nebyli to možná ani prezidenti, byli to králové. Aspoň ten první
po tom velmi toužil a ten druhý tak fakticky vládl. Měli mnoho společného, přestože by to
oba vehementně vyvraceli, a také je mnoho rozdělovalo, což by možná neradi připouštěli.
Oba vyváděli své země z temnot říše zla. Ten první o tom často mluvil, ten druhý byl dříve
dokonce součástí této říše. Dělí je jedna generace, přes tisíc kilometrů a rozdílná je i veli-
kost jejich království. První byl symbolem odporu proti zlu, druhého se obávali pro jeho
minulost a těžko odhadnutelnou budoucnost. Oba vládli z historických hradů, jeden spíše
neformálně, o to však usilovněji, druhý tvrdě a nekompromisně. Měl jsem možnost vyslech-
nout jejich projevy. Ten první u příležitosti státního svátku, druhý v rámci světového eko-
nomického fóra. První projev byl negativistický, konfrontační, sebestředný, zaměřený více
do minulosti a vypovídající tím mnohé o autorovi, méně o stavu země, směřování, nadějích.

století, jak zpívá Jarek Nohavica. 20. století bylo totiž také stoletím opakovaného fatálního
selhání tzv. intelektuálních elit, a to jak v evropském měřítku, tak o to důsledněji v zemích
Koruny české.

Hraji sám se sebou takovou hru. Vytvořil jsem si skupinu zhruba deseti osob naší in-
telektuální současnosti. Pokud se tito lidé (a přiznávám, že při implozi a destrukci komu-
nistického režimu sehráli pozitivní roli) na něčem opravdu shodnou, stačí vyjádřit názor
opačný a nemůžete se splést. Naprosto neomylně, s přesností, která mrazí, stojí jmenovaní,
jak se časem vždy ukáže, na špatné straně. 

Co je vede k takové nenávisti vůči všemu standardnímu, k popření všeho, co tvořilo je-
jich sílu v období totality? Sám nad tím často přemýšlím a hledám alespoň pro sebe přija-
telné vysvětlení. Je to nesplněné očekávání, ztráta iluzí, touha po moci, po penězích, vlivu,
neuskutečnitelná touha po dokonalosti světa kolem nich? Nevím. 

Co však vím, je jejich negativní vliv na českou společnost, destabilizace, dezintegrace
a zmatek. Jako by na vězně svědomí, na bojovníky za svobodu, izolované v zapouzdřeném
a tehdy semknutém disentu, přešlo i něco z jejich věznitelů (ostatně chytré knížky tento
jev poměrně dobře popisují). Metody, zákulisní tahy, kavárenská filosofie a útok na vše, co
je svou normálností nepohodlné, nehodící se do krámu.

Nechtěl bych, aby se slovo intelektuál stalo, jako v dobách nepříliš vzdálených, nadáv-
kou, nechci se stydět za své kolegy, nechci se stydět za to, že jsem Čech (i když valašské ná-
rodnosti). I proto se domnívám, že by Senát na dnešní schůzi, která ani fakticky nemůže
vyřešit výbušnou situaci v České televizi a ostatně to zcela očividně ani není jejím cílem,
neměl navrhovaný bod projednávat.

✗ Tak tenhle text bych asi dnes napsal jinak. Zkomplikoval mi to Miloš Zeman svým 
kategorickým rozdělením populace na „my“ a „pražská kavárna“. Pokud mě opravdu,
Miloši, nutíš se takto binárně rozhodnout – nelze jinak – jsem členem pražské kavárny.
Mám to o to komplikovanější, že můj vztah k oněm „deseti“ se nezměnil. Nejsem sluníčkář.
Mám ale rád Ztohoven a sleduji Quida. Zasloužím si trest!

Přituhuje!
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 15. 5. 2001

V rámci vyjednávání o našem vstupu do EU začíná přituhovat a obávám se, že teprve
nyní, když se vstup v této dekádě blíží, si obě strany začínají naléhavěji uvědomovat očeká-
vané, neočekávané, chtěné i nechtěné dopady, včetně vlivu na vnitrostátní veřejnost. Celý
panevropský proces začíná v EU, ale daleko víc u nás připomínat známých pět fází vývoje
projektu. A integrační úsilí nepochybně ambiciózním projektem je. Po předprojekčním nad-
šení přichází fáze realizačního vystřízlivění, poté fáze hledání viníků, potrestání nevinných
a odměňování nezúčastněných. My se nacházíme – a útoky některých ministrů socialistické
vlády to potvrzují – v mezifázi někde mezi realizačním vystřízlivěním a hledáním viníků.
Stanoviska představitelů EU nám situaci neulehčují. Po zamezení volného pohybu zboží
(nečerpání zemědělských dotací EU, ať si o nich myslím co chci, vede v konečném důsledku
k nekonkurenceschopnosti souvisejících zbožových komodit), přes omezení volného pohybu
osob a – z naší strany neaktuálního – vývozu kapitálu, byl učiněn pokus o definitivní tečku
za svobodami, na jejichž hodnotách vznikla EHS: zamezit volnému pohybu služeb. Všechny
ostatní „hodnoty“ nemohou ztrátu jmenovaných základních svobod ničím nahradit. Myslím
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Václavu Havlovi lze vyčítat spoustu věcí. Samet, nohsledy, odmítání standardní politiky, řadu omylů.
Přesto jsem ho měl rád. Cítili jsme k sobě ostýchavý respekt.



Neměli bychom však přes očividný a mediálně hojně frekventovaný historický úspěch
zapomenout na některé další problémy, které se už bez Teličkova vyjednávacího týmu, bez
naší diplomacie a bez základní shody českých demokratických politických sil neobejdou.
Nejde jen o skloňované zemědělské dotace a vršící se bariéry na evropské i naší straně, ale
také o téměř fantazmagorickou představu ČR coby faktického přispěvatele, a nikoli pří-
jemce dotací z evropského rozpočtu. 

O to víc překvapuje špidlovsko-svobodovsko-havlovská agresivní rétorika o jediné
možné proevropsky orientované vládě a napadání domnělého antievropanství ODS. Kromě
toho, že tím tato podivná vláda chce odvést pozornost od vlastní neschopnosti zvládat běžné
problémy a zakrýt tak populismus svého programového prohlášení, nepočítají tito hoši
s naší historickou národní zkušeností. 

Až se slivovicová mlha zvedne, až my Valaši, a nejenom my, vystřízlivíme a probudíme
se do socialistické reality dnešních dnů, bude nám evropská byrokratická současnost proti
Špidlovu pracovnímu táboru minulosti připadat jako liberální ráj. Tak přichází svět o bás-
níky, básníci a politici o iluze a naše země o jednoho eurorealistu. 

✗ Dnes kvůli cukrovce už slivovici ani nepiji. Pominu-li občasný kalíšek. Pamatuji kampaň
na jižní Moravě: „Tož šohajko, zkús tu moju a koláčky.“ „Strýcu, já nemožu ani slibovicu,
ani sladké; mám cukrovku.“ „Tož to já takéj, ale kontrolu až za 14 dní…“ Strýcu, ale já
to mám bez prášků a nepíchám si, víte? A nebudu!

KAPITOLA I. SVĚŽÍ VÁNEK

23

Zatleskali mu pouze nohsledi a lidé škodolibí – a druhý den ho byly plné noviny. Ten druhý
byl pozitivní, konkrétní, nadhledový, přinášel výzvy, byl zaměřený do budoucnosti a při-
nášel naději do rozkolísaného světa. Byl přerušován potleskem a souhlasným smíchem,
na závěr zatleskali průmyslníci a bankéři z celého světa. Naše noviny jej téměř nezazna-
menaly. Vůbec si nemyslím, že to první království je zemí z prvního projevu, zemí ztracenou
a beznadějnou, stejně jako si nemyslím, že království druhé je zemí zaslíbenou. Chci pouze
upozornit na vytváření virtuální podoby světa, ve kterém žijeme. První projev zazněl ve
Vladislavském sále v Praze, ten druhý v hotelu Marriot v Moskvě. První přednesl Václav
Havel, druhý Vladimir Putin. Byly to dva obyčejné prezidentské projevy. Jejich porovnání
je však smutné.

✗ Daleko smutnější je dnes, že jen co Václav Havel zemřel, vylezli všichni ti ukrytí bolševici
a estébáci z nor a začali rozjařeně křepčit na jeho hrobě. Odešla poslední velká morální
autorita, do arény byli vypuštěni lvi. Všechno je dovoleno! Jsme zpět! Začala Velká pro-
tikorupční revoluce…

V oparu slivovice
LIDOVÉ NOVINY, 23. 9. 2002

Tož jsme vyhráli. Nad celým Valašským královstvím se vznáší slivovicové výpary. Hlasy
všech Valachů pro vstup do EU, a to i nás pochybovačů žijících v exilu, jsou definitivně za-
jištěny. Neoslavujeme sice pana Teličku, ale naše vlastní vyjednavače, kteří opili ty pazúry
bruselské, že vystřízliví až po našem vstupu. 
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My Valasi sme hlúpí, ale my o tem víme. Nicméně valašské geny přinášejí spíše tvrdost, urputnost,
hrdost, ale také sklon k riziku, furianství a prchlivosti.



II. kapitola

NEPORAŽEN!
2002 – 2006

The future belongs to those who believe in their dreams. 
Eleanor Roosevelt

Rozmach (s kostlivci ve skříni)
MARTIN ŘÍMAN

Mirka Topolánka jsem prakticky neznal do roku 1998, kdy kandidoval podruhé za jeden
z ostravských obvodů do Senátu. A to uvědomění si, že existuje, bylo opravdu kuriózní
a dobře vystihuje, kým vlastně byl. Proto stojí za připomenutí.

V této kampani jsem působil jako volební manažer ODS. Takže jsem se nemohl divit,
když se mi jednoho sobotního rána rozdrnčel mobil. Na druhé straně Václav Klaus. Ten 
víkend měl na programu návštěvu severní Moravy. Telefonát od něj v osm ráno, to nevěstilo
nic dobrého.

„Martine, já odsud okamžitě odjíždím, to nemyslíte vážně, co se to tady děje!“ Nechápal
jsem nic. Po chvíli dialogu, který se povětšinou skládal z vykřičníků, otazníků a pomlček
jsem pochopil. Kandidát na senátora Topolánek rozvěsil po Ostravě billboardy, ze kterých
sice bylo jasné, že kandidátem je on, ale nikde nebyla ani náznakem zmínka, že v barvách
ODS. Upřímně řečeno, rozmrzelosti šéfa jsem se divit nemohl. Výsledek? Předseda brblající
disciplinovaně absolvoval celý ostravský program, Topolánek billboardy nezměnil a stal se
senátorem. Takoví jsme byli…

Když se v roce 2002 stal novým, teprve historicky druhým předsedou ODS, rozhodně
nebyl v jednoduché pozici. Souboj o předsednictví vůbec nevyhrál jednoznačně (i autor to-
hoto textu volil jiného kandidáta), zátěž v podobě odcházejícího Václava Klause, jehož roz-
hodně nebyl favoritem – viz do dějin vstoupivší esemeska – a několik kostlivců ve stavbě
ODS, kterými byla inherentně podminována, to byla jeho výchozí pozice. Za ty asi nejobtíž-
nější balvany, které si s sebou vlekl a které za sedm, resp. osm let rozhodly o konci jeho ka-
riéry coby šéfa vlády i strany, považuji následující dva:

Kostlivec ve skříni č. 1 – kraje
Novopečený předseda ODS zdědil neblahé dědictví v podobě existence krajských samo-

správ, která se později ukázala jako jedna z hlavních příčin postupného rozkladu ODS.
Diskuse nad potřebou, či zbytečností krajů se táhla jako červená nit celými 90. léty.

Mnozí komunální politici napříč stranami po nich z pochopitelných důvodů toužili, ale
v době dominance ODS a Václava Klause se vcelku bez problému dařilo jejich zřízení brzdit
a oddalovat, byť bylo zřejmé, že nakonec tlak regionů zvítězí. Václav Klaus kraje odmítal
jako zásadní ohrožení jak státu, tak i tehdy křehkých, teprve se definujících politických
struktur. Měl obavu ze vzniku zájmových a mocenských pašalíků, které se zapouzdří do
svých partikulárních zájmů a postupně ochromí ústřední moc.
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Spojenectví s Klausem nakonec bylo logické – v nově zvoleném vedení na kongresu 2002
(kde se Topolánek stal předsedou) nebyl nikdo, kdo by buď s VK chtěl spolupracovat jaksi
nad rámec běžného styku, ani nikdo, koho by Klaus považoval za alespoň trochu důstojného
partnera. V žádném případě si nemyslím, že by po pár měsících již prezident republiky měl
nějaký konkrétní cíl v ODS; rozhodně ale chtěl mít nadstandardní informace a v případě
potřeby i jistý vliv. To obé mu Vlastimil Tlustý mohl nabídnout měrou vrchovatou.

Na otázku, proč stál Tlustý od počátku Topolánkovy éry vždy tak trochu stranou, je
těžko najít odpověď. Jistě, byl solitér a narcis, ale to byl ve straně každý druhý. Langer,
Nečas, Bém, vlastně všichni, politická strana není klub kamarádů ze školy. Určitě hrálo
roli jeho komunistické stigma – chápal, že některé dveře mu zůstanou navždy uzavřené
a tím spíše si opevňoval pozice, do kterých se mu vniknout podařilo. Můj osobní názor je, že
právě jeho nešťastná příhoda s KSČ ho nakonec nejvíce ze všeho vyřazovala z hlavního prou-
du ve straně. I proto si ideově hrál na přesvědčeného pravičáka, za jehož názory napravo je
již jen zeď. Nic není vzdálenějšího realitě – V. Tlustý byl pragmatik a zdatný technolog moci,
který by se bez problémů uplatnil v jakékoliv politické straně. Jím prosazená podoba tzv.
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Malá odbočka – už Alexis de Tocqueville píše ve své „Demokracii v Americe“, že lépe se
daří státu, který nemá jedno mocenské hypercentrum, ale více menších, které spolu navzá-
jem soupeří a znemožňují tak zabetonování moci v úzké skupině. Stavěl tím proti sobě teh-
dejší Francii a Ameriku, dnes bychom mohli vzpomenout příklad decentralizovaného
Německa. Jenže to, co vzniklo u nás má blíž spíše k fungování Osmanské říše než Německa.
V Německu skutečně není jedno mocenské centrum – například politické je v Berlíně, ob-
chodní v Hamburku, finanční ve Frankfurtu a průmyslové v Bavorsku. U nás je vše v Praze.
A to se nijak nezměnilo ani vznikem krajů. Pouze se nechalo vzniknout časem stále více
a více sebevědomým a agresivním regionálním pašům, které spojoval až absolutní nezájem
o cokoliv jiného, než o svůj pašalík.

Do té doby vůdčí osobnosti politického života stran v regionech – poslanci a později také
senátoři – se vesměs stali trpěnými loutkami v rukou hochů, co spolu mluví – krajských
zastupitelů a starostů největších měst, které spojovalo jedno klíčové heslo – urvi, co můžeš.
Tento zájem byl společný všem 14 nově vzniklým krajům. A to již byla nějaká síla.

ODS pocítila tragédii této situace více než kdokoliv jiný. Díky svému velmi dobrému
výsledku v prvních krajských volbách v roce 2000, kdy získala pozice 8 hejtmanů, a ze-
jména v roce 2004, kdy ze 14 krajů (včetně kraje nekraje Prahy) vládla z pozice hejtmana
ve 13 a v 10 měla dokonce v radách absolutní většinu! Tak vznikla síla, která byla z centra
prakticky neovladatelná. Naopak, v podstatě to byla ona, která rozhodovala o mocenských
poměrech uvnitř strany. Nebylo koordinovanější a ve svých zájmech jednotnější entity než
desítky a desítky krajských zastupitelů podporovaných klíčovými starosty. 

To, jak se jejich zájmy totálně míjely se zájmy celku (a po roce 2006 zejména vlády), se
ukázalo v dalších krajských volbách v roce 2008, kdy kraje odmítly celostátní kampaň ODS
a prakticky sabotovaly podporu vládě, čehož nejviditelnějším příkladem byl jejich neskrý-
vaný odpor ke zdravotnickým poplatkům. Prostě v obavě před vlastním volebním neúspě-
chem byly krajské reprezentace ochotny popřít i program své strany. Až dokonale
absurdním potvrzením touhy těchto lidí vydržet za jakoukoliv cenu ve svých pozicích, byl
po prohraných volbách ochotný vstup do koalic s ČSSD, pro kterou bylo hlavním progra-
movým bodem právě zrušení poplatků…

Je zřejmé, že takové pnutí mezi centrem a regiony uvnitř ODS nebylo lze udržet dlouho
bez katarze v podobě zhroucení některého z klíčových pilířů, na kterých stála tehdy už
hodně podminovaná stavba struktury ODS.

Tak přišel pád vlády, za pomoci

kostlivce č. 2 – Vlastimila Tlustého  
Vlastimil Tlustý sám o sobě by rozhodně neznamenal pro Topolánka neřešitelný pro-

blém. Síla Tlustého stála na dvou pilířích: ten první, slabší, se jmenoval poslanecký klub
a ten druhý, silnější, Václav Klaus.

Topolánek nebyl až do roku 2006 poslancem a tedy se neúčastnil každodenního provozu
klubu. Po volbách 2006 se sice poslancem stal, ale zároveň taky předsedou vlády, což ho
z fungování klubu opět vyřazovalo. Tlustý naopak neměl jinou mocenskou základnu ve
straně, než právě poslanecký klub. Několikrát se pokusil získat post místopředsedy, ale
vždy ho dohnala jeho minulost člena (nebo kandidáta, to už si přesně nepamatuji) KSČ.
V těch dobách to v ODS ještě bylo těžké stigma. V uzavřeném prostředí klubu však tento
handicap bylo možné překonat každodenním pěstováním okruhu svých podporovatelů.
Tento systém drobných služeb a protislužbiček dokázal koučovat dokonale.
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Fotím se fakt nerad. Ale i k takovým vypečeným a umělým fotkám nás nutily naše drahé a vychytralé
agentury.



Jeho následná role byla smutná a smutnější, stejně jako role jeho patrona, prezidenta
Klause. Václav Klaus se více a více stavěl do role téměř otevřeného odpůrce Topolánkovy
vlády a jeho ODS. Bylo jen otázkou času, kdy dojde k závěru, že je čas zaútočit. K tomu
došlo v březnu 2009, v rámci už ani nevím kolikátého pokusu Paroubkovy ČSSD shodit
vládu hlasováním o nedůvěře. Tentokrát se mu to podařilo, díky hlasům Tlustého a dvou
jeho trošku popletených obdivovatelů z řad ODS, z nichž hlas toho druhého ani nebyl
potřeba. Nevěřím, že by tento krok Tlustý učinil bez posvěcení hlavou státu. Ne proto,
že by k tomu neměl jinak odvahu a chuť, žluči v něm bylo na rozdávání, ale proto, že udě-
lat to sólo by znamenalo definitivně odejít do hlubin zapomnění české politiky. Nakonec
se stalo i tak.

Byl jsem Mirkem Topolánkem požádán o malou reflexi let 2002 – 2006. Dlouze jsem
zvažoval, co pro ni bylo charakteristické a klíčové z hlediska jeho nové role v čele ODS. 
Akceptace jeho osoby členskou základnou po více jak 10 letech dominance Václava Klause?
Nutnost dát straně novou energii a víru v budoucnost po dvojich prohraných parlamentních
volbách po sobě? Najít nové lidi a vytvořit tým pro nový program a – jak všichni věřili –
novou vládu? Ubránit se útokům zleva a postupně stále více i z „quasiprava“?

Nakonec jsem dospěl k závěru, že důležitější i zajímavější je položit si otázku, zda se
právě v těchto letech, kdy šla Topolánkova hvězda jednoznačně nahoru, neskrývaly ve struk-
turách ODS zárodky zkázy, které se měly projevit v období následujícím. Domnívám se, že
tomu tak bohužel bylo. Mocenský egoismus regionálních politiků a nenaplněné ambice jed-
notlivců si vybraly svou daň. Výše popsaní dva „kostlivci“ jsou toho dobrým příkladem.
Navíc měli, dá se říci „exogenní“ charakter. Byli tady, žili si vlastním životem a de facto se
s nimi nedalo moc dělat. Jejich destruktivní síla se plně projevila až po horizontu uvedených
4 let. Avšak zmíněná čtyři léta byla dobou, bez které by nikdy nevybuchly s takovou razancí.
S odstupem více než 10 let si můžeme klást otázku, zda je bylo možno účinněji eliminovat.
Na to si však musí odpovědět především Mirek Topolánek.

Martin Říman
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squeeze outu (vytěsnění minoritních akcionářů) by se určitě líbila Andreji Babišovi a dalším
velkokapitalistům, ale určitě byla na hony vzdálená ideovému paradigmatu ODS s jejím
důrazem na „hokynáře na rohu ulice“.

Topolánek musel Tlustého respektovat – ve volební periodě 2002 – 2006 měl neotřesi-
telnou pozici ve vedení klubu. Byl stínovým ministrem financí a je nutno přiznat, že nave-
nek působil mnohem kompetentnějším dojmem než mnozí členové tehdejšího vedení. Jak
už jsem zmínil, trvale se stylizoval do role ochránce pravicovosti ODS, který se jen těžko
smiřuje s nezbytnými ústupky každodenní politické praxe. To vyvrcholilo na předvolebním
kongresu na podzim roku 2005 v Brně.

Měl to být pomyslný výkop do volební kampaně před parlamentními volbami na jaře
příštího roku, které ODS po osmi letech v opozici, s novým lídrem, chtěla za každou cenu
vyhrát. Čtyři roky pilovala svůj program a Brno se mělo stát místem jeho představení člen-
ské základně a veřejnosti. Každý stínový ministr měl za úkol představit svou část. Nutno
zdůraznit, že program jako celek se neskládal z mechanicky poskládaných nápadů jedno-
tlivých stínových ministrů a jejich týmů, ale že šlo o vnitřně soudržný materiál x-krát pro-
jednaný a schválený stínovou vládou a vedením strany. To, co přednesl Vlastimil Tlustý,
zapůsobilo, řečeno s klasikem, jako nálož ekrazitu.

Devadesát pět procent, možná více, osazenstva sálu aplaudovalo ve stoje. Nutno uznat,
že Tlustý měl svou show připravenou dokonale. Verbálně, audiovizuálně, věcně. Tehdy 
spatřilo světlo světa „tlustého kolečko“, které mělo být symbolem volební kampaně ODS
2006, se kterým strana získala do té doby nevídaných (a od té doby bohužel taky) 36 procent
hlasů. A o kterém si mnoho členů a příznivců ODS dodnes myslí, že kdyby ho zlotřilý Topo-
lánek realizoval, měla by ODS navždy vystaráno.

„Kolečko“ mělo ovšem dvojí „ale“. Za prvé, ekonomický program, který „kolečko“ ztěles-
ňovalo, nikdo nikdy předtím neviděl, nečetl, neschválil. Byl to čistě sólokapr Tlustého, který
ho schovával právě na ten jeden okamžik. To by ještě nemuselo být tak zlé, pokud by obsa-
hoval realistický a hlavně realizovatelný návod na ekonomickou politiku vlády. Jenže za
druhé, byl to absolutní nesmysl. Inženýrsko-početní cvičení o tom, jak všechno a všem zda-
níme a všem to pak přerozdělíme v podobě onoho slavného „státem garantovaného příjmu“.
A na to všechno vyděláme snadno, neboť v takovém systému ekonomika poletí nahoru tem-
pem Usaina Bolta. Tlustý musel vědět, že hlásá nesmysly. Jednak nebyl hloupý a hlavně
by neměl zapotřebí celou věc tak úzkostlivě tajit prakticky přede všemi. 

Nejhorší (a pro něj nejlepší) bylo, že se s tím nedalo nic dělat. Představa, že vedení ODS
svolá tiskovou konferenci, na které oznámí, že se distancuje od návrhu stínového ministra
financí Tlustého, by byla, pár měsíců před volbami, sebevraždou v přímém přenosu. Takže
se mlčelo. Kdo chtěl, rozdával v kampani „kolečko“ (a byla jich většina, která uvěřila v zá-
zrak – tak už to bývá). 

Jenže Tlustý ve své chytrosti a rafinovanosti se přece jen v jednom přepočítal. Ti, kteří
znali a pochopili celý tento podvod, nejpozději v tomto okamžiku pochopili, že s Tlustým se
spolupracovat nedá. Myslím, že většině ani tak nevadila nesmyslnost jeho návrhu (konec-
konců v kampani se toho „nakecá“), ale nevídaný podraz na celou ODS, totální neloajalita,
která se mohla samozřejmě kdykoliv opakovat.

Takže po vítězných volbách měl ještě tolik slávy nad hlavou, že jej Topolánek musel
vzít do své první vlády. Ale o pár měsíců později začaly úplně jiné starosti a Vlastimil Tlustý
se již do vlády nedostal. Věřím, že to pro něj musel být šok. Ve své sebestřednosti zapomněl,
že vše se dá v politice odpustit a přejít, ale podraz v klíčovém okamžiku nikoliv.
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plňovala a nadále musí naplňovat. Všem těmto lidem bylo a je společné to, že rozhodují
a chtějí rozhodovat sami za sebe. Starají se o prospěch svůj a své rodiny a tím i prospěch
obce a státu. Těmto lidem je svoboda jednou ze základních životních potřeb. Nechtějí návrat
komunismu ani socialismus ve všech jeho otevřených či skrytých podobách. Proto nás volí!
Naše stabilní ideové zakotvení a programové teze jim mluví z duše a oni chtějí, abychom
vyhráli a naše společné představy realizovali. Tyto lidi naše vnitřní problémy nezajímají.
Oni chtějí výsledky a ne řeči. Uvědomujeme si vůbec tuto naši roli a zodpovědnost z ní vy-
plývající?

ODS je dnes, přestože je v součtu svých členů obou komor nejsilnější parlamentní stra-
nou, v čisté a často říkáme konstruktivní opozici. Nechci analyzovat příčiny tohoto stavu.
Shoduji se s Václavem Klausem, že o našich prohrách rozhodly daleko více dlouhodobé spo-
lečenské tendence a střednědobé faktory, než sebegeniálnější kampaně, a to jsem tu po-
slední – troufám si říci, že docela úspěšnou – sám vedl. Důležité je, abychom novou opoziční
úlohu hodnověrně zvládli. Jak v poloze aktivního, kvalifikovaného a ostrého odmítání so-
cialistických konceptů a blokování vpravdě orwellovských nápadů, tak v úrovni navrhování
vlastních alternativ a jejich prezentace před veřejností. Ani na vteřinu nesmíme podlehnout
pokušení participovat na nedokončených obchodech z dob opoziční smlouvy, případně na
obchodech nových. Na středočeském regionu řekl Vlasta Tlustý velice pravdivou větu: „ODS
je jedinou stranou s ručením“, myšleno s garancí pro občany. Obávám se někdy, abychom
se nestali „stranou s ručením omezeným“, eseróčkem prosazujícím jednotlivé a partikulární
zájmy zúčastněných a zainteresovaných na celostátní, regionální i komunální úrovni. Te-
prve toto by nás zničilo. Žijeme ve „Špidlolandu“ a nejenom pro nás, ale především pro celou
řadu českých občanů všech profesí, pro všechny občanské skupiny od podnikatelů přes za-
městnance až po důchodce je to frustrující. Sledují kroky stávající socialistické vlády s vel-
kými obavami a jedinou nadějí jsme pro ně my. Nesmíme tato očekávání zklamat!

Nemohu se nevyjádřit k našemu postoji k Evropské unii, respektive názoru ODS na
vstup České republiky do EU. Sdílím všechny naše výhrady a tušené i netušené dopady na-
šeho vstupu a nemíním Honzovi Zahradilovi fušovat do řemesla. Po návštěvě Štrasburku
a Evropského parlamentu se můj pohled ještě vyostřil. Ano, opravdu hrozí, že naše příští
vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny může být vítězstvím Pyrrhovým a o všem dů-
ležitém budou rozhodovat v Bruselu. Ano, skutečně zafungoval gyroskopický efekt v tom
smyslu, že námi podepsaná asociační dohoda byla dohodou s jiným seskupením, že se Unie
pohnula pro nás nepřijatelným směrem a pro nás je stále obtížnější tento pohyb směrem
ke Spojeným státům evropským akceptovat. To, že bychom evidentně vyjednali, nebo ale-
spoň vyjednávali lepší podmínky, musí být dnes jasné nejenom našim voličům. Přesto, 
anebo právě proto, se musíme před referendem ke vstupu do EU vyjádřit jednoznačněji, 
než opakovat obligátní „ano, ale“..., a to nejenom proto, že naši voliči už se většinově rozhodli.
Existují pouze dvě možnosti a já se přimlouvám pro alternativu „ano a“.... To „a“ znamená
ostrou kritiku, aktivní vysvětlování našeho pohledu, vlastní představu integrace, či spíše
návratu k původním hodnotám a ve spolupráci s dalšími partnery v Evropě jejich prosazo-
vání v Eurolandu. Současně to znamená vyhrát jak volby do Evropského Parlamentu, tak
volby do Poslanecké sněmovny. Vždyť vůbec nejhorší variantou ze všech by pro nás pro
všechny bylo žít v socialistickém „Špidlolandu“ podřízeném federalistickému „Eurolandu“.
To si snad nezaslouží ani naši političtí odpůrci!

A tím definuji náš jediný a prvořadý CÍL. Základním postulátem politické strany je zí-
skání co největšího podílu na moci k realizaci programu a naplnění slibů voličům. Strany,
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Quo vadis ODS aneb nový začátek
XIII. KONGRES ODS, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 14. 12. 2002

Vážený pane předsedo, vážené delegátky a delegáti, milí hosté,
všechny vás zdravím a ještě jednou vám děkuji za výkon a skvělé výsledky v podzim-

ních volbách. Potřebovali jsme to.
I já bych se chtěl pokusit, pokud možno jasně a srozumitelně, přispět k naší vážné dis-

kusi o dalším směřování Občanské demokratické strany. Chci přispět k diskusi, která 
předcházela tomuto přelomovému kongresu, provází jej a musí nepochybně pokračovat 
bezprostředně po jeho, jak všichni věříme, úspěšném zakončení. K diskusi, která není, jak
někdy zjednodušujeme, dána pouze faktem, že na předsedu strany nekandiduje otec zakla-
datel, ideový vůdce, klíčová osoba české politické scény, člověk, kterého si vážím a jak pevně
věřím, budoucí prezident republiky – Václav Klaus. Chci přispět k diskusi, která je vyvolána
daleko více potřebou, nebo možná spíše pocitem nutnosti změn po opakovaných volebních
neúspěších ODS v klíčových volbách posledních let. Která je dána potřebou reflexe změněné
situace na domácí i evropské politické scéně. Máme vůbec odvahu a sílu k takové diskusi?
Jsme schopni vyjít z této fáze životního cyklu politické strany zdravější a silnější?

Poslední měsíce, předvolební sněmy, ale i toto kongresové rokování mě přesvědčují, že
ano. Jsme otevřenější, životaschopnější a silnější stranou, než jsme si sami mysleli a než
naši političtí odpůrci doufali. A politické strany jsou fakticky buď silné, nebo mrtvé. ODS je
dnes skutečně jedinou autentickou silou bránící svobodu a kapitalismus. Je jedinou občan-
skou nadějí a přes všechny turbulence a obavy je ve velmi dobré kondici. Máme poprvé od
roku 1997 více než 20 000 členů, nemáme finanční problémy a po podzimních volbách, kdy
jsme se dostali znovu na vzestupnou volební trajektorii, máme historicky nejvyšší preference
po Sarajevu. Je ale pravdou, že tento bonus jsme získali hlavně díky naší jasné opoziční
roli a díky výsledkům červnových voleb a obecně vnímaným hrozbám Špidlovy vlády. Co
tedy způsobuje naši nervozitu, nejednotnost, kdo je fakticky naším největším soupeřem?
Vážené kolegyně a kolegové, jsme to my sami. Naše hlasovací aliance, náš stereotyp, naše
spoléhání se na překonané recepty, naše nedůslednost, naše lidská selhávání, náš strach
ze změn a z budoucnosti. Řešením může být pouze naše odvaha, naše důslednost, naše síla
a Blood, Sweat and Tears! Krev, pot a slzy.

Abychom mohli stanovit vizi, odpovídající strategii, účinnou taktiku a specifikovat po-
stupné kroky, musíme provést analýzu stavu. Nemůžeme se vyhnout ani chladnému, pro-
fesionálnímu zhodnocení transformační dekády a naší unikátní, pozitivní a dominantní,
nicméně našimi soupeři ostře a nevybíravě napadané role v tomto období. Nechci volat po
žádné tlusté čáře, nemíním zpochybňovat naše bitvy na poli interpretace devadesátých let.
Sám se jich účastním a budu se jich účastnit. Přenesme je však spíše na odbornou úroveň.
Našim stávajícím i potenciálním voličům jsou tyto pravdy těžce vysvětlitelné. My sami se
těmito bitvami vyčerpáváme a čím dál tím víc svou obhajobou minulosti zapomínáme na
budoucnost. Zbrojme na bitvy budoucí, neztrácejme síly a čas válčením bitev minulých.

ODS vznikla před 11 lety ne proto, že by si ji někdo vymyslel a pak prosadil. Nebyl to
human design, ale human action, a to na základě mohutné společenské poptávky. Zakla-
datelé tuto poptávku realizovali a naplnili očekávaným obsahem. Komu tedy ODS patří?
Nám? Otcům zakladatelům? Ne! ODS patřila, patří a nepochybně musí patřit veřejnosti.
Přesněji té její části, jejíž představy o společensko-politickém uspořádání našeho státu svým
pravicovým, liberálně-konzervativním programem Občanská demokratická strana na-
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výzvu Václava Klause podobají daleko více boji než proklamované soutěži. Nikdy jsem ne-
tušil, že je něco takového vůbec v ODS možné. Nebudu se tímto tématem ve své řeči již dále
zabývat a v žádném případě nebudu nic trapně vysvětlovat. Pokud cílem mělo být mě po-
škodit a zastrašit, tak potom autorům denunciační kampaně vzkazuji, že pouze zdůraznili
mé první přednosti a těmi jsou odvaha a smysl pro fair play. Celou záležitost vnímám pouze
jako pokus zpochybnit mou serióznost.

Jaký by vlastně měl být předseda ODS? Má to být ideolog, řečník, vyjednavač, taktik,
odborník nebo snad manažer? Asi od každého trochu a nejlépe všechno najednou. Tak ta-
kového dnes v osudí naleznete velmi těžko. V situaci, která volá po řešení, je nutné si sta-
novit, co vlastně chceme. Chceme klidné a věcné setrvávání a usedlou stabilitu s rizikem
špatné volby ve špatně zhodnocené situaci, z dějin dle vzoru Chamberlain? Nebo preferu-
jeme řešení spíše robustní, razantnější přístup, který ale nemusí nutně znamenat radikální
změnu a vnášení neklidu do vlastních řad. Řešení, které akcentuje to podstatné v dané
chvíli, to preferuje a řeší s nadstandardním úsilím a tím nepodstatným se nezabývá, tedy
z dějin dle vzoru Churchill. Aniž bych se chtěl drze pasovat do role Winstona Churchilla,
má preference je jasná. Teď je čas pro Churchilla, ne pro Chamberlaina!

Včera jsem vytyčil jediný cíl, který před sebou ODS a samozřejmě i nový předseda 
musejí mít – vítězství ve volbách. Jakými nástroji bychom tento cíl měli prosadit a realizo-
vat? Vše už bylo řečeno a pro vás by mělo být dobrou zprávou, že mezi kandidáty není vý-
znamnějších rozdílů v pohledu na věc. Lišíme se v detailech, možná v pořadí priorit, ve

KAPITOLA 2 NEPORAŽEN!

33

které tvrdí něco jiného, buď lžou, anebo to nejsou strany. ODS nemůže mít jiný cíl, než je
vítězství ve všech následujících volbách a tomuto cíli musí podřídit vše ostatní. To by mělo
být alfou a omegou všech našich diskusí! Stranická struktura, komunikační systém, způsob
prodeje programu, politický marketing, chování k jednotlivým hráčům na politické i občan-
ské scéně, mediální politika a získávání peněz na to všechno musí být pouze nástroji k na-
plnění tohoto cíle. O svých preferencích v těchto oblastech budu ostatně hovořit zítra ve
svém kandidátském projevu.

ODS tedy nepotřebuje novou ideologii. Má svůj, a nechci aby to znělo jako adorace, má
svůj klausismus. Pouze nesmíme připustit opakování situace z britské Konzervativní
strany, kdy baronka Thatcherová, vyštípaná z aktivní politiky, kromě své osobnosti odnesla
s sebou i část thatcherismu, což vrhlo tuto stranu do dlouholeté personální, ale i ideové mi-
zérie. V ODS se to nesmí stát.

ODS také nepotřebuje kompletně nový program. V tom stávajícím najdeme i podporu
rodiny a vzdělání, i protikorupční boj, i sociální politiku. Musíme toto dobré zboží pouze
lépe zabalit a prodat. Hlavně však musíme sami, a to na všech úrovních, tento program
prosazovat v praxi. Jinak zůstane cárem papíru.

ODS nepotřebuje fakticky ani nové tváře a to neříkám jenom proto, že jsem se ráno po-
díval do zrcadla, potřebuje nové osobnosti. Osobnosti, které ji převedou postklausovským
obdobím, vytvoří současně k základům stavby přidanou hodnotu, stmelí křídla, vrstvy, sku-
piny. Osobnosti, o nichž budeme věřit, že přivedou ODS k vítězství. To je přece hlavní úkol
tohoto kongresu a já pevně věřím, že to zvládneme.

Chtěl bych závěrem poděkovat Václavu Klausovi za jeho průkopnickou práci a hlavně
za mimořádnou míru trpělivosti, kterou musel prokázat spoluprací s lidmi jako jsem já.
Jsem pyšný na to, že jsem s ním mohl pracovat. Jsem hrdý na Občanskou demokratickou
stranu, kterou vybudoval. Včera začal Václav Klaus tento kongres motem „Vstříc novému
osudu“. Já bych v kontextu všeho, co jsem řekl, použil spíše sousloví nový začátek.

Čas pro Churchilla, nebo pro Chamberlaina?
XIII. KONGRES ODS, PROJEV PŘED VOLBOU PŘEDSEDY, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 15. 12. 2002           

Dámy a pánové,
přeji dobré dopoledne a slibuji, že můj dnešní projev bude podstatně kratší, než ten vče-

rejší i ten předešlý a pokusím se po upozornění některých citlivějších delegátů i méně křičet.
Kratší bude především, ale nejenom proto, že si nemyslím, že by o budoucím předsedovi
Občanské demokratické strany měl rozhodovat jeden sebegeniálnější projev na kongresu,
ale spíše dlouhodobé konzistentní postoje a činy. Nejsem zvyklý chválit sám sebe, má práce
a hlavně výsledky by měly hovořit za mě. Přesto si myslím, že máte právo znát mé priority
a schopnosti, respektive můj pohled na mé silné stránky.

Včera proběhla na našem kongresu rozsáhlá diskuse, která nebyla sice nijak přelomová,
přesto byla zarámována do zvláštní, nové situace. Většina projevů sice reflektovala obecné
téma směřování ODS, mezi řádky však probleskovala nervozita a obava z dalšího vývoje
po odchodu Václava Klause, pochybnosti o schopnostech kandidátů jej nahradit, chvílemi
i lehká hysterie ze stoupajících a klesajících šancí jednotlivých kandidátů. Tomu všemu,
kuloárním debatám, vyjednáváním i dohodám jsem ochoten rozumět, i když se jich v pod-
statě neúčastním. Manipulace, pomluvy a záměrně zkreslované informace se však přes
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Takhle nějak vypadají „dvě hrdličky“. Je smutné, že Václav Klaus vždycky vnímal náš vztah substi-
tučně, nikoli komplementárně. Jako ekonom mohl být pragmatičtější. 



Dnes spolu žijeme téměř dvacet pět let, vychováváme tři děti, tvoříme pracovní tandem
a kupodivu ještě pořád spolu chodíme na pivo. Chci vám říci, že manžel mne za ta léta nikdy
nezklamal a vždy jsem se na něj mohla spolehnout. Vždy nesl ten nejtěžší batoh.

Jsem si jista, že právě on je tím člověkem, který dovede pravici k vítězství! Je to muž,
který má štěstí.

Děkuji, odcházím omdlít.
Mirek Topolánek: Děkujeme vám za pozornost.

✗ Tak falešný a tak prázdný... Nicméně vítězný. Tehdy. A dnes taky rozvedený, znovu že-
natý, rozmnožený a zmožený. Vůbec jsem toho 15. 12. 2002 netušil, do čeho jdu. Bez týmu,
bez pretoriánské gardy, s morálně rozloženou partají, s novými krajskými velkokníže-
ctvími, s pátou kolonou uvnitř a s nespokojeným Klausem v zádech. Prezidentské volby
před sebou a v ruce karty na složení. Aspoň jeden žolík by se hodil. Byl jsem okamžitě na
ručník v ringu. Starosti si ale dělám až přijdou, pak si je nedělám zbytečně! 

Do třetice všeho dobrého – volme Klause
PROJEV VE 3. KOLE 3. VOLBY PREZIDENTA, PRAŽSKÝ HRAD, 28. 2. 2003

Vážení a milí kolegové a kolegyně,
již potřetí, jak jsem vám minule ostatně slíbil a možná i trošku vyhrožoval, před vás

předstupuji se stejným úkolem – doporučit vám všem našeho kandidáta na funkci prezi-
denta České republiky. Řeknu vám, už jsem si na tuto práci tak nějak zvykl a snad mi bude
i chybět, až to tady skončí. Vlastně mě to teprve teď začalo bavit. Ale nic netrvá věčně. Mé
projevy se volbu od volby zkracují a tak nepochybně hrozí, že v takové sedmé, osmé volbě
bych vydával už jen hrdelní výkřiky. To byste neměli riskovat. Říká se, do třetice všeho 
dobrého. Tož to dneska zkusme!

Vážené senátorky a poslankyně, senátoři a poslanci, neděláme a nikdy jsme nedělali
v těchto volbách negativní kampaň. Naše nabídka je a vždy byla vysoce pozitivní. Nevybírali
jsme a nevybrali kandidáta v úzkém grémiu, vybrali jsme kandidáta pro něco a pro většinu
a ne kandidáta proti něčemu, proti někomu a jenom pro některé. Netajili jsme jeho jméno
do poslední chvíle, aby se v předvečer volby na něco nepřišlo. Třináct let je náš kandidát na
očích veřejnosti a my tady i lidé tam v podhradí o jeho názorech a jeho životě víme téměř
vše. Víme, v čem s ním souhlasíme a v čem s ním nesouhlasíme, i s čím se naopak ztotožňu-
jeme. Ví to i okolní svět, který nebude muset zítra nervózně zjišťovat, co je to vlastně za
ptáčka. Náš kandidát není sázkou v loterii, cestou do neznáma, není to radikál ani funda-
mentalista. Ten, kdo mu dá svůj hlas, neriskuje a ví, do čeho jde.

V našem státě je mnoho důstojných, respektovaných a slušných lidí. Prezidentem se
však může stát pouze jeden. Doba, která nadchází, bude mimořádně složitá a moc záleží na
tom, zda v čele státu bude stát integrální osobnost s velkým rozhledem a zkušenostmi, sto-
procentně orientovaná na zájmy české společnosti a přitom pevná v kramflecích – či nikoli.
Říkám za sebe – nechci a nebudu volit jako straník. Jedinou disciplinární komisí i stranic-
kým sekretariátem jsou pro mne lidé žijící v České republice. Budu volit jako Čech a občan
této společnosti. Budu volit Václava Klause!

✗ Volbou Klause jsem se krátkodobě zachránil. Senátor, který mi pět minut před třetím
kolem třetí volby přislíbil potřebný 142. hlas pro Klause, mi říkal, že toho jednou budu
litovat... Non, je ne regrette rien...
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váze jednotlivých kroků. Já budu podporovat pouze takové změny, které povedou k posílení
celého systému, budou mít vnitřní logiku a nebudou bourat celou stavbu. V podnikové
praxi bych nejdřív provedl tzv. reingeneering a teprve potom by se realizovaly změny.
Strana v tomto smyslu funguje a musí fungovat stejně. Tvrdé jádro a přívětivý obal. Ne
naopak, jak je tomu doposud.

Ke stranické struktuře říkají toryové a já s nimi souhlasím: „Bez dobré struktury do
politiky nelez“ a ta naše vyžaduje pouze změny vyvolané zrušením okresů. Budu prosazovat
postupnou změnu vnitrostranických volebních mechanismů směrem k větší účasti členské
základny, s cílem volit postupně na všech stupních ODS s klíčem pro volitele 1 : 1. Tento
krok, společně s pokusem o sice riskantní, nicméně nezbytné otevření se novým členům
a kariérní řád pro nové a nejen nové členy, by mohly vést k zatřepání usazenými sedimenty
v podobě místních klanů bez ohrožení podstaty. Celý vnitřní systém musí být zaměřen ne
na hledání nových tváří, ale na cílenou výchovu nových osobností.

Myslím, že mou silnou stránkou by měla být schopnost komunikace s politickými part-
nery, soupeři, institucemi, všemi nesocialistickými subjekty a hledání ideově spřízněných
subjektů i jednotlivců. Jsem hluboce přesvědčen, že v tomto ohledu své protikandidáty jed-
noznačně převyšuji.

Lídr musí být schopen přesvědčivě, jasně a srozumitelně prodávat náš produkt – 
program. Strana se přece nemá soustředit kolem programu svého lídra. Strana musí najít
nejvhodnějšího lídra pro svůj program. Nový předseda musí být čitelný, charismatický
a přitažlivý pro stávající i budoucí voliče ODS. Nechám na vašem posouzení, kdo z kandi-
dátů tato kritéria splňuje nejlépe.

Dostávám se k problematice, kterou se budu zabývat nezávisle na výsledcích tohoto
kongresu. Vlastní prodej produktu – programu, jeho ambaláž neboli obal, marketing, mini-
málně střednědobá prodejní strategie, mediální prezentace apod. V této oblasti se odvažuji
tvrdit, že je má pozice v dnešní soutěži dominantní. Prosadím do této, v ODS zatím velmi
podceňované oblasti, profesionalitu, systém a invenci.

Na závěr mi dovolte pár poznámek k důležitému faktoru dnešních voleb, a tím je vy-
tvoření kompaktního a pracovitého týmu nového vedení ODS. Vedl jsem několik velmi roz-
ličných týmů. Jak volených, tak mnou vybraných. Demokraticky zvolený tým má jedinou
nevýhodu – nemůžete si jej vybrat sám. Všechno ostatní jsou výhody. Práce v takovém týmu
vyžaduje určitou sadu dovedností a vlastností. Patří k nim loajalita, vzájemný respekt
a schopnost kompromisu. Nemám s těmito vlastnostmi žádný problém a za lidi, kterým
věřím a kteří mě nezklamou, se dokážu bít jako lev. Mám to mnohokrát v praxi vyzkoušeno
a vždy jsem zatím uspěl.

Dříve, než vás ponechám vašim úvahám a hlasování, vám chci představit ještě jeden
tým, daleko důležitější, bez kterého bych tady dnes určitě stát nemohl, a tímto týmem je
moje rodina. Nechtěl jsem vám představovat celý ten můj ansámbl, moji ženu jsem však
pozval, nebo spíše vyhověl její prosbě.

Pavla Topolánková: Vážení milí přítomní v tomto nádherném sále,
dovolte, abych vás pozdravila a abych vám řekla několik vět. Přijela jsem sem mezi vás,

abych podpořila svého manžela v jeho odvážném a nelehkém kroku, v jeho kandidatuře do
čela Občanské demokratické strany.

Chtěla bych vám říci, že s manželem jsem se seznámila v Brně během našich studií.
Zaujal mne především svým optimistickým přístupem k životu, svým obrovským množstvím
energie a svou schopností komunikace, ale také svou citlivostí. A samozřejmě svou výškou!
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s kytičkou růží pro soudruha komisaře a vesele poskakujícího k volební urně je fantasmagorií.
Naše členy a voliče musí nutně přístup vlády urážet a vůbec se jim nedivím. Budou to ale
oni, kdo v referendu nakonec rozhodnou a žádné monstrkampaně k tomu nepotřebují.

Přesto, nebo právě proto, aniž to naši voliči vyžadují a my sami to nepovažujeme za nutné
a aniž bychom o tom dnes tady chtěli hlasovat, musíme na závěr našich diskusí, po zhodnocení
alternativ, rizik a souvislostí dát všem občanům České republiky jasné poselství, jasnou
zprávu a čitelné doporučení. Jsme pravicovou, sebevědomou, eurorealistickou a antifedera-
listickou, ale také zodpovědnou stranou. Jsme jedinou stranou, která se v otázkách evropské
integrace dlouhodobě nevyhýbá otevřené diskusi, snaží se pravdivě informovat české občany,
snaží se je připravit na evropskou realitu, povstupní šok, stranou, která by nepochybně k vy-
jednávání přístupových dokumentů nepřistupovala s takovou naivitou a poraženectvím jako
vládně-koaliční vyjednavači. Jsme stranou, která má jako jediná rozpracovanou evropskou
politiku a která je připravena účinně hájit zájmy České republiky a jejích občanů.

Nechci a nebudu se ve svém zahajovacím vystoupení zabývat jednotlivými aspekty in-
tegrace, mým pohledem na tisíce detailů ambiciózního projektu Evropské unie. Můj názor
je konzistentní a známý. Ve svých vystoupeních na Ideové konferenci Mladých konzerva-
tivců, na řadě českých univerzit, ve svých textech „Proč nejsem eurofederalistou“ a mnohých
dalších jsem své postoje dostatečně ozřejmil. Přesto mi dovolte pár slov, bez ambice pokoušet
se nyní o sofistikovanou analýzu a detailní rozbor.

Jakou Evropu tedy skutečně chci
Chci Evropu nesocialistickou, tj. umožňující soutěž, nedusící těžce vyvzdorovanou svo-

bodu jednotlivce. Chci Evropu mající ve svém štítě slovo svoboda a ne slovo solidarita. 
Evropu obchodujících, spolupracujících národních států, které kooperují jen v těch oblastech,
kde je to výhodnější a efektivnější než samostatný postup. Chci Evropu, která má společnou
politiku jenom tam, kde existuje jasný konsensus, a ostatní záležitosti ponechává v kompe-
tenci národních států. Vyznávám Evropu mezivládní spolupráce, Evropu bez nárůstu cen-
trální a ve své podstatě nedemokratické moci. Chci Evropu, ve které se každá země může
svobodně rozhodnout, které oblasti kompetencí si ponechá a které bude sdílet s dalšími člen-
skými zeměmi. Chci Evropu národních států, jejichž občané budou vědět, kdo jim vládne,
jak je zvolit a také jak se jich zbavit, Evropu národních vlád, odpovědných svým a pouze
svým občanům. Chci svobodně obchodující Evropu, která podporuje podnikání a neuvaluje
dusivé regulace na kdeco a kdekoho. Chci takovou evropskou integraci, která daňovou, hos-
podářskou a sociální politiku ponechá národním státům, protože to jsou hlavní oblasti ideo-
logických rozdílů mezi stranami. Integraci, jež respektuje suverenitu národních států ve
věcech zahraniční a imigrační politiky. Chci integraci, která nebude ohrožovat čtyři základní
principy Evropského hospodářského prostoru. Chci takový dokument, a ať se klidně jmenuje
ústavní smlouva, který všechny výše uvedené principy jasně vymezí a zaručí.

Jakou Evropu nechci
Nechci žádné „Spojené státy evropské“, dnes spíše v podobě „Evropské antiamerické fede-

ralistické socialistické republiky“. Nechci tedy umělý, bruselskými byrokraty nadekretovaný,
evropský superstát. Nechci evropskou ústavu, protože ústavu mají pouze státy. Nechci další
prohlubování evropské politické, měnové či bezpečnostní integrace. Nechci ani jednoho evrop-
ského prezidenta, natožpak dva. Nebudu podporovat vytváření žádné konkurenční bezpeč-
nostní nebo vojenské struktury, jež by měla omezit manévrovací prostor Severoatlantické
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Když do EU, tak s ODS
IV. IDEOVÁ KONFERENCE ODS, PRAHA, 17. 5. 2003 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, účastníci IV. Ideové konference Občanské demokra-
tické strany, drazí hosté,

vítám vás všechny zde, v Národním domě na Vinohradech, na dnes již tradičním místě
našich setkávání a diskusí a děkuji vám za hojnou účast. Dovolte mi před naším rokováním
krátký úvod, jímž bych chtěl odstartovat sérii úvodních vystoupení hlavních řečníků.

Setkáváme se dnes, necelý měsíc před referendem ke vstupu do EU a necelý rok před
předpokládaným faktickým vstupem, abychom jako jediná česká relevantní politická strana
velmi vážně a otevřeně diskutovali o našich postojích, o našich pochybnostech, o prioritách,
které chceme prosazovat, o výhodách a nevýhodách vstupu či nevstoupení do EU, o budouc-
nosti EU a našem pohledu na tuto budoucnost, o tendencích a trendech vývoje a možnos-
tech jejich ovlivnění, o alternativách, které se nabízejí nebo nenabízejí, o našem součas-
ném a budoucím postavení na české i evropské politické scéně, o našich partnerech v EU, 
o nejrůznějších aspektech integračního procesu, o našem doporučení členům a příznivcům
Občanské demokratické strany.

Odvažuji se tvrdit, že zde v tomto sále není nikdo, kdo by bezvýhradně a tupě přijímal
současnou evropskou realitu, natož potenciální budoucí podobu EU. Nevěřím, že se v tomto
sále najde jediný snílek, který by naskakoval na drahou, plochou až ubohou eurokampaň
naší, tzv. proevropské vlády. Takový hlupák v ODS určitě není. Představa člena či voliče ODS
s „Ódou na radost“ na rtech, s budovatelským pohledem upřeným ke světlým zítřkům, 
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Taková veselá partička... Aby EU fungovala, musela by se přes Lisabon, Nice a Maastricht vrátit až
ke Společenství uhlí a oceli. Mohlo by se to klidně jmenovat Společenství hodnot a pravidel!



Český sen o sociálním státě, se kterým Vladimír Špidla vyhrál volby, logicky musel zů-
stat předvolební vějičkou a iluzí. Musel se stejně rozplynout, jako se rozplynuly obdobné
sny zanícených architektů těchto myšlenek v řadě evropských zemí, jejichž vlády zejména
v sedmdesátých letech podnikaly vážné pokusy tohoto typu. Nechci psát o Německu, Francii,
Itálii. Dánské pokusy s aktivní politikou zaměstnanosti ale byly dávány za příklad ještě
nedávno. Mělo se totiž za to, že právě v této zemi se podařilo snížit díky štědré politice so-
ciálního státu hladinu nezaměstnanosti z dvanácti procent na pět. Dnes víme, že šlo o sta-
tistickou iluzi. Dánský ekonom Per Henrik Hansen z Dánské národní banky před časem
osvětlil, že šlo pouze o hru se statistickými čísly. Skutečná, statisticky nezkreslená neza-
městnanost se dnes v Dánsku pohybuje ve výši kolem dvaceti procent. Iluze padla! Podobně
dopadl i další sociální zázrak – švédský. Profesor Lars Calmfors ze Stockholmské univerzity
nedávno publikoval rozsáhlou analýzu o švédské aktivní politice zaměstnanosti. Její závěr
zní: dlouhodobá aktivní politika zaměstnanosti sice dokázala snížit otevřenou nezaměstna-
nost, ale zároveň snížila regulérní zaměstnanost. Aktivní politika nezaměstnanosti v tako-
vém rozsahu, v jakém byla modelována ve Švédsku v uplynulých deseti letech, se neukázala
jako efektivní. Z těchto i jiných publikovaných závěrů v odborném ekonomickém tisku suma
sumarum vyplývá, že hyperaktivní role státu při zprostředkování práce má zanedbatelnou
účinnost, je demotivační a dlouhodobě neufinancovatelná. Rekvalifikační programy jsou
málo účinné. Dotace na tvorbu pracovních míst jsou velmi sporné. Nová pracovní místa vy-
tlačují stará – nedotovaná. Nejrůznější ekonomické studie naopak ukazují, že státy s nej-
nižšími výdaji mají zároveň nejnižší nezaměstnanost.

Odpovědným vládám se tedy nabízí lepší řešení, než slibovat nesplnitelné: snižovat ne-
zaměstnanost prostřednictvím snížení daní, daňových odvodů, zjednodušením daňové sou-
stavy, zpružněním trhu práce, odstraňováním nejrůznějších bariér, zmenšováním
prokorupčního potenciálu a vytvořením dalších stimulů pro růst ekonomiky a přirozenou
tvorbu nových pracovních míst. Jenom tak lze získat dostatek prostředků pro opravdu po-
třebné. Jenom na těchto základech lze pomalu a systematicky vystavět ne již nesplnitelný
český sen, ale prosperující hospodářství s fungující sociální sítí. Toto nabízí svým voličům
Občanská demokratická strana.

✗ Naivní pohled na demokracii říká, že demokracie funguje proto, že dává voličům to, co
chtějí. Skeptický pohled je, že demokracie selhávají proto, že voličům nedávají to, co chtějí.
Pravdou ale je, že demokracie selhávají právě proto, že dávají voličům to, co chtějí.
Henry Louis Mencken dokonce tvrdí, že „podstatou demokracie je teorie, že obyčejní lidé
vědí, co chtějí, a zaslouží si, aby to tvrdě a nemilosrdně dostali“.

Pomůže nám Evropská lidová strana 
prosazovat naše priority?
KONFERENCE PRAVICOVÝCH STRAN, BRATISLAVA, 19. 9. 2003

K tradičně nejtvrdším střetům mezi pravicí a levicí dochází při hledání modelu evrop-
ské sociální politiky. Není divu. Tato problematika v sobě totiž zahrnuje různé konstituční
i hospodářské tradice jednotlivých evropských států. Současná koncepce evropského sociál-
ního státu je neudržitelná a nesmyslná.

Z pohledu České republiky musím trvat na tom, že nižší míra sociální ochrany a regu-
lace v naší ekonomice není pokusem o politiku „sociálního dumpingu“ – jak nás ostatně
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alianci. Nechci, aby kdokoli v Bruselu uvaloval diplomatické či jiné sankce na země, kde si ob-
čané svobodně zvolili politickou reprezentaci, jež se právě nehodí do krámu stávající bruselské
elitě. Nechci se vzdát našeho práva určovat výši daní pro naše občany a jejich snížením přispět
k přílivu investic a zvýšení tempa růstu. Nechci statisíce stránek nových a nových směrnic,
které regulují absolutně vše. Nechci Evropu příkazů a direktiv. Nechci ani Evropu, která provádí
takovou politiku, že hodinové pracovní náklady v zemích Evropské měnové unie jsou o třicet
procent vyšší než ve Spojených státech, díky čemuž je průměrná nezaměstnanost oproti USA
dvojnásobná. Nechci Evropský policejní sbor s právem odposlouchávat telefonáty a otevírat do-
pisy komukoli, kdekoli v celé Evropě. Nechci evropský zatykač. Nechci ani Evropský soudní
systém umožňující trestat zločiny „antievropanství“. A zejména odmítám porcování národních
států do samosprávních euroregionů a konec státních vlád. Sečteno a podtrženo, nechci, aby
nám někdo ukrajoval z našeho, socialisty už dnes okleštěného prostoru svobody.

Děsí mne možnost, že na mezivládní konferenci EU, která by měla projednávat závěry
Konventu, bude Českou republiku zastupovat tandem eurokomiků Špidla – Svoboda. Varuji
je už teď. Naše doporučení v následném nutném referendu, pokud bez konzultací a národ-
ního konsensu přistoupí do špatného eurovlaku, bude ne, ne, ne!

Toto všechno a mnohem víc budeme diskutovat v pracovních sekcích této Ideové kon-
ference. Aniž bych chtěl předjímat výsledky našeho dnešního jednání, jsem povinen sdělit
své vlastní stanovisko. V referendu letošního června vhodím do urny lístek se slovem ano.
Byl bych rád, abyste po všech pochybnostech, které máte, po všem, co jsem naznačil v tomto
projevu a s plnou zodpovědností, odvahou a sebevědomím udělali totéž. Platí totiž jedno-
značně: „Když do EU, tak s ODS“.

✗ Byl to první nebo druhý ostrý protievropský projev, ve kterém jsem stál proti celému sálu
souhlasně kývajících nabuzených euroskeptiků z ODS a přesto jsem je sebevražedně tla-
čil do podpory našeho vstupu do EU. S vědomím absence smysluplných alternativ a se
znalostí naprosto jasné proevropské orientace většiny našich voličů. Totální schizofrenie.
Tato dichotomie mě pronásledovala po celou dobu mého kralování ODS. Ve fotbale se
v případě, že se neshoduje výkon týmu a expektace fanoušků, většinou absurdně mění
trenér. Já toužil vyměnit členy...

Soumrak sociálního státu
LIDOVÉ NOVINY, 4. 9. 2003

Tak máme za sebou více než pět let budování lepších zítřků pod taktovkou českých so-
cialistů a více než rok vládnutí kabinetu Vladimíra Špidly. Jaký byl ten Rok Špidly? Co
nám přinesl halasně proklamovaný Český sen o sociálním státu, se kterým Vladimír Špidla
vyhrál volby? Logicky musel zůstat předvolební vějičkou a iluzí. Kromě nesplněných slibů
a dalšího zadlužování země pouze opakované potvrzení toho, že je možné beztrestně lhát,
podvádět, slibovat a sliby potom neplnit.

V letním rozhovoru pro Lidové noviny (LN 2. 8. 2003) ve snaze vyjádřit fakt, že se sou-
časná vláda prolhala k moci bezbřehými sliby (o zmrazení věku odchodu do důchodu, o růstu
sociálních dávek, o plošných přídavcích na děti s padesátitisícovou dotací pro novorozence,
o růstu platů – učiteli počínaje a státními úředníky konče atd.), jsem řekl, že takovou lež tu
nikdo od roku 1946 nepoužil. V roce 1946 také komunisté slibovali podporu živnostníkům
a soukromým zemědělcům. 
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států Ústavu odmítne, koncepce flexibilní Evropy se stane potvrzenou realitou a dojde k roz-
volnění současného rigidního integračního modelu.

Souhlasím s panem Martensem v tom, že pravicové strany ze střední a východní 
Evropy sdílející tento pohled na budoucnost Evropy mohou přinést skutečný závan svěžího
vánku do „Nové Evropy“. Pomáhá nám v tom hluboce zažitá zkušenost s totalitarismem
a socialismem, která jen tak nezmizí.

Proto klíčovou otázkou pro ODS zůstává: Je Evropská lidová strana schopna splnit
naše společné cíle a očekávání? Pomůže nám prosadit naše politické priority vedoucí k vy-
tvoření Evropy demokracií a reprezentovat naši evropskou vizi? Je ELS tou správnou plat-
formou, která nás dovede k vítězství v evropských volbách v roce 2004? Je v ELS dostatek
vůle prosazovat další liberalizaci a deregulaci evropské ekonomiky a redukci evropského
sociálního státu?

Odpovědi na tyto otázky jsou tím nejdůležitějším pro naše rozhodnutí, s kým budeme
na evropské úrovni spolupracovat na dosažení našich politických priorit. Část odpovědi na
tuto otázku také leží na straně vedení ELS, na změnách evropské politické mapy po volbách
a na naší vzájemné schopnosti tuto novou realitu reflektovat.

✗ Wilfried Martens během tohoto mého velmi svérázného vystoupení opustil sál. Předsta-
vitelé EPP pochopili, že to s námi nebude jednoduché. Podařilo se nám stejně jako brit-
ským konzervativcům vyjednat uvnitř frakce specifické postavení, ale už tehdy bylo jasné,
že to není řešení. Už tehdy jsme začali, minimálně mentálně, pracovat na vytvoření nové
frakce – ECR Group. S Davidem Cameronem jsme tento úkol zvládli. 

Význam transatlantické vazby v období 
vstupu ČR do EU
THE HERITAGE FOUNDATION, USA, 15. 10. 2003, (KRÁCENO)

Amerika je velká, protože je dobrá.
Když Amerika přestane být dobrá, přestane být i velká.

Shodou okolností právě v těchto dnech slavíte Columbus Day, který je připomínkou ob-
jevení Nového světa a důležitosti jeho vazby se světem starým. Vazby pro nás, poučené 
20. stoletím, přirozené a ničím nenahraditelné. Za garanta transatlantického partnerství po-
važujeme jednoznačně NATO. A dobře víme, že bez vstupu do NATO bychom jen těžko nyní
vstupovali do Evropské unie, a dobře také víme, komu za pozvání do NATO především vdě-
číme. ODS výrazně a bez ohledu na domácí veřejné mínění podporovala jak vstup České re-
publiky do NATO, tak i zapojení České republiky do operací, které NATO v posledních letech
vedlo. K rozdrolení transatlantického spojenectví však mohou směřovat některé tendence
spojené se současnými diskusemi o budoucnosti Evropy. Představa prohlubování politické
integrace Evropské unie s sebou nese i záměr vybudovat samostatnou evropskou zahraniční
a bezpečnostní politiku v rámci tzv. II. pilíře EU. Chvályhodný úmysl evropských zemí převzít
větší spoluzodpovědnost za vlastní bezpečnost je doprovázen znepokojivými příznaky: im-
plicitním antiamerikanismem, snahami o restauraci ztracených velmocenských pozic jed-
notlivých zemí, náznaky změn strategické orientace (směrem na Rusko) atd. Ambice celého
záměru přitom přesahují jeho reálné možnosti: efektivita evropských ozbrojených sil je ně-
kolikanásobně nižší než amerických, podíl evropských obranných výdajů na HDP je o třetinu
nižší než amerických a jejich zvyšování je sociálně – a tedy i politicky – neprůchodné. Pokud
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naši levicoví oponenti rádi obviňují. Jsem toho názoru, že zavedení mnoha „vymožeností“
evropského sociálního státu do našich podmínek by pouze poškodilo tržní prostředí naší
posttransformační ekonomiky.

Nemyslím si, že Evropa potřebuje ústavu. A nemyslím, že ústava je tou správnou odpo-
vědí na stále se zvětšující demokratický deficit EU a pocit odcizení občanů vůči Bruselu.
Jakákoliv institucionální reforma evropských institucí musí být zakotvena ve vnitropoli-
tickém procesu členských států. Národní parlamenty by měly v rozhodovacím procesu Unie
hrát ústřední roli, neboť stále to jsou přímo volení zástupci na národní úrovni, se kterými
se občané nejvíce identifikují. Otázka rozhodující role národních parlamentů je pro budoucí
institucionální uspořádání Evropy proto klíčová.

Konvent nebyl pouze o konsolidaci současného smluvního prostředí Unie. Výsledky
jeho práce budou mít dalekosáhlé důsledky v podobě omezení naší suverenity a přesunu
řady národních kompetencí na komunitární úroveň. ODS bude proto prosazovat konání
druhého referenda o Ústavě EU. Pokud vznikne Římská smlouva II, založená na návrhu
vypracovaném Konventem a posvěcená mezivládní konferencí, doporučíme našim voličům,
aby tuto smlouvu odmítli. Myslím, že by to mohlo být společným cílem všech podobně 
smýšlejících pravicových stran.

Současně však musíme dát občanům jasně najevo, že jejich případné odmítnutí Ústavy
EU neznamená konec naší účasti v integračním procesu – jak nás někteří politici straší.
Podle konvencí mezinárodního práva by naše členství v Unii pokračovalo dál podle podmí-
nek platných v době podpisu přístupové smlouvy. Navíc v Ústavě EU se jasně stanoví, že
k její platnosti je potřeba souhlasu všech členských států. Pokud skutečně jeden či více
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David Cameron pořád nemohl pochopit, proč po vyhraných volbách nejsem schopen sestavit koaliční
vládu. Když 6. 5. 2010 vyhrál volby jen s 302 křesly a musel uzavřít po 65 letech koaliční vládu 
s Liberálními demokraty Nicka Clegga, napsal jsem mu: „Tak co, Davide, už jsi to pochopil?“ ☻



Češi v cizině
ČTVRLETNÍK SENÁTU Č. 4/2003

Kolik už bylo napsáno úvah, statí a rozborů o tom, jak si česká společnost a její politická
reprezentace neumí vážit krajanů, exulantů, emigrantů, zkrátka lidí českého původu žijí-
cích v zahraničí. Jak je neumíme ocenit, sjednotit a využít. Kolikrát nám byly předhazovány
politické úspěchy například polské lobby v USA. Mnohokrát jsme četli doporučení, jak tento
stav napravit a narovnat vztah k našim krajanům – Čechům v cizině.

Užívám záměrně slova krajan, protože se domnívám, že spory o výklad slova emigrant
či exulant můžeme a musíme nechat 20. století. Možná právě v našem neustálém rozlišo-
vání těchto slov, v nekonečném poměřování pohnutek odchodu, v kádrování jednotlivých
vystěhovaleckých vln pramení náš rozporuplný vztah ke krajanům a naopak jejich časté
rozčarování směrem ke „staré vlasti“. Je smutné, že náš rozporuplný vztah k lidem, jejichž
osud nikdy nemohl být lehký, nese jasné resentimenty obrozenecké ideologie 19. století.
Dědičným nepřítelem Čechů se tak po linii církev, šlechta, Němci stal emigrant. Vzpo-
meňme na záporné postavy zahraničních Čechů v dílech našich klasiků – viz. Švandův Vo-
cílka – či na nedůvěru domácího prostředí k Masarykově Mafii. V tomto duchu pak měla
ulehčenou práci jak nacistická, tak komunistická propaganda s hesly o „zrádné emigraci“.
Paradoxně však československou a českou zkušeností emigrace prošli v průběhu 20. století
lidé všech politických, náboženských a sociálních skupin. Neradi si v historické paměti
uchováváme emigraci komunistickou (už v době 1. republiky a za protektorátu), luďáckou,
či anti-benešovskou (skupina generála Lva Prchaly). Přiznejme si, že vzhledem k těmto
genetickým základům negativního vztahu ke krajanům, živeného ještě v posledních dva-
ceti letech před rokem 1989 všelidovou závistí ke konzumním výdobytkům demokratického
západu, můžeme považovat naše současné vztahy za lepší, než by odpovídalo zmíněným
předpokladům.

Protože během jednotlivých exulantských vln z naší země odcházeli lidé všech světo-
názorů a sociálních vrstev – což naši krajanskou komunitu odlišuje od celé řady jiných –
neliší se příliš celková struktura této české komunity od struktury české společnosti doma.
Není v tomto závěru skryta odpověď na náš vzájemně ambivalentní vztah? Není náhodou
tento vztah odrazem našeho vztahu k nám samým? Projektujeme si do něho navzájem ote-
vřené i skryté viny, nenaplněné ambice, osudové prohry i vítězství, touhu po pomstě i vůli
k odpuštění. Vztah mezi Čechy doma a Čechy v cizině musí zkrátka projít stejným evoluč-
ním vývojem jako celá naše společnost, která k tomu, aby se stala standardní se všemi ne-
gativy a pozitivy, dostala zatím pouhých čtrnáct let, a jak víme, institucionální rámec
svobodných tržních a demokratických institucí je pouhým předpokladem, nikoliv dostaču-
jícím, oné „normalizace“ sociální, mravní a národní.

I proto se domnívám, že klíčem k uchopení problematiky vztahu k Čechům v cizině ne-
může být jiný princip, než kterému věřím a který uplatňuji tady doma – princip individu-
ální, chcete-li občanský. A tak nemohu než nevzpomenout na setkání s konkrétními lidmi,
našimi krajany, kteří dokázali ve svobodném světě něco, o čem jsme my tady jen snili
a mohli nanejvýš držet palce. Vzpomenout na osudy, které by obstály v jakémkoliv národ-
ním kolektivu a do kterých můžeme vložit pozitivní či heroické aspekty české národní po-
vahy, kdyby nějaká existovala a nebyla jen konstrukcí romantických intelektuálů
národoveckého zaměření. Jak dokonale vystihuje ironii českého osudu 20. století a současně
české improvizace, nezdolnosti a vůle se prosadit osud podnikatele Platovského, kterého
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by nicméně společná zahraniční a bezpečnostní politika EU měla směřovat k postupnému
oddělování Evropy od USA, k budování paralelních, či dokonce konkurenčních struktur vůči
NATO a k oslabení transatlantické vazby, šlo by o vážný rozpor se základním životním zá-
jmem evropské demokratické civilizace. A my budeme důrazně proti.

Stejně důrazně jsme vyjádřili jasnou podporu boji USA proti mezinárodnímu terorismu
po 11. září 2001 a naši podporu jste neztratili. Jako strana jsme hájili jasné stanovisko,
podle kterého byl vojenský zásah v Iráku jediným možným řešením v dané situaci a vedl
ke zlepšení situace občanů tohoto státu a dlouhodobě povede ke zvýšení bezpečnosti na
celém světě. Laciným argumentům pacifistů nevěříme, zlu se totiž nemá ustupovat, naše
dějinná národní zkušenost s Hitlerem nám to jasně dokazuje. Může snad tvrzení, že se
v Iráku nenašly zbraně hromadného ničení, obstát v kategoriích dobra a zla? Usámu bin
Ládina také nikdo nenašel a přesto víme, že existuje...

Doufám, že moje slova napomohla tomu, že i vy uvěříte v existenci malého národa 
uprostřed Evropy, jedné politické strany a jednoho člověka... Velkých spojenců hodnot
a ideálů, na kterých vznikly a fungují Spojené státy americké.

✗ Nikdy bych neuvěřil, kdybych to nezažil, jaký může být rozdíl mezi republikánským a de-
mokratickým prezidentem USA, tedy mezi Georgem Walkerem Bushem a Barackem
Husseinem Obamou, a jak to může ovlivnit situaci u nás. 
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V Oválné pracovně Bílého domu se děly věci. Asi nejznámějším je extempore Billa Clintona... Nic-
méně, Bush zde pronesl projev po 11. září 2001, Reagan tady oznamoval katastrofu raketoplánu
Challenger, Kennedy reagoval na Kubánskou krizi a Nixon odsud mluvil s astronauty Apolla 11. 
My jsme s Georgem Bushem mohli „pouze“ oznámit zrušení víz a strategické partnerství.



Konec reformy v Čechách
LIDOVÉ NOVINY, 4. 2. 2004

Konfrontace předvolebních slibů a reality, propad preferencí, hrozící prohra, bezkon-
cepčnost, beznaděj, ale také zpupnost a arogance, to vše na nás dýchá z výsledků koloděj-
ských koaličních dýchánků. Smyslem nové změti dílčích posunů má být jediné. Vytvořit
takový zmatek, ve kterém si občan ani nevšimne, že stále více jeho peněz skončí ve státní
kase. Vyrobit sladkobolnou mediální pohádku o daňové revoluci, druhé fázi reformy, hod-
ném králi Vláďovi a spravedlivém princi Miroslavovi. Heslem vlády se stalo: Slibujeme vám,
že vám zase něco slíbíme. Mottem – po nás potopa.

Vlak veřejných financí se řítí po slepé koleji neznámo kam a světla na konci tunelu re-
formy nereformy jsou pouze od protijedoucího vlaku. Objevují se silácké výzvy o seskako-
vání z koňů od těch, kteří na ně naskočili mezi prvními a dosud se pevně drží v sedle.
Špidlovo sobotní prohlášení, že hodlá vést tuto zemi i po roce 2006, má v této souvislosti
charakter šíření poplašné zprávy.

Socializující vlnka
Pohybujeme se ve virtuálním světě a proto se nelze divit, jakou paniku ve vládním tá-

boře vyvolalo „objevné“ zjištění pět minut po dvanácté, že se po vstupu do EU zdraží dětské
plenky. Je to neuvěřitelné a tragikomické zároveň. Tato skutečnost je známa přinejmenším
od chvíle, kdy vládní poslanci zvedli ruku pro novelu zákona o DPH.

Podobných položek je v něm celá řada. Proto je náhlý úděs v očích mnoha vládních po-
litiků nepochopitelný a farizejský. Vrcholem je Sobotkův komediální výstup, kdy po zdražení
mj. telekomunikačních služeb o 17 procent pak jejich přeřazení do 19procentní sazby vy-
hlásil za zlevnění. To má vláda lidi opravdu za hlupáky?

Poslední výsledky koaliční diskuse však leccos naznačují. Nedávné, do značné míry
pouze mediální proreformní nadšení postupně mizí. Zdražením dalších skupin výrobků
a služeb přeřazením do základní sazby DPH a dalšími částečnými nesystémovými daňo-
vými úlevami jsme pro tentokrát skončili. Předvolební jednorázové příspěvky pro důchodce
a děti již připomínají podobné dárečky minulého režimu.

Vláda se snaží navodit dojem, jak velkou prioritou je pro ni prorodinná politika. Ve sku-
tečnosti opět nabývají vrchu stoupenci silného státu a mohutných přerozdělovacích mecha-
nismů, kteří chtějí co nejvíce peněz od lidí vybrat, aby část z nich potom mohli některým
skupinám občanů vrátit. Prosazují se hlasy nikoli šetřit, ale naopak zvyšovat sociální vý-
daje, přičemž tato socializující vlnka může ještě zesílit po případném neúspěchu ČSSD v ev-
ropských volbách.

Parlamentní potemníci
Přichází doba zpochybnění už dohodnutých kompromisů. Část ČSSD se rozkročuje

ke komunistům, hovořícím perestrojkovým jazykem a hlásajícím modernizaci sociálního
státu. Premiér Špidla to bere v úvahu, jelikož netouží hasit permanentní vnitrostranický
požár. Lidovci se spokojí s rolí mediálního komentátora těch kroků, které jim mohou 
přinést profit i na úkor ostatních koaličních partnerů a přitom neoslabují svůj voličský
elektorát.

U Unie svobody je to horší. Její politici přes silácká mediální vystoupení nepředstavují
pro stabilitu vlády žádnou hrozbu. Důkazem je mimo jiné rychlé vycouvání Petra Mareše
z nesouhlasu s kandidátem na eurokomisaře Kužvartem. Je mu zcela jedno, že premiér
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znárodnili nejprve komunisté v roce 1948 a potom, když znovu vybudoval vlastní byznys
v „nové, svobodné vlasti“, i Allende v Chile. Muž, hovořící i ve velmi pokročilém věku doko-
nalou češtinou, hrdý na svůj původ, připravený jakkoliv pomoci staré vlasti. Díky němu ne-
byla Česká republika neznámým pojmem ani v tak odlehlém koutu světa. Pro naše dobré
jméno udělal více, než by mohl jakýkoliv sofistikovaný diplomatický či informační nástroj.

Podobných obdivuhodných osudů konkrétních lidí jsem poznal celou řadu; můj pohled
na krajany bude tak vždy spíše pozitivní. Současně však vím, že narovnání našeho vztahu
k nim nepomohou žádná administrativní umělá opatření, že jedinou cestou je trpělivé po-
znávání, vzájemný respekt a vědomí sounáležitosti, která i v budoucnu může a musí přiná-
šet prospěch oběma stranám.

✗ Tento můj článek zahájil sérii textů, které mě provázejí dodnes a ve kterých se zabývám
fenoménem „české národní povahy“ a určitou, téměř genetickou předurčeností našeho
národního osudu. Po celou dobu polemizuji, a to nejenom v ODS, s národoveckými klišé
a obrozeneckými resentimenty. 

Trpělivost růže odnáší
LIDOVÉ NOVINY, 2. 1. 2004

Většina komentátorů nevidí vývoj v roce 2004 příliš optimisticky. Opravdu není důvod
jásat nad počínáním socialistické vlády, která lidem nadělila spoustu nevyžádaných dá-
rečků ve formě zdražování, zvyšování daní, hrozícího kolapsu zdravotnictví nebo nejvyššího
zadlužení státu i domácností v historii. V letošním roce tak již všichni okusí trpké plody po-
litiky charakterizované dnes již kultovním Špidlovým výrokem, že zdroje jsou. Zdroje na-
lezla tato podivná vláda v kapsách a peněženkách vlastních občanů. Nepropadejme však
bezbřehému pesimismu. Vlády přicházejí a odcházejí a já věřím, že ani ta současná se ne-
stane dlouhodobou noční můrou.

Věřím také tomu, že si většina občanů i ve ztížených podmínkách dokáže poradit.
Mnozí z nich prozřou a více než dosud budou spoléhat na vlastní aktivitu, síly a úsudek
než na rozum a pochybnou pomoc státního aparátu. Těmto aktivním a zodpovědným, ale
i všem marně hledajícím práci a těm, kteří pracovat nemohou, chceme v novém roce ucho-
vat naději na změnu. ODS bude proto i nadále nesmlouvavým kritikem a kontrolorem
vlády, bude nabízet svá řešení a tvůrčí potenciál. Svoji snahu budeme chtít zúročit v nad-
cházejících trojích volbách. Ano, třikrát dostanou naši občané šanci vystavit účet dnešní
vládní garnituře a říct – a dost! Bude to vyžadovat velkou trpělivost od nás i od voličů.
Trpělivost však růže odnáší... 

Hlavní událostí tohoto roku je vstup do EU. Od doby, kdy tehdejší premiér Václav Klaus
podepisoval asociační dohody, se mnohé změnilo. U nás i v Unii. Zřetelně dnes vychází na-
jevo, že „stará dobrá Evropa“ je společenstvím zemí tvrdě si hájících své místo na slunci
a snažících se z evropského koláče pro sebe nealtruisticky vydobýt co nejvíce výhod. Je ne-
zbytnou realitou, že se tak musí chovat i Česká republika. Ustrašený, nesebevědomý a po-
dlézavý přístup tu nemá místo. I zde platí, že si musíme věřit. V Unii nás nečeká bohatě
prostřený stůl, ale příležitost. Využijme jí. Přeji občanům, aby se nepotvrdil starý vtip, že
letošní rok bude průměrný. O něco horší než ten minulý a o něco lepší než ten příští. Přeji
jim uchování naděje, trpělivost a sebevědomí.

Přeji dobrý rok.
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• Za třetí, zjednodušíme, zprůhledníme a zrychlíme bankrotové řízení tak, aby lidé na
strojích a zařízení opět co nejrychleji mohli vytvářet hodnoty.

• Za čtvrté, snížíme náklady práce pro zaměstnavatele, a to zmenšením přemrštěného
pojištění, které dosud musejí platit.

• Za páté, výrazně omezíme zneužívání sociálních dávek a zdravotního pojištění, které
se tolik rozmohlo právě v posledních letech.

• Za šesté, výrazně pokročíme v deregulaci bytového fondu tak, aby lidé měli větší mož-
nost stěhovat se za prací, aby více bytů bylo pohotově a transparentně na trhu a také
aby se více bytů stavělo, zejména těch nájemních.

• A konečně za sedmé, zpružníme pracovní zákonodárství tak, aby se zaměstnavatelé
nebáli lidi do práce přijímat a také aby bylo možno rychleji a pružněji získat pracovní
síly pro nové projekty.
Nedělám si iluze, že kterékoli z těchto moderních opatření, které navrhujeme, bude

chtít sociální demokracie aplikovat. I kdyby nakrásně chtěla, nebude to však umět prosadit.
Je to strana žijící minulostí a do minulosti se vracející. Svou ideologií je zabředlá někde na
konci devatenáctého století a řeší „problémy“, jež dávno v moderní společnosti neexistují.
ČSSD svou politikou škodí všem, nejvíce ze všeho však škodí právě nezaměstnaným a so-
ciálně potřebným.

✗ Při pohledu na současnou politickou scénu mi socani už zdaleka tak hrozní nepřipadají.
Všechno je relativní.

Neslavný boj vlády s korupcí
MF DNES, 27. 5. 2004

Současná česká vláda a zejména sociální demokracie hodlají zůstat u moci za jakoukoliv
cenu. To je banální konstatování, které v této zemi pochopil snad už každý. Bohužel, každý
za ně také zaplatí. A nebude to málo. Posledním hitem sloužícím k zastavení pádu volebních
preferencí je tzv. boj proti korupci. A to nehledě na to, že jeho důvěryhodnost minimalizují
již osoby jeho hlavních protagonistů: Špidla, Sobotka ani Gross se nikdy po roce 1989 nepo-
hybovali v jiném než úřednickém prostředí. Navíc jejich argumenty a návrhy řešení popírají
nejen ekonomické a sociologické zákonitosti, ale také zdravý rozum.

Nedostatkové zboží
Pokud jde o důvody korupce, můžeme je rozdělit zhruba do čtyř skupin.
První je charakteristická přístupem k nedostatečným službám a zdrojům – klasickým

příkladem byla existence tzv. nedostatkového zboží před rokem 1989; ve sféře veřejné známe
tento princip i dnes.

Ve druhé jde o získávání služeb (vyhnutí se nákladům), které nejsou nedostatečné, ale
u nichž je nutné veřejným činitelům ponechat plné rozhodovací právo – současná vláda
soustavně zvyšuje počet takových příležitostí, proto u nás také korupce výrazně roste.

Ve třetím případě se nelicituje o obdržení služby samé, ale o přístup k vedlejším služ-
bám, které s jejím získáním (či vyhnutím se nákladům) souvisejí – takový prostor je vy-
tvářen neustále rostoucím počtem regulací, úřadů a úředníků, tedy opět politikou
současné vlády.

Ve čtvrtém případě jde o zabránění jiným sdílet užitek z určité služby či způsobení ná-
kladů jinému subjektu – například zneužívání kontrolních, regulačních a represivních or-
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Špidla nesplnil slib široké diskuse nad obsazením tohoto postu. I to, že si tímto krokem
pouze řeší své vnitrostranické problémy na úkor kredibility naší země v EU.

Vypadá to tak, že US je ochotna přijmout cokoli výměnou za Špidlův návrh, že bude
v chystaných změnách volebního zákona podporovat snížení 5procentní volební klauzule
na 3 procenta. Tento uvažovaný průhledný politický handl pouze zračí touhu udržet se nad
vodou za každou cenu při popření všech kdysi hlásaných zásad. I za cenu nevábné šance
návratu Sládka a nejrůznějších „potemníků“ do parlamentu.

Kostlivci ve skříni
Poslední aféry jsou navíc smutným příkladem, že mnozí koaliční politici dokonce ani

přesně nevědí, co vlastně vláda v Bruselu vyjednala a jací „kostlivci“ ještě z vládní skříně
vypadnou. Vláda tak pouze znovu přesvědčila o své neschopnosti a liknavosti. Její snaha
mlžit a zatajovat všechny důsledky vstupu bohužel může v očích veřejnosti částečně dis-
kreditovat i samotnou Evropskou unii. Ale alespoň se bude na co vymlouvat.

Reforma tak skončila ještě předtím, než fakticky začala. Čas je však drahý. Nemusíte
sesedat z koní. Zůstaňte v sedlech a cválejte někam hodně daleko...

✗ Při jedné schůzce o šesté ranní s premiérem Špidlou jsem se ho jako šéf opozice opako-
vaně zeptal – po mém předchozím ujištění, že ho v Poslanecké sněmovně ODS podrží –
na řešení problému ústecké Setuzy. Na můj dotaz, jestli něco udělal, se Vladimír podíval
opatrně po své kanceláři, vzal kousek papíru, tužku, znovu se rozhlédl a napsal: „Snažím
se...“ Během mé první vlády jsme Setuzu obsadili černými šerify se psy a krátkými bro-
kovnicemi, vyřešili dluh státu i hrozící infringement ze strany Evropské komise a za-
bránili další loupeži za bílého dne ze strany toho, jehož jméno se nesmí vyslovit. Velmi
tiše – ábéčko... Střih. Parlamentem si schválil navýšení podílu MEŘO v palivu, pomocí
„svého“ daňového a celního úřadu zavřel jediného konkurenta – Kratolii a pomocí stát-
ního akcionářského vlivu přesměroval dodávky z PREOLu do ČEPRO. Z pětice hráčů
o Setuzu Mrázek, Pitr, Krejčíř, Sisák, Babiš se nakonec prosadil ten nejlepší. Legálně!
Krásná práce. Byla to dobrá parta – mrtvý, seděl, sedí, obviněn, vládne. Tleskám. 

Sociální demokracie – strana minulosti
LIDOVÉ NOVINY, 13. 4. 2004

Sociální demokracie se ráda tváří, že je stranou „lidu, drobného člověka, lidí práce“
a tak podobně. Před každými volbami se kasá, že „nikoho nenechá padnout“ a že „zdroje tu
jsou“. Tuhle písničku už všichni známe. Bylo by pěkné, kdyby sociální demokraté alespoň
s bravurou řešili problémy, které sami způsobili a které by bez nich vůbec nevznikly. Hez-
kým příkladem může být nezaměstnanost. Ta se za posledních šest let zvýšila na více než
dvojnásobek a sociální demokraté sebrali práci už více než třem stům tisícům lidí.

ODS, kterou vedu, může otevřeně slíbit, že zvýší zaměstnanost v České republice. Můžu
slíbit, že v průběhu svého mandátu vrátí práci oněm statisícům lidí, které současná i minulá
vláda poslala „na dlažbu“. Jak?
• Za prvé, snížíme a zjednodušíme daně, čímž zatraktivníme podnikání, snížíme objem

daňových úniků a zvýšíme ochotu daně platit – místo nynějšího vymýšlení krkolomných
úlev prostřednictvím daňových poradců.

• Za druhé, zjednodušíme založení firmy, a to tak, aby bylo možné vše zvládnout ve
dnech, a nikoli měsících jako dnes.
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✗ V kontextu toho, co se děje dnes, mi připadá období řádění „Grosstapa“ jako doba her
a malin nezralých. Dnešní matrix aktivistické znovuprokuratury, bezpečnostních struk-
tur Agrofertu a Šlachtova ÚOOZ nás vrací hodně zpět. Postupné utlumování starých
a otevírání nových větví uměle vytvořených „případů“ nápadně připomíná řádění sovět-
ských poradců. Určitě to není jako kremelský případ „bílých plášťů“ třicátých let, ale mi-
nimálně jako boj s „bílými límečky“ podle hesla „Zloděj křičí: chyťte zloděje!“ Pravdu
má ale Murphy: „O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.“

Grossův kulatý čtverec
LIDOVÉ NOVINY, 29. 6. 2004

Stává se už pomalu tradicí naší politické scény nenazývat věci pravými jmény. Zmatení
pojmů, které média opakovaně nechávají politikům vydávat za realitu, musí v zájmu nás
všech konečně skončit.

Nenechme si, prosím, namluvit, že současnou českou vládu smetly eurovolby a že jedi-
ným zachráncem „klidu k práci a pořádku“ může být „nový, perspektivní a dynamický“ Sta-
nislav Gross. Sociální demokraté se nás již podruhé v krátké době pokoušejí napálit stejným
trikem. Tak, jako se „neúplatný a racionální“ Vladimír Špidla lživě vyvinil z neúspěchů
a skandálů Zemanovy vlády, jejímž byl nejprve členem a poté dokonce místopředsedou, po-
kouší se nyní Gross, nechvalně proslulý veterán obou těchto vlád, přesvědčit veřejnost, že
může být tím správným člověkem pro vyvedení země z vládní krize.

Reálně mu však zbývají pouze dvě možnosti – pokusit se o pokračování Špidlovy vlády
bez Špidly, nebo otevřít dveře k moci komunistům. Obávat se můžeme obojího, už proto,
že Stanislav Gross mnohokrát prokázal, že v politice uznává jediný princip: moc za každou
cenu. Nesouhlasil jsem s vizemi a politikou Vladimíra Špidly, uznával jsem jej však jako
soupeře, který si za svými názory stál a dokázal se pro ně nakonec moci vzdát. To by Sta-
nislav Gross nedokázal.

Bez silné vlády se z místa nepohneme
Řešení dlouhodobě zablokovaného, neefektivního, nikam nevedoucího vládnutí sociální

demokracie tak představuje pouze vytvoření akceschopné, silné a ideově koherentní vládní
koalice. Prostředkem k ní, a zdůrazňuji nikoliv cílem, mohou být jedině předčasné volby.
Přiznání si tohoto faktu pro mě není ani „selháním demokratických politických sil“, ani
„přehnaným apetitem ODS k moci“, jak se nám snaží namluvit ti, kterým současné (ne)vlád-
nutí vyhovuje.

O důvodech můžeme spekulovat. My se domníváme, že jediným zbývajícím pojítkem
dnes již bývalé a možná i budoucí koalice zůstávají politicko-ekonomické obchody a obava
ze ztráty vlivu a prebend. U komunistů pak vědomí, že jim Stanislav Gross spíše nadělí
část moci, než by uznal neúspěch a přišel o zbytky moci svojí.

Proto vyzývám i ostatní politiky demokratických stran: Neutíkejme od odpovědnosti
před sebou samými i před voliči a porazme komunisty ve volbách! My jsme před parlament-
ními volbami 2002 říkali voličům pravdu, a prohráli. Kořeny současné krize leží právě v ne-
realistických slibech ČSSD.

V roce 2002 založila sociální demokracie trend vedoucí k dominanci KSČM v levé části
politického spektra. Alibistické vytvoření křehké vládní koalice pod heslem „zabraňme ko-
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gánů státu pro účely soukromých subjektů – viz aktuální příklady kriminalizace ekono-
micky významných osob a subjektů – například teatrální zatčení Viktora Koláčka v rozho-
dujícím období privatizace Sokolovské uhelné. 

Již z tohoto letmého přehledu je zjevné, že česká vláda je sama o sobě největším nepří-
mým podněcovatelem korupčního jednání v České republice. Nedivme se tedy, že se neutě-
šenou situaci, kterou začali vnímat nejen občané, podnikatelé, domácí podniky i zahraniční
investoři, ale také mezinárodní organizace, nesnaží řešit systémově. Popřela by tak politiku,
na které vznikla a funguje. Musela by začít s omezováním regulací, snižováním počtu úřadů
a redukcí agendy, snižováním a zjednodušením daní, zkrátka s omezováním role státu a ob-
jemů přerozdělovaných prostředků. Musela by tak realizovat program zdravého rozumu,
musela by zdravý rozum a elementární ekonomické vzdělání mít! Obě tyto věci představují
pro současnou vládu příliš vzácné statky. Navíc by omezení role státu znamenalo omezení
její vlastní moci a bylo by na úkor osob a ekonomických skupin, které z prokorupčního pro-
středí profitují (doporučuji prostudovat personální obsazení státních a polostátních firem
a jejich dodavatele, příjemce dotací a subvencí) či profitovat mohou (způsob ne/dokončování
privatizací, ne/rozdělování státních zakázek). 

A tak jsme svědky fungování vlády, jejímž jediným pojítkem zůstaly právě tyto ekono-
mické zájmy. Sledujeme bezprecedentní parcelaci (rozdělování) státu dle zájmů vládních
stran a skupin v nich, málo skrývané obchody s úřady a prebendami.

Vymanit se ze systému
Vláda učinila z korupce systém fungování státní moci. Pokud se někdo z tohoto systému

chce vymanit, je nemilosrdně kupován, odmítne-li, pak vydírán. Aby ne, když se u nás me-
diálním symbolem klientelismu stal dlouholetý ministr vnitra, Stanislav Gross, člověk ovlá-
dající klíčové zpravodajské a represivní složky. Příklady hledejme v postupném odsouvání
„Zemanových pohrobků“ do lukrativních, avšak politicky méně vlivných pozic či v nenadá-
lých změnách názorů původně „neposlušných“ poslanců u klíčových zákonů. Krásným pří-
kladem je také nekončící existence Unie svobody, strany bez idejí a členů, bohužel i skrupulí
a smyslu. Vláda a parlament však nefungují ve vzduchoprázdnu. Kombinace systémových
prokorupčních opatření a konkrétních postupů prorůstá společností do dalších a dalších
sfér a úrovní. Za zkorumpovanou považuje svoji zemi již 64 procent českých občanů. Tři pě-
tiny Čechů považují úplatky za samozřejmost. Aby vláda odvedla pozornost sama od sebe
a lidem předvedla, že s daným stavem hodlá něco dělat, uchyluje se k atakům na nejnižší
lidské pudy a kolektivistické resentimenty.

Populismus do očí bijící
Jak jinak hodnotit praktické prolomení principu presumpce neviny u plánovaných

majetkových přiznání, zavádění provokatérů, dalších a dalších represí v dopravě, obchodě
a jinde? Nákladnost, neúčelnost a populismus těchto návrhů bije do očí. Návrhy navíc vý-
razným způsobem omezují občanské a ekonomické svobody, vytvářejí podhoubí pro další
korupci. Další moc se těmito opatřeními přesouvá do rukou anonymních, nevolených úřed-
níků. Tradice české závisti a udavačství pak jenom vzkvétá. Je to cena za přežití této vlády
a hodláme ji zaplatit? Doufám, že ne. Jsme připraveni podílet se na skutečném boji proti
korupci tak, jak v souladu se zdravým rozumem a zkušenostmi vyspělých zemí navrhujeme
v našem programu. Nebudeme však tolerovat prokorupční jednání vlády a podporovat
hony na čarodějnice.
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bude jiné... A tak je velkým rizikem prodlužování stavu, kdy (ne)pověřený premiér pomalu
vyjednává o vládě, která může být maximálně stejně nekompetentní jako ta stávající. Vidíme
přece jasně, že rozhodující podporu může dostat jen od lidí, kteří mají problémy s takovými
„drobnostmi“ jako je alkohol či charakter. Navíc stále úřaduje „vláda v demisi“, sbor bez po-
litické odpovědnosti a mandátu, disponující však všemi ústavními kompetencemi.

Prodlužování současného stavu tak neprospívá nikomu a nejméně České republice.
Krizi vlády a vládnutí můžeme vyřešit krátkodobě volbami, tedy prostředkem ke vzniku
vlády s mandátem, programem a odvahou k jeho realizaci. Dlouhodobě pak změnou voleb-
ního systému většinovým směrem. O těchto prioritách jsme připraveni diskutovat. Se všemi.
Česká republika si to zaslouží.

✗ Dnes je jasné, že kdybych u toho jednání nebyl, tak jsme skončili v chomoutu nějakého
uspořádání typu „Opoška II“. Panta rhei.

Pionýři třetích cest
MF DNES, 12. 8. 2004

Čím se liší Grossova vláda od té Špidlovy? Rozhodně ne složením, na tom se opravdu
mnoho nezměnilo. Zásadní rozdíl je v cynické rezignaci na politiku, ve snaze zatemnit a roz-
mazat rozdíly mezi pravicí a levicí. Opět nám někdo slibuje, že odhodí ideologické brýle a bude
vládnout v zájmu všeho lidu. Jenomže to nejde, a když nelze pomoci všem, ten „všeholid“ se
logicky smrskne na úzkou zájmovou skupinu lobbistů, pravých porodních bab této vlády.

Žádné „experimenty“
Oč méně je změn, o to více vystupuje do popředí křečovitá snaha prezentovat se jako

„moderní“ kabinet, který bude řídit zemi pomocí inteligentního mixu levicových a pravico-
vých řešení. Premiér Gross, ministryně školství Buzková a ministr vnitra Bublan ve shodě
hlásají, že nechtějí žádnou revoluci, žádné „nezodpovědné experimenty“ ODS. To je typická
demagogie ideologů třetí cesty. Skutečné systémové změny, jak je prosazuje ODS, jsou na-
opak návratem k normálu, protože znamenají ukončení neodpovědných revolučních expe-
rimentů levice. To nechtějí socialisté připustit a snaží se předlužený sociální stát zachránit
polovičatými reformami. Bohužel pro Grosse, zřejmě „málo inteligentní“ mix občanů v po-
ločase ocenil dosavadní způsob vládnutí výpraskem v eurovolbách. A protože na koaliční
podstatě se nic nezměnilo, není celá ta halasná touha po modernosti ničím jiným než réto-
rickým cvičením mediálně zdatného premiéra. Že ve skutečnosti půjde o něco jiného než
o modernost, o tom svědčí urputný boj o ministerstvo pro místní rozvoj, které je pro celkovou
hospodářskou politiku bezvýznamné, zato je velice zajímavé pro stranu, která jeho pro-
střednictvím dokáže rozdělovat peníze svým klientům. Stojí za pozornost, s jakou lehkostí
ČSSD oželela ministerstva obrany a spravedlnosti, jen aby vybojovala úřad, který je vý-
znamný pouze tím, že tudy protékají peníze z Evropské unie.

Pár přátel
Je zvláštní, že strana s největší vládní odpovědností nechce řídit ministerstvo obrany,

jehož význam je v čase globální války s terorismem zřejmý snad každému. A socialisté ne-
stojí ani o resort spravedlnosti. Přitom kvůli špatnému fungování justice, kdy se občané ne-
dovolají spravedlnosti a podnikatelé svých práv, chudneme všichni. Ale když se ČSSD
podařilo uchvátit ministerstvo pro místní rozvoj, může na tom zbohatnout jen pár jejích
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munistům v cestě k moci“ se již po dvou letech ukázalo jako nejlepší cesta k realizaci pra-
vého opaku slibovaného. Nesourodá vládní koalice nedokázala být ani proevropskou, ani
protikorupční, tím méně proreformní a prorůstovou. Nakonec se nedokázala ani udržet
u moci. Prodlužování agonie by jen znásobilo a prohloubilo problémy, což přihraje komu-
nistům další procenta.

Troufám si tvrdit, že nynější vládní krize není katastrofou. Je důkazem, že česká spo-
lečnost si nenechá dlouhodobě lhát a voliči se nenechají vodit za nos. Předčasné volby mohou
tuto situaci demokraticky a férově vyřešit. Grossovy pokusy o kulatý čtverec nikoliv.

✗ Gross nicméně nastartoval praxi zneužívání represivních složek proti opozici a nepo-
hodlným lidem. Vytvořil na to několik speciálních týmů. Jeden z nich se například za-
býval bráněním legálnímu vydání šlechtického majetku. Byl moc mladý, ambiciózní,
neunesl moc a nebyl na odpovědnost vůbec připraven. Jeho konec je fakt smutný.

O jedné nedohodě s kupčíky
MF DNES, 9. 7. 2004

Po středečním setkání s vedením sociální demokracie jsme měli s kolegy Nečasem
a Tlustým palčivý pocit, že dosavadní domněnky o existenci mimozemských civilizací byly
definitivně potvrzeny. Nabídka nepsané, nekorektní opoziční smlouvy číslo 2, jinak alibis-
tický mezikrok na cestě k vládě založené na nepolitické politice s.r.o., zněla opravdu jako
z jiného světa.

Vysmát se svým vlastním voličům a příznivcům, podpořit novou, horší variantu ne-
kompetentní vlády, která na rozdíl od dvou předchozích už ani poslední důvod své existence
– moc za každou cenu – nehalí do nereálných slibů a líbivých hesel, pošlapat poslední zbytky
politické kultury v Česku, a to vše za „odměnu“ několika míst v dozorčích radách a parla-
mentních výborech. Ústy Stanislava Grosse a jeho kolegů nás neoslovili politici, ale kupčíci,
redukující politiku pouze na obchod.

Stále stejné nekvalitní zboží pod jinými značkami by však kupoval pouze hlupák. Gross,
Špidla a Zeman představují tři pojmenování téhož – kultury dluhu, pokusu budovat přežitý,
nevýkonný sociální stát, vyprazdňování politiky a neřešení zásadních problémů naší země.
Smutný je pohled na sekundanty této hry, poslance a politiky byvší 4-koalice, kteří se dnes
snaží zapomenout nejenom na subjekt, za který kandidovali, ale také na jeho program. Po-
liticky absurdní a lidsky neomluvitelná je zejména absolutní poddajnost US-DEU, která
výměnou za prodloužení agónie odsouhlasí opravdu cokoliv. Zapomněli jste snad, milí 4-ko-
legové z Unie svobody a strany lidové, že Vladimír Špidla odstoupil proto, že neobhájil právě
koalici s vámi?

Vnitrostranický puč v ČSSD připomíná situaci, kdy nepříčetný člověk zapálí vlastní
dům, obviní z toho sousedy a když mu pomohou s hašením, zapálí i ten jejich. V této situaci
jsme obviňováni z touhy po moci. Bohužel lidmi, kteří se jí drží navzdory svému politickému
programu, výsledkům svého vládnutí a veřejnému mínění.

Rozumím obavám poslanců ČSSD, minimálně těm dvěma třetinám z nich, kteří se prav-
děpodobně do parlamentu už nevrátí. Tedy v případě, že by našli odvahu a dali rozhodnout
těm, kteří jediní legitimně mohou – voličům. ODS byla v podobné situaci v roce 1998, přes
pokles volebních preferencí na osm procent našla odvahu a souhlasila s předčasnými vol-
bami, které ji ohrožovaly, ale byly jednoznačně v zájmu České republiky. I dnes je pořadí
mých priorit jasné: Česká republika, ODS, Topolánek. Obávám se, že u Stanislava Grosse
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Losna, nebo Mažňák?
TÝDEN, 13. 9. 2004

Celý republikánský konvent v New Yorku je pro Středoevropana, navíc poznamenaného
totalitou, něčím mezi cirkusem, poutí a soutěží Česko hledá SuperStar. Mávátka s Wéčkem,
s Four Years More, G. W. Bush všude a na všem, estrádní scénář, emoce, sladkobolné doku-
menty, skandující klaka, melodramatická a adorační vystoupení předřečníků a ostrá réto-
rika hlavních spíkrů. Vše doprovázeno mimořádnými bezpečnostními opatřeními, vozy
s pískem v ulicích, zábranami, kordony policistů, protesty a speciálními akreditacemi. Vždyť
na akci se sjelo 50 tisíc přímých a nepřímých účastníků a bylo nasazeno čtyřicet tisíc poli-
cistů. I když také v Česku probíhá čas od času podobně upřímná barnumská kampaň, je to
slabý odvar. Chybí nám tak silné národní cítění, výrazy vlast a národ se dostaly na seznam
sprostých slov, jsme skeptičtí, nedůvěřiví, patos či teatrálnost nás pobuřuje. Američané to
nejen snesou, ale zapisují si do soutěžních tiketů: Losna vede nad Mažňákem 1:0. Newyorští
Ostrované porážejí bostonské Medvědy.

Bedlivému pozorovateli však neunikne dokonalá organizace, na základě analýz pro-
pracovaná dramaturgie každého dne, posilování silných stránek prezidenta Bushe a jeho
představ a naopak vypichování nerozhodnosti a nedostatků Johna Kerryho, erudované ko-
mentáře ekonomických a politických elit v tisku i na osmi televizních kanálech a dopad na
změnu preferencí. Zatímco v Bostonu se demokraté před dvěma měsíci soustředili kolem
Kerryho, v Madison Square Garden se Giuliani, McCain, Schwarzenegger, demokrat Miller
a další orientují na podporu Bushovy vize bezpečnějšího světa a nadějnější Ameriky. Od-
vaha, národní bezpečnost, boj proti terorismu, soucit, víra, Amerika, americký sen, příleži-
tost pro všechny jsou nejfrekventovanějšími výrazy.

Ostrované versus Medvědi, tak, jak to odrazily i preference, stav utkání 2:0. Třetí tře-
tina, která souboj Losny s Mažňákem rozhodne, proběhne u volebních uren za dva měsíce...
Nástup Kerryho nebo znovuzvolení Bushe nebude mít zásadní vliv na americkou zahraniční
politiku, jak sní ekologové, antiglobalisté a evropští politici, a to je dobře. Odvažuji se tvrdit,
že také u nás by většinový volební systém prospěl kontinuitě, stabilitě i férovosti politického
souboje. Vystoupení demokrata Zella Millera, kterého jistě nikdo nemusel „nakupovat“, ne-
možnost zákulisních obchodů s poslanci, jasný mandát a odpovědnost vítězů jsou toho jas-
ným dokladem. Losna, Mažňák i Američani v tomto systému nepochybně vítězí.

✗ Představte si, že na kongresu ODS před prezidentskými volbami by vystoupil David
Rath nebo Zdeněk Škromach s podporou Václava Klause. To je možné jen v Americe.
Velké divadlo!

Jaké jsou limity růstu naší ekonomiky
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 30. 9. 2004

Česká ekonomika roste. Bohužel pomaleji, než by mohla a měla. Navíc nejde o růst
zdravý, ale tažený téměř výhradně veřejnými výdaji a externími okolnostmi bez vlivu vlády.
Česká ekonomika roste na dluh, který budeme muset jednou splatit. Každá ekonomika se
hodnotí spíše podle trendů, expektací a signálů než podle absolutních čísel, která mohou
být zdánlivě uspokojivá, nicméně časová řada prozrazuje problém, deformaci či negativní
tendenci.
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přátel. Ostatně nový ministr Paroubek to v podstatě přiznal, když řekl, že starostové za
ČSSD si stěžovali, že nemají na ministerstvu řízeném unionisty tu správnou podporu. Na
ministerstvu pro místní rozvoj tak jasně vidíme, v čem spočívá onen neideologický, prag-
matický pohled nové vlády. Méně zřejmé už je, jak chce bez pravolevého vidění světa řešit
problémy nezaměstnanosti, vysokého schodku, vzdělání, zdravotnictví, důchodové reformy.
Koaliční dohoda do toho příliš světla nevnesla. Počkám si, co přinese definitivní verze pro-
gramového prohlášení vlády, ale zatím jsem neslyšel nic, co by svědčilo o zásadní revizi vý-
sostně levicové strategie vysokého přerozdělování.

Pravá a levá kapsa
Je obtížné hledat něco nového na sestavě, v níž zůstaly tři čtvrtiny starých ministrů.

A jak splňují onu vizi moderní, neideologické vlády noví členové? Sociální demokraté při-
vedli ze své stranické líhně právě dva. Jedním je ministryně zdravotnictví Emmerová, která
říká „jen žádnou spoluúčast pacientů“, druhým ministr pro místní rozvoj Paroubek, který
se chystá pumpovat miliardy spřízněným duším. Z toho usuzuji, že ona imaginární třetí
cesta v Grossově podání není ničím jiným než statistickým průměrem dvou reálpolitik: po-
kračujícího plýtvání veřejnými prostředky a snahy uhrát co nejvíc malých domů. Nový pre-
miér nám zkrátka přináší v levé kapse socialismus a v pravé tvrdý soukromý byznys.

✗ Znovu se mi změnil soupeř. To bylo tehdy asi to nejsložitější. Po introvertním, suchém
Špidlovi, kterému jsem oponoval jako „dynamický, přímočarý a mladistvý“, přišel Gross
s dětskou tváří, na kterého jsme museli vyrukovat s „profesorským přístupem, brýlemi
a intelektuální převahou“. Nástupem Paroubka jsme byli na krátký čas zaskočeni a sou-
boje jsem prohrával. Proti jeho agresivitě, hrubým osobním útokům a neskutečný lžím
jsme postavili „alfa samce s dokonalou vizáží, lehce ironickým a klidným projevem a os-
tentativní ignorancí všeho, co JP prezentoval“. Oslovením „pane Paroubku“ jsem ho vy-
táčel k nepříčetnosti. A pak se jednou v debatě postavil na bedničku a bylo vymalováno.
Berte to jako nadsázku. Za přípravu ale děkuji Markovi Dalíkovi. 
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„Václave, prosím vás, řekněte panu Paroubkovi, aby mi neskákal do řeči a dal mi aspoň polovinu
času, co má on...“



✗ I John Maynard Keynes by se divil, jak je možné při takovém růstu dělat takové dluhy.
Zdroje tu jsou a dluhy se nesplácejí. Hlavně, když se to myslí upřímně. Pak stačí být very
optimistic. Cítil jsem ale bod zlomu. Veřejnost měla už těch šašků plné zuby. Každými vol-
bami jsme posilovali. Každými dalšími vyhranými volbami jsem ale naštval víc a víc stra-
nické bossy... I při preferencích 35 – 40 procent jsem na každém kongresu bojoval o život.

Demokracie ve stínu obušku
LIDOVÉ NOVINY, 2. 10. 2004

Před třemi lety se tehdejší ministr vnitra Gross svěřil veřejnosti, že má obavu z nele-
gálního odposlouchávání své osoby. Od muže, který vzhledem ke své pozici rozhodně věděl
a ví, o čem mluví, to bylo alarmující sdělení, které ukazovalo na praktiky uvnitř vládnoucí
strany. Když měl takový strach mocný vládce bezpečnostních složek, jak se asi může cítit
opozice, která nemá žádné prostředky sebeobrany?

Mezitím se Stanislav Gross stal premiérem a zmizel Vladimír Špidla, který se mu ne-
úspěšně snažil na poli tajných služeb oponovat. Prasklo, že ministr vnitra nebyl nezákonně
odposloucháván, ale šlo o legální akci namířenou proti osobám podezřelým z manipulací
s bezpečnostními prověrkami. Shodou okolností šlo o dva Grossovy blízké spolupracovníky.

Na rozdíl od Grosse nejsem paranoidní a odposlechů se nebojím, už jsem si na ně zvykl.
Musím se ale jako lídr opozice důrazně postavit tomu, aby chod země a politiky ovlivňovaly
tance bezpečnostních složek. Gross je prvním premiérem od pádu totality, který se cíleně
obklopuje množstvím esenbáků, estébáků a komunistických bachařů. Teprve za jeho vlády
se také z policistů stala privilegovaná skupina, jejíž platy se naprosto zásadně vymkly 
z logiky mezd státních zaměstnanců.

Teprve za Grosse také začali být ostrakizováni představitelé samospráv za ryze poli-
tická rozhodnutí. A zatímco kauzy vládních činitelů končí kdesi v šuplících, činitelé opozice
jsou odváděni v poutech, aniž by se za několik následujících měsíců veřejnost dozvěděla, co
vlastně měli provést.

Jsem si vědom toho, že je to pro ODS neřešitelná situace. Pokud vláda obelhává kon-
trolní sněmovní orgány, není tu žádný standardní postup, jak zjistit pravdu. Když bude
ODS mlčet, je vinna, protože kdo mlčí, souhlasí. A když se ozve, tak je vinna ještě hůř, pro-
tože potrefená husa nejvíc kejhá. Premiér Gross a jeho rádci z vlivových agentur moc dobře
vědí, že vinen je ten, na koho se ukáže prstem. Už se nikdy úplně neočistí, i kdyby nic ne-
provedl.

Ať jsou všechny trestní kauzy vyšetřeny a dotaženy do konce, padni komu padni. Ale
jakmile se policie začne přímo míchat do politiky a politici do policejní práce, jak to předvádí
Grossova vláda, je to špatné. Demokracie se tak dostává do stínu obušku.

✗ Absolutně umělá causa „Kořistka“. Ten by určitě uspěl ve filmu „Blbý a ještě blbější“.
K smíchu, kdyby to nebylo tak vážné. Sedíme ve Stodolní ulici a kecáme o tom, jak čelit
tomuto neskutečnému útoku. Někdo, možná já, obrací celou diskuzi do sarkastické po-
lohy. „Za všechno může Bambulín!“, vykřikuji a příběh žije dál svým vlastním životem.
Ve všech odposleších označujeme Bambulína jako autora celé akce: „Mluvil jsi s Bam-
bulínem? Jaké jsou pokyny?“ Při některém z dalších výslechů musela nutně padnout
výhružná otázka: „Kdo je to Bambulín?“... První velké varování! A to jsem byl „šéf“ 
opozice.

KAPITOLA 2 NEPORAŽEN!

55

Kromě notoricky známých problémů s nezaměstnaností, růstem veřejného dluhu, vy-
těsňováním úvěrů pro podniky úvěrováním státu bych mohl uvést další varující statistiky.
Například úbytek živnostníků a malých podniků, negativní vývoj a vysoká míra nemocnosti
v rámci zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, opakovaný pokles ratingu
České republiky, potenciální inflaci, nedostatek zaměstnanců v dělnických a v inženýrských
profesích, rozevírání nůžek v jednotlivých systémech na výdajové straně rozpočtu, nedos-
tatečné investice do výzkumu. Přidejme k nim i pokles pozice země ve srovnávání kvality
podnikatelského prostředí, míry korupce, kvality státní správy.

Společným jmenovatelem většiny problémů a vzhledem k orientaci současné vlády asi
také jmenovatelem neodstranitelným, je rozbujelý, deformovaný sociální stát, nebo spíše
klientský socialismus. Pro výstižnost uvedu alespoň tři charakteristiky.

Za prvé. Český sociální stát pod rouškou „blahobytu pro všechny“ přerozděluje sociální
pomoc bez rozlišení sociální potřebnosti, což kvůli omezenosti zdrojů vede k soutěži
a „tržnímu chování“ i tam, kam nepatří. Na tomto poli soutěží potřební s nepotřebnými, ale
dravějšími, a velmi často prohrávají. Po patnácti letech od pádu totality se vracíme klikatou
cestou tam, kde jsme již byli. Lidé se dnes spíše ptají „co nám dáte, nebo aspoň slíbíte?“,
než „povedou vaše kroky k prosperitě?"

Za druhé. Český sociální stát přerozděluje paušálně a tváří se, že služby jsou vlastně
zadarmo. Brání se zveřejnění nákladů práce, cen za poskytnuté zdravotní služby, nechává
občany ve sladké nevědomosti a neoprávněných očekáváních.

Za třetí. Český sociální stát vyvolává svým přístupem ke svému zadlužení dojem, že
dluh se nebude muset splácet a že se vlastně nic neděje. Návyk žít na dluh a nesplácet jej
pak prosakuje do krajů, obcí, do rodin.

Dnešnímu státu chybí vize, která by učinila všechny kroky čitelnějšími, předvídatel-
nějšími a pochopitelnějšími. Čtete-li, především v preambuli, programové prohlášení vlády,
s většinou obecných vět budete souhlasit. Můžete ale věřit v jejich naplnění, když už zá-
kladní analýza, východiska a nástroje jsou přinejmenším pochybné? Zaměňuje-li se cíl za
prostředek a naopak?

Jediným řešením je vrátit lidem svobodu v rozhodování o vlastních osudech, životních
prioritách i penězích. Co je dobré a užitečné pro podnikatele, musí být dobré a užitečné i pro
ostatní občany, zaměstnance, lidi práci hledající i lidi v tísni či nemohoucí. Co je dobré pro
podnikatele a jejich prosperitu, musí být dobré i pro Českou republiku a její prosperitu. Ne-
chceme-li projídat podstatu a nechceme-li být závislí pouze na dávkách a dotacích, musíme
přijít s novou vizí a s novým plánem.

Na troskách sociálního státu musíme vystavět stát pro aktivní, úspěšné a sebevědomé,
abychom využili příležitostí, které se nám nabízejí, a eliminovali popsané hrozby. Abychom
byli schopni postarat se o seniory a dali šanci budoucím seniorům postarat se sami o sebe,
abychom byli schopni pomoci nemohoucím a abychom dali rovnou šanci našim i budoucím
juniorům. Takový stát musí vyléčit notorické příjemce dávek a vyloučit černé pasažéry. Musí
být zaměřen na růst výkonnosti, na prosperitu a ne na růst spotřeby na dluh. Musí dnes sti-
mulovat nabídku a ne poptávku. Nesmí trestat úspěch a aktivitu, musí trestat jen porušení
pravidel. Prosperita je totiž zárukou stability a ne naopak, jak nedávno uvedl premiér Gross.

A proto nemohu slíbit kontinuitu, naopak chci dát naději na změnu. Máme k tomu do-
statek sil, odvahy i kvalitních odborníků. ODS je ochotna spolupracovat na smysluplných
řešeních i se současným vládním týmem. V mnoha případech tak činíme již dnes. Nemáme
předsudky, pouze obavy a nulově tolerantní jsme pouze k hlouposti a škodu působícím
kvazi-řešením.

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

54



známých detailů souvisejících s nedávnou aférou Šarapatka dokazuje, že tento styl práce
policie není výjimkou, že tyto praktiky jsou běžnou policejní rutinou.

Něco takového se však může dít pouze kvůli podivným osobním kontaktům určité sku-
piny lidí, která se vedle většiny slušných policistů jako pátá kolona na práci Policie ČR také
podílí. Jde o skupinu bývalých pracovníků totalitní bezpečnosti, která si je schopna díky
svým bývalým kontaktům beztrestně obstarávat citlivé a důvěrné informace na kdekoho.
A kdekoho jimi vydírat za benevolentního přihlížení vedení policie, která se k tomuto svému
novodobému modelu práce propracovala zejména v dobách, kdy byla pod přímým velením
současného premiéra Stanislava Grosse.

Už jenom pouhé podezření, že by policie v demokratické zemi mohla výše popsaným
způsobem fungovat, by mělo alarmovat všechny slušné a svobodomyslné lidi, především
však naše poslance a senátory, všechny ty, kterým je svoboda drahá.

Právě proto se ODS hodlá zasadit o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny,
aby na tomto fóru ti, kdo jsou za to odpovědní, vysvětlili, proč policie několik týdnů před
volbami lustruje předsedovi nejsilnější opoziční strany bankovní konta a odposlouchává
jeho telefony. Právě proto bude ODS iniciovat legislativní kroky, které povedou k prohlou-
bení parlamentní kontroly policie a zpravodajských služeb: ať už jde o přezkum odposlechů
příslušným parlamentním orgánem, o kontrolu pravdivosti údajů předložených policií
soudu nebo o možnost odvolání se proti povolení o odposlechu vystavenému soudcem k vyšší
soudní instanci či o povinnost zpětně informovat odposlouchávané občany, kteří nebyli ob-
viněni, že byli odposloucháváni.

Jsem rád, že tyto své obavy nesdílím sám, jsem rád, že k názoru, že v policii není
všechno v pořádku, dospěl včera po schůzce s ministrem vnitra i prezident Václav Klaus.
Ministr vnitra František Bublan prezidentovi přislíbil, že bude o odvolání policejního pre-
zidenta přemýšlet. Přemýšlejte, pane ministře, a važte, prosím, dobře, jinak se může brzy
stát, že budete odposloucháván vy sám nebo pan premiér.

✗ Úspěch a moje narůstající podpora zvyšovaly agresivitu vládnoucích sil. Permanentní
mediální útoky, prefabrikované kauzy, odposlechy a zpravodajský tlak vytvořily výbuš-
nou situaci. Levicový parlament odmítl úpravy a větší kontrolu nad odposlechy. Řada
útoků byla vedena i zevnitř ODS, i když zatím bossové neútočili otevřeně.

Společná zodpovědnost
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 15. VÝROČÍ DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

PSP ČR, PRAHA, 17. LISTOPADU 2004

Pane prezidente, vážení hosté, kolegyně a kolegové, dámy a pánové,
předstupuji před vás s pocity upřímné radosti a hluboké hrdosti. Jsem hrdý na nás na

všechny! Naše země je již patnáct let svobodná a demokratická. Myslíme, konáme a žijeme
svobodně, naše lidská a občanská práva, majetek a soukromí požívají ochrany demokratic-
kých institucí. Vše přímo úměrně tomu, že tak můžeme činit právě a „teprve“ patnáct let
a přes nejrůznější výjimky z tohoto tvrzení, nedostatky, výkyvy a pochybnosti.

Jaké pocity v nás vlastně vyvolává datum 17. listopadu 1989? Jde o výročí českoslo-
venské, české i slovenské, dá se zařadit také do širšího kontextu pádu komunistických re-
žimů v celé východní Evropě. V nejhlubším slova smyslu rok 1989 ukončil národní
a demokratickou emancipaci v naší části světa, završil mnohdy bolestné pohyby a změny
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Kde jste, občanské elity státu?
LIDOVÉ NOVINY, 23. 10. 2004

Ptám se sám sebe, ale i občanů, kde jsou intelektuální, mediální a občanské elity tohoto
státu? Jak to, že neprotestují proti takovému narušení soukromí, práv a svobod, které po-
rušuje po listopadu získané svobody a práva lidí v této zemi? Nežádám ani soucit, ani pomoc
pro sebe.

Mně jde o daleko víc. Konstatuji, že byla porušena má základní práva a porušeny mé
občanské svobody. Byl jsem odposloucháván a bylo prolomeno bankovní tajemství v případě
mé osoby, přestože nejsem ani obviněný, ani podezřelý z trestného činu.

Jako Mirek Topolánek se ptám, je-li běžnou praxí Policie České republiky šikanovat
a perzekvovat bezúhonné občany této země. Jako politik, jako předseda opoziční strany se
ptám, zda nebyly narušeny principy volné soutěže politických stran garantované ústavou?

Jako občan a senátor si kladu tyto otázky a chci na ně znát odpovědi. Chci je znát okam-
žitě a hned! Chci a musím mít jistotu, že podobným způsobem ani v budoucnosti nebudou
narušena práva a svobody všech slušných a poctivých občanů v této zemi. Chci a musím
vědět, kdo je za to odpovědný, kdo to nařídil a kdo to povolil. Žádám o vyvození osobní i po-
litické odpovědnosti těch, kterých se to týká. Žádám také o vyšetření a potrestání viníků
v této kauze. Domnívám se, že je to naše společná odpovědnost.

To, jak je nám doma demokracie cizí a vzdálená, to, jak hluboce je v nás zakořeněno
mnoho reziduí z doby nesvobody, to mimo jiné bezostyšně demonstroval nedávný výrok po-
licejního prezidenta Jiřího Koláře, po kterém jsem nemohl v klidu spát. Na otázku novinářů
„V Česku má skoro každý pocit, že je odposloucháván, nemáte z toho strach?“ odpověděl
prezident Kolář pro mě zcela neuvěřitelným a tristním způsobem: „Já vedu rozhovory, ať
si je každý odposlouchává, jak chce. Když si je člověk jistý, že nic nespáchal, může mu to
být jedno.“

Tak to teda nemůže, pane policejní prezidente! Takto si představujete práci policie v de-
mokratické zemi? Pokud ano, vážený pane prezidente, tak v té vaší já žít nechci! Ochrana
soukromého vlastnictví, občanských práv a svobod je totiž pro mne, na rozdíl od vás, zcela
zásadní. Můj byt, moje e-mailová pošta, moje telefonní rozhovory, moje soukromé schůzky,
obyčejné lidské starosti a problémy, starosti i štěstí mojí rodiny nemohou být v demokra-
tické zemi vaším štěstím, vašimi problémy a vašimi starostmi. Pokud se chcete vloupat do
mého soukromí, můžete tak učinit pouze za mimořádných okolností, ze zcela zásadních, zá-
konem daných důvodů se svolením příslušného soudce a za určitých přesně definovaných
podmínek, jinak to v demokratické zemi není možné!

Pátá kolona policie
Policie ale ve svobodné zemi nemůže rozhodovat o tom, kdo je viník a kdo ne. Toto

„svaté“ právo je v demokracii přisouzeno pouze jediné instituci, a tou je nezávislý soud. Ne-
chci žít v zemi, ve které o vině a nevině, o vině a trestu rozhoduje policie. Od toho je totiž
jenom malý krůček k tomu, abychom žili v Bělorusku. Jako občan Mirek Topolánek, jako
senátor i jako předseda nejsilnější opoziční politické strany mám obavy, že pokud všechno
to, o čem píšu, pan policejní prezident neví, nepřímo tím říká, že se u nás žádná pravidla
kolem odposlechů nedodržují, že mu to osobně nijak nevadí a nebo, co hůř, že se pohybuje
v takovém prostředí, kde to skutečně nevadí nikomu. Možná je i daleko horší varianta, že
on a lidé, se kterými úzce spolupracuje, ani nevědí, že by jim to mělo vadit. Mnoho obecně
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Tak jako se politika horizontálně pohybuje mezi levicí a pravicí a přiznávám, že toto
dělení je zjednodušující, tak vertikálně osciluje mezi dvěma krajnostmi: mezi pastí rezignace
a pokušením moci. Politici jsou odpovědni za to, že lidé mají zaručeny své osobní a občanské
svobody a chráněn majetek, že nežijí ve strachu ze státu či o své bližní. Politici se musí sta-
rat o vytváření prostředí, v němž lze svobodně a bezpečně žít a podnikat, v němž rodiny
mají podmínky pro zdravý vývoj, v němž vládne bezpečí a právo. Politici musí hlídat rovnost
příležitostí. Politika však neumí udělat z neúspěšných občanů úspěšné, z chudých bohaté,
z nešťastných šťastné. Neumí zařídit, aby podnikatelé prosperovali, aby rodiny dobře vy-
chovávaly své děti, aby lidé byli mravnější. Neumí implantovat do společnosti po generace
destruovaný a opět pouze evolučně získatelný národní a morální étos, neumí urychlit mo-
rální obrodu, znovuzískání a zakořenění potlačených hodnot, neumí nahradit totalitou po-
ztrácené a zničené instinkty. Podceňování či naopak přeceňování možností politiky stojí za
většinou, ne-li všemi velkými omyly a zklamáními polistopadového vývoje a za většinou ne-
naplněných očekávání.

Tady někde, na základě vysněných a nerealizovatelných slibů v materiální i duchovní
oblasti a v přeceňování role elit a vlivu těchto elit, vznikly a vznikají mnohé lidské, osobní
i skupinové frustrace, deziluze a rezignované postoje. Tady někde mají kořeny i pokusy pro-
tagonistů minulého režimu, ale i nových manipulátorů a spasitelů znovu infiltrovat a glaj-
šaltovat naši společnost a naši realitu, spasit nedokonalý svět či zafixovat velkou, špatně
kontrolovatelnou a mnohdy zneužívanou moc. A tady také někde vznikaly a vznikají velmi
pochybné mýty, které rámují celý polistopadový vývoj, ovlivňují bohužel i naše dnešní ko-
nání a rozhodování, matou veřejnost a zaplevelují mediální i politickou diskuzi.

Nesouhlasím s častým tvrzením, že právníci od počátku klopýtali za ekonomy, že jsme
měli nejdříve napsat nebo přeložit dokonalé zákony, potom vytvořit a stabilizovat instituce
a pak teprve vpustit do takto připravené arény ten podivný, dlouho nepoznaný, animální
a neduchovní trh. Kromě toho, že síly a tlaky a hlavně jejich vektorový součet po Listopadu
nemohl zkrotit žádný podobný projekt, řešili bychom dnes v parlamentu po mnohaleté dis-
kuzi zásadní problém zrušení Státní plánovací komise, premiérem po Čalfovi by byl dnes
Vasil Mohorita a k volbám by za celou rodinu znovu mohl chodit cvičený pes dingo.

Nesouhlasím s řadou dalších mýtů, ale nechci vás jejich vyvracením dnes dále unavo-
vat. Chci na základě jednoho výročí a jedné patnáctileté etapy dát občanům této země jistou
naději, jistou vizi a také pocit, že nekráčíme úplně špatným směrem a že naše hádky jsou
dnes ze všeho nejvíc standardními spory demokratické společnosti o cestu, rychlost, priority
a už daleko méně o charakter demokracie.

Z toho, co jsem řekl, je snad zřejmé, co považuji za hlavní úkol pro dnes přicházející a ob-
čany očekávanou další polistopadovou etapu. Znovu je nutný politický pohyb směrem doprava,
směřující k uvolnění aktivity a stimulaci růstu, jinak nemůžeme ekonomicky obstát, nebu-
deme konkurenceschopní a nebudeme schopni zvyšovat kvalitu života pro aktivní, ani zabez-
pečit pomoc potřebným. Potřebujeme vládu práva, která bude bránit nemravnostem jedinců,
ale také omezí choutky těch, kteří by chtěli zneužívat úřední mašinérie k šikanování občanů.
Potřebujeme právní řád, který bude působit jako regulátor tam, kde je to potřebné, ale který
nebude občanům a firmám překážet ve svobodném konání. Potřebujeme instituce, kterým
budeme věřit. Právě zvýšení důvěry v instituce, v zastupitelskou demokracii, ve stát je klíčo-
vým úkolem každého, kdo to myslí vážně. Můžeme se dohadovat o zákony, o státní rozpočet,
o daně, ale pokud bude v naší zemi dál vládnout korupce, pokud budou soudy pomalé, pokud
bude policie nevěrohodná, pokud služby, které stát poskytuje občanům, nebudou raději kva-
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probíhající po celé 19. a 20. století. Hovořit o významu tohoto data pro naše novodobé dějiny
lze jistě z mnoha úhlů. Jinak bude vnímáno na Slovensku, jinak u nás, jinak ho budou vidět
lidé perzekuovaní, kteří desítky let na změnu čekali, a jinak studenti, pro které je toto datum
souměřitelné s datem založení Univerzity Karlovy a splývá s Pražským jarem.

À propos, když odbočím, uvědomuje si vůbec někdo, komu vděčíme za sametový, bezbo-
lestný, noblesní rozchod Čechů a Slováků, který se stal etalonem a vzorem pro celý svět
a nastartoval nové, kvalitnější a přátelštější vztahy?

Rozdílné vnímání můžeme také vysledovat u příznivců jednotlivých politických stran,
u zastánců různých politických názorů a preferencí. Na jednom bychom se však mohli shod-
nout všichni: Tímto datem byly symbolicky otevřeny dveře k návratu svobody do
našich osobních, občanských, pracovních i národních osudů. Od tohoto data jsme
mohli znovu zakoušet pocity ztracené na sklonku I. republiky, ale také se přestat vymlouvat
na nepřízeň – tu národního osudu, tu Moskvy či příslovečného estébáka za zády. Škarohlíd
by mne po této větě jistě trochu právem vypeskoval, že Češi nikdy úplně nepřekročili stín
vlastního národního osudu, že místo Moskvy si našli Brusel a toho estébáka pořád cítí v zá-
dech. Nebuďme však právě dnes škarohlídy. 17. listopad nám všem umožnil být sebou sa-
mými jak v dobrém, tak špatném. A dnes, více než kdy jindy víme, že Listopad nebyl
a nemohl být cílem. Pouze prostředkem, šancí a příležitostí. Je velmi smutné, že někteří do-
dnes berou toto datum jako cíl sám o sobě, a je tragické, že mnozí pořád chápou toto datum
jako porážku…

Ne poprvé v českých dějinách vidíme souboj mezi těmi, kteří „mají zásluhy“ a jinými,
kteří jim je „upírají“ a odkaz či dědictví onoho osudového momentu se snaží „zpochybnit
a ukrást pro sebe“. Ne poprvé vidíme v takové souvislosti souboj iracionálního idealismu,
čecháčkovství a sklonů k sebelítosti s pragmatickou, produktivní a racionální snahou jít
dál, něco vytvořit a obhájit. Jinými slovy, zamýšlíme-li se po patnácti letech nad listopadem
1989, měli bychom zkoumat a ocenit roli všech, kterým zásluhy po právu patří, všech těch,
kteří se dnes o zásluhy hlásí, ale také všech ostatních, bezejmenných, kteří dokázali příle-
žitosti a šance v polistopadovém období využít. Já jsem jedním z nich tak, jako je jimi i drtivá
většina z nás všech. Nedopusťme proto, aby nám spory o to, kdo komu „ukradl“ 17. listopad,
znemožnily vidět riziko, že může být „ukraden“ nám všem. Jednak těmi, kteří porážku to-
talitní komunistické diktatury berou dodnes jako svoji prohru, a jednak těmi, kteří se ne-
stydí tvrdit, že onen ohromující proces návratu svobody, činorodosti i prosperity vedl jen
k obohacení hrstky vyvolených, tunelování a spálené zemi. Nezapomeňme, prosím, že před
rokem 1989 jsme byli nejenom zemí nesvobodnou, ale také zemí chudou, izolovanou a za-
ostalou. Věřme, že spory o výklad Listopadu, přesněji řečeno o dobu po něm, a já se dnes
vůbec nechci zabývat dobou před ním, neznamenají více, než jen náš český, nezralý, chtělo
by se po patnácti letech říct téměř pubertální projev klasického politického soupeření.

Přes počáteční tápání některých „zasloužilých revolucionářů“ s permanentní snahou
o odpolitizaci politiky se totiž český politický diskurz vrátil tam, kam patří. Ke klasickému
politickému soupeření pravice a levice, liberalismu a socialismu, individualismu a pater-
nalismu, podpory aktivity a udržování v líné pasivitě. Otázka, zda se při řešení problémů
spoléháme spíše na stát nebo na vlastní aktivitu, pracovitost a zodpovědnost, je zkrátka 
určujícím faktorem současné české politiky. Pamatujeme si vůbec ještě, kdo rehabilitoval
před patnácti lety téměř sprosté a zakázané slovo kapitalismus, kdo stojí za vytvořením
standardní struktury politických stran, kdo začal systematicky zhodnocovat Listopadem
vytvořený prostor svobody a svobodné soutěže?
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obrat možný a zda neotřese programovým základem levicových stran. Odpověď je prostá.
Oni žádný opravdový program nemají. Buď rozdávají cizí peníze, nebo vykrádají pravicové
ideje, podle toho, co se zrovna hodí. Takže po otočce doprava přijde zase jiná doleva. Pokud
má toto být intelektuální styl politiky, pak ODS raději zůstane „buranskou“ stranou, která
říká, co si myslí, a co říká, to udělá.

Nebojíme se jich
Pirueta levice je sofistikovaná a dobře vypočítaná. Komunisté a sociální demokraté se

koordinovaným posunem „doprava“ samozřejmě snaží společně vyšachovat ODS ze hry.
Grebeníček převezme typicky levicové voliče, které ČSSD oslovuje stále hůře, a Gross se
pokusí obsadit pozici ve středu tak, aby dohromady zůstala zachována převaha levice ve
sněmovně. Neberu to na lehkou váhu, ale nebojím se. Zaprvé proto, že vedlejším a nechtě-
ným produktem této snahy je definitivní legitimizace liberálního ekonomického myšlení,
které to u nás nikdy nemělo lehké a jehož je ODS jediným silným a důvěryhodným nosite-
lem. Zadruhé nestačí ideály okopírovat, je třeba jim také rozumět a trpělivou prací je uvádět
do praxe. Levice se připravuje na minulou válku. Tam, kam zamířila svou artilerii, byla loď
ODS před dvěma roky. Nyní jsme dál a plnou parou pracujeme nikoli už na tom, co dělat,
ale jak to dělat.

Třetí cesta
To, co vypadá jako chytrý tah, je jen zoufalou snahou najít pevnou půdu pod nohama,

dalším pokusem objevit třetí cestu kličkující mezi levicí a pravicí. Každá strana, která má
problémy s identitou, se začne honit za středovým voličem. Je to chiméra, žádný „průměrný“
volič neexistuje. Jsou jen konkrétní lidé se svými konkrétními problémy. Právem pak dlou-
hodobě vítězí ta strana, která dokáže lépe řešit problémy většího počtu lidí. Bohatých, chud-
ších i těch nejchudších, které levice macešsky opouští a kteří za vlády ODS budou mít
rozhodně větší šanci najít práci, pokud o ni stojí.

Pořád něco vysvětlují
V tom je zásadní rozdíl mezi levicí a pravicí. My děláme věci tak, aby fungovaly, oni po

celou dobu své existence vysvětlují, proč ještě nefungují a proč ještě nepřišly lepší zítřky.
Levice bez pevného ideového ukotvení střídá programové teze jako ponožky. Takže teď zjis-
tila, že musí snížit daně a dluhy – na to se nás mohla dávno zeptat. Sociální demokraté
stojí před krutou pravdou, že svou vládou nejvíce postihli své tradiční voliče, ačkoli hlavními
oběťmi měli být voliči ODS. Vyřeší to tím, že od „svých“ teď utečou a začnou nadbíhat těm
našim? Opravdu nemám strach z takové konkurence. Protože oni se ve skutečnosti nikdy
nezmění.

✗ Kúpiš cedník, teče; zalepíš ďůry, necedí. 

Podnikatelé, záchrana se blíží
PROFIT, 13. 12. 2004

Na tuto vládu ošklivě doplácí celá společnost. Ale nejhůře se kabinet chová k podnika-
telům. Jsme si toho vědomi a myslíme na tvůrce našeho bohatství už dnes, kdy jsme stále
ještě v opozici.
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litní než široké a vláda zcela kompetentní a důvěryhodná, bude to velkou prohrou nás všech.
A nakonec dále poroste počet občanů, kteří buď nebudou volit, nebo dají hlas extrémním, an-
tisystémovým stranám. Je naší společnou zodpovědností přesvědčit občany, že stojí za to roz-
hodovat o povaze tohoto systému a míře a kvalitě služeb v jeho rámci poskytovaných.

I přes rostoucí preference komunistů, pokles důvěry v demokratické instituce a některé
excesy socialistické vlády si nemyslím, že hrozí návrat poměrů před listopad 1989. Myslím
jen, že bychom neměli přehlížet byť jen signály, náznaky, drobná rezidua. Naslouchejme
více lidem, kterým právě současné výročí patří asi nejvíce: politickým vězňům. Jejich osudy
svědčí nejenom proti otevřeným komunistickým a postkomunistickým bratrstvům, ale
i proti těm, kteří oprašují pojmy jako znárodňování či všechno všem, proti těm, kteří de-
valvují základní občanská práva a svobody pomocí pochybných zákonů a policejních praktik.
Proti těm, kteří nevědí, že svoboda a demokracie nejsou něco daného na věky, něco auto-
matického, ale že se obé musí hýčkat a zalévat jako křehké květinky. 

Ano Stanislave Grossi, ano Miroslave Kalousku, pro nás pro všechny, i pro naše strany
je hlavním a určujícím odkazem 17. listopadu cílevědomé pěstování a ochrana svobody a de-
mokracie a boj s komunistickými pohrobky. Žádný souboj na politické scéně, žádná osobní
ambice nesmí přehlušit a zastínit toto memento. To je pro mne hlavním poselstvím a tady
je i naše společná zodpovědnost! Pokud jsme toto nepochopili, tak jsme nepochopili ani 
17. listopad 1989.

✗ Poprvé, i když jako host ve Sněmovně! Lehká adorace Klause a nakopání „pravdy
a lásky“. S Kalouskem jsem už tehdy kul pikle a vymýšlel koncept spolupráce ODS
a KDU-ČSL (známý jako „české CDU/CSU“), přesto jsem ho lehce „nakouřil“.

Levice nás zoufale napodobuje
MF DNES, 13. 12. 2004

Tak doleva, nebo doprava, přátelé a soudruzi? Volební prohra je zřejmě velká čarodějka
a tak sociální demokraté a komunisté, kteří ještě před měsícem chystali levicový převrat
v krajích, najednou troubí k útoku na střed, tedy doprava. Tím se potvrzují dvě věci. Zaprvé:
žádný konzistentní levicový program neexistuje. Zadruhé: ČSSD a KSČM jdou proti ODS
v nerozborné jednotě, ruku v ruce. Když čtu, že Gross a Grebeníček chtějí zaútočit na srdce
středových voličů, je to pro mě vlastně zadostučinění. V projevu k 17. listopadu jsem řekl,
že celá země se musí posunout doprava, protože je patnáct let po pádu komunismu stále
ještě příliš nalevo od politického středu. Odpovědí mi byl smích poslanců ČSSD a KSČM
a následně obvinění, že jsem zneužil příležitosti ke stranické agitaci. Nyní přímo od mých
protivníků dostávám důkaz, že jsem měl pravdu.

Plagiát neuspěje
Taková je síla myšlenky. Opoziční ODS s pouhými sedmapadesáti poslanci určuje tón

debaty a diktuje témata levici se sto jedenácti hlasy. Nemyslím, že by plagiátoři mohli mít
úspěch. V politice sice neexistuje nic jako ochrana duševního vlastnictví, ale hrozba sebe-
zesměšnění ano. Kdo uvěří upřímnosti sociálních demokratů, s níž před volbami slibovali
vyšší platy a po nich úspory? Jak to, že ti, kteří soustavně zvyšují daně, najednou v polovině
svého mandátu prozřeli a chtějí je začít snižovat? Otázkou samozřejmě je, jak je takový
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Jsme víc Evropané než naši kritici
MF DNES, 10. 2. 2005

Občanští demokraté se zabydleli v EU, což bylo nemilé překvapení pro naše soupeře,
kteří kritikou údajného antievropanství ODS získávali laciné body. A protože ČSSD chybí
vlastní názor na cokoli, neuměla se s novou situací vyrovnat a stále jede podle starého scé-
náře, v němž ODS hrála roli extrémně nacionalistické partaje. Ve skutečnosti jsme se svým
otevřeným přístupem daleko více Evropany než naši kritici.

Paradoxně je to právě ČSSD, která projevuje v debatě o Evropě provinciální úzkoprsost,
ačkoli se přitom snaží přivlastnit si značku EU jako svůj marketingový trumf. Postupuje
populisticky, když straší občany, že případné ne Ústavě by fatálně ohrozilo české národní
zájmy.

Chceme lepší text
My nikoho nestrašíme, že přijetí Ústavy přinese nějakou katastrofu. Jenom jasně ří-

káme náš názor, že užitečnější by bylo další jednání, které by přineslo kratší a srozumitel-
nější text než onen třísetstránkový dokument, o němž i někteří jeho příznivci říkají, že je
příliš komplikovaný na to, aby o něm vůbec občané mohli rozhodnout v referendu. Totéž
jako doma se snažíme vysvětlit i v Evropském parlamentu. A na jeho půdě se na rozdíl od
Prahy vede skutečná debata, jak jsem se mohl přesvědčit při své návštěvě.

V Evropském parlamentu máme reprezentativní zastoupení, jsme respektovanou sou-
částí jeho nejsilnější frakce a své názory na ústavní smlouvu prezentujeme především zde.
Socialisté jsou možná traumatizováni tím, že přes halasnou proevropskou rétoriku obdob-
nou pozici nezískali, a proto se snaží využít evropské téma Ústavy na domácím písečku. Nás
rozhodně nikdo nemůže obviňovat, že se odmítáním Ústavy snažíme získat přízeň voličů.

I pro nás by samozřejmě bylo výhodnější zapomenout na naše výhrady a z taktických
důvodů Ústavu podpořit, nebo alespoň mlčet. Ale stejně jako před volbami v roce 2002
trváme na tom, že se má říkat pravda. Přijetí této konkrétní Ústavy není dějinná nutnost.
Je to výsledek normálního politického boje, jak ho známe z domácí scény – pouze se ode-
hrává v širších, evropských kulisách. Tím, že jasně říkáme, co si myslíme, projevujeme
více smyslu pro evropské hodnoty než ti, kteří by nás za náš názor nejraději z Evropy vy-
obcovali.

Nejde jen o Ústavu
Byla by ostatně chyba zužovat evropskou politiku pouze na problematiku Ústavy. O bu-

doucí podobě Evropy se rozhoduje i jinde než v debatě nad Ústavou. Stejně velkou výzvou
je například další rozšiřování Evropské unie. Občanští demokraté prokazují své evropanství
tím, že spolu s přáteli z frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů podporují
přijetí Ukrajiny.

Kromě Ústavy, která představuje formální stránku evropské integrace, také před EU
stojí otázky obsahu její politiky. Někdejší společenství uhlí a oceli si vytyčilo dva cíle: zajistit
mír a volný trh. Myslím, že tyto hodnoty jsou stále aktuální a že i pro Evropskou unii, byť
není státem, platí, co řekl Masaryk: Státy se udržují těmi ideály, na kterých vznikly.

I dnes musíme my Evropané přemýšlet o tržních reformách, které by zastavily úpadek
ekonomického potenciálu Evropy v globální soutěži. I dnes musíme hledat odpověď na
otázku, jakým způsobem se podílet na zajištění světové bezpečnosti a hrát na tomto poli
důstojnější roli než v posledních letech.

KAPITOLA 2 NEPORAŽEN!

63

Nejde o prázdné fráze. Občanští demokraté připravili zákony, které urychlí konkurzy
a zápisy do obchodního rejstříku, což jsou dvě z největších brzd svobodného podnikání. Udě-
lali jsme tuto práci za kabinet, takříkajíc bez nároku na honorář. Pokud povedeme vládu,
spustíme reformu, která začne tím, čemu říkám „legislativní čistka“ – vyčištění právního
řádu od zbytečných byrokratických předpisů, které občany (a zejména podnikatele) jen sva-
zují, místo aby je chránily.

Typickým představitelem zákonů ke zrušení je ten o registračních pokladnách, stejně
jako řada dalších paragrafů, které kvůli dnešnímu kabinetu obtáčejí podnikatele jako
klubko hadů – škrtičů. Není divu, že když se vládní legislativci vyčerpávají novotvorbou
podobných nesmyslů, nemají pak čas na užitečnou práci, jakou je třeba právě urychlení
práce soudů.

Tenhle případ ukazuje, jak je to s nulovou tolerancí vůči vládě. Jde o nulovou toleranci
vůči socialismu a byrokracii, naopak jsme ochotni spolupracovat všude tam, kde jde o ro-
zumné návrhy, které pomohou této zemi k prosperitě. Není naší vinou, že v drtivé většině
případů kabinet přichází s nápady, nad nimiž zůstává zdravý rozum hospodáře stát.

Série protipodnikatelských zákonů je toho důkazem.
Myslím, že nemusím vysvětlovat, že cílem ODS je obrátit vývoj od socialismu zpět k pře-

rušeným liberálním reformám, snížit daně a dluhy, zredukovat státní správu, zlepšit pro-
středí pro podnikání. Z těchto hesel se neustálým opakováním snadno mohou stát klišé,
duté věty bez obsahu. Aby se to nestalo, zahájil jsem na víkendovém kongresu něco, co bych
nazval „manažerskou revolucí“ v ODS. Každá firma, aby byla úspěšná, potřebuje nejen
správně stanovené cíle, ale také efektivní řízení a kvalitní systém výběru lidí. Tohle se po-
litici musí od podnikatelů naučit a já chci být na správu země připraven nejen osobně jako
premiér, ale mít v době voleb v ruce praktické recepty pro všechny rezorty. Otázka už totiž
nezní, zda provedeme reformy, ale jak je prakticky uskutečníme.

Podnikatelé se na téhle přípravě mohou aktivně podílet. Na projektu reformy státní
správy Efektivní stát, který zaštiťuji, spolupracují i podnikatelské instituce a jednotlivé
firmy. Máte tedy do toho co mluvit.

Podnikatelé nepotřebují pomoc státu v tom smyslu, jak ji chápou socialisté. Dotace pro
někoho, daňové úlevy z protekce, veřejné zakázky pro zasvěcené. Daleko více jim vláda po-
může, když všem bez rozdílu plošně sníží daně a přestane je byrokraticky šikanovat nebo
dokonce kriminalizovat. Jinými slovy, když půjde podnikání z cesty. Ale dodávám, že vláda
se nesmí omezit jen na toto. Pravice se více než v minulosti musí soustředit také na budo-
vání té cesty, zlepšit fungování soudů a dalších institucí, vytvářet podnikatelskou infra-
strukturu.

Troufnu si říci, že problémům podnikání rozumím. A vím také, že jednotícím znakem
podnikatelů není výše konta v bance a už vůbec ne sobectví či téměř zločinná ziskuchtivost,
jak se nám snaží namluvit socialisté. Podnikatele sjednocuje aktivní postoj k životu, ať už
jde o vlastníka továrny nebo člověka, který si podnikáním přivydělává k důchodu. Podnikání
je spíš životní filozofie než společenský status. Proto se i já stále cítím být v jistém smyslu
slova podnikatelem, byť se teď naplno věnuji politice. Zdaleka nejen proto je podpora pod-
nikání pro ODS prioritou – a věřte, že pomoc se blíží.

✗ Když se to hýbe, zdaňte to. Když se to hýbe ještě dál, regulujte to. Když se to nehýbe, do-
tujte to – Ronald Reagan. Proti dnešním kontrolním hlášením, elektronické evidenci
tržeb, registru smluv a neskutečné šikaně živnostníků to byla pořád legrace.
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premiérovi, a tím celé vládě vyslovili důvěru. Ano. V den, kdy se hlasovalo o zařazení mi-
mořádného bodu k tomuto problému na schůzi Poslanecké sněmovny, se zároveň de facto
hlasovalo o důvěře vládě. Proto jsou spekulace o postoji ODS k vyslovení nedůvěry vládě
v této chvíli zbytečné. Vládní poslanci si důvěru odhlasovali. Jsou však dostatečně důvěry-
hodní i pro veřejnost?

Sociální demokracie se pohybuje na tenkém ledě, když svaluje vinu na média, která
nejen jejímu předsedovi, ale celé jeho politické straně a vládní koalici pouze nastavila
zrcadlo. A bylo by velmi žinantní, kdyby toho chtěla ČSSD společně s komunisty využít
k rychlému prosazení a odůvodnění svých politických cílů včetně zpřísnění tiskového zá-
kona, zavedení plošných majetkových přiznání či zákona o střetu zájmů bez ohledu na ra-
cionalitu těchto předloh.

Je padesát důležitějších důvodů, proč měla tato vládní koalice skončit již dávno. Spirála
zadlužování země patří k nejhorším v Evropě. Nezaměstnanost stoupá opět k rekordním
hodnotám. Byrokracie narůstá, lidé se ztrácejí v legislativní džungli zákonů a předpisů.
Podnikání se mnohým přestává kvůli narůstajícím bariérám a úřední šikaně vyplácet.
K tomu desítky nesplněných slibů a neochota či obava zásadním způsobem řešit reformy
zdravotnictví, důchodů či veřejných financí, na což dlouhodobě upozorňují nejen domácí ex-
perti, ale i vážené zahraniční instituce.

Kde je smysluplný program?
Sociální demokracie se přes velký mediální humbuk není schopna dohodnout na smys-

luplném programu, který se paradoxně snaží psát sedm let po nástupu do vlády. Oč více
útočí proti Modré šanci, o to více se nám dívají přes rameno, které pasáže by z ní mohli po-
pulisticky zařadit do své nekonzistentní a chudičké nabídky. Může se také na něčem ro-
zumném dohodnout strana tak široce rozkročená od krajně levicových názorů až po střed
– v osobě zřejmě omylem do vládní sestavy zařazeného mediálního maskota Jahna?
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Chceme konkurenci názorů
Toto jsou problémy, které konzultuji a budu pravidelně konzultovat v EU. Naši evropští

partneři včetně tvrdě federalistických německých křesťanských demokratů si nemyslí, že
ODS je extremistickou stranou, jak se snaží domácímu publiku namluvit premiér Gross.
Po staletí spočíval smysl evropské diplomacie v hledání rovnováhy mezi různými, třeba
i menšinovými zájmy. Když se to dařilo, vládl mír a prosperita.

Proto je více Evropanem ten, kdo zastává princip konkurence a různosti názorů, než
ten, kdo svou prázdnotu schovává za neosobní univerzální autoritu v naději, že mu dá legi-
timitu k vládnutí. My jezdíme do Bruselu svobodně diskutovat, ne pro direktivy.

✗ Slova o naší „zabydlenosti“ v Bruseli byla hodně nadnesená. Doteď se mi v Bermudském
trojúhelníku mezi palácem Berlaymont, budovou Justus Lipsius a budovou Paul Henry
Spaak na Rue Wiertz zvyšuje tlak a dělá mdlo. Začal boj o Ústavu. Potvrdila se moje
tehdejší slova, že dokument (ať už se jmenuje jakkoli) nemá ani cenu papíru a že nepře-
žije den své platnosti. Bohužel jsem se nemýlil. Řecko, krize, migrace, to vše vedlo velké
evropské hráče k flagrantnímu porušování vlastních pravidel (Dublin, Schengen, Pakt
růstu a stability) a sebedestrukci celého projektu. 

Smutná vládní reality show
MF DNES, 14. 2. 2005

Kauza majetku rodiny předsedy vlády odkrývá mnohem více, než by se na první pohled
mohlo zdát. Je jen dalším dílem, a bojím se, že ne posledním, již několik let trvající reality
show na téma „důvěryhodnost vládní koalice“.

„Havlovsky“ absurdní divadelní kus
Zdánlivě banální aférka, která se rozrostla do netušených rozměrů, není podstatná tím,

kdo předsedovi vlády půjčku nakonec zařídil. Dokonce to může být i některá z pochybných
figur, které se v tomto „havlovsky“ absurdním divadelním kusu téměř spektakulárně 
objevují a následně mizí. Zarážející je v nemenší míře neschopnost předsedy vlády na tuto 
banální otázku jednoduše a srozumitelně – pokud možno hned napoprvé – odpovědět a roz-
ptýlit všechny pochybnosti, které se neuvěřitelným amatérismem špatných herců v této
frašce neustále vynořují. Aniž by měla s úžasem přihlížející veřejnost utkvělý pocit, že si
z ní dělá předseda vlády, jeho politická strana a celá vládní koalice bohapustou legraci.

ODS jako opoziční stranu trápí tisíc jiných, pro chod této země mnohem důležitějších
věcí, než je nedořešená otázka majetkových poměrů rodiny předsedy vlády. Jednoznačně
dáváme přednost střetu programových koncepcí a idejí před mediálními kauzami. Pan pre-
miér měl dostatečně velký prostor na to, aby veškeré pochybnosti rozptýlil. ODS se v této
věci chovala uměřeně a konzistentně a poskytla předsedovi vlády čas. Jenže poté, kdy se
celá tato aféra zcela vymkla z jakéhokoliv racionálního rámce a začala mít mezinárodní
rozměr, nemohli jsme mlčet. Bylo by však směšné a laciné tvrdit, že tohoto trapného případu
chceme politicky zneužít, či dokonce že za ním stojíme. Od opoziční strany se očekává ne-
ustálý tlak na vládu a využívání každé její slabiny. To činíme v rámci všech svých možností.
Tvrdíme však, že kdyby Stanislav Gross podal demisi „jen“ kvůli této aféře, bylo by to sice
standardní, ale zástupné. Co už je opravdu na pováženou, je reakce menších koaličních part-
nerů. Nesmí totiž v této souvislosti zapadnout toto: poslanci ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU
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Oproti tomu nízká rovná daň zavádí do vztahu mezi vládou, občany a firmami férovost,
která se vyplatí všem. To není úleva jen pro bohaté (o té by se dalo spíše mluvit v případě
socialistických investičních pobídek pro velké cizí společnosti). I chudí vydělají na našem
návrhu daleko více než na slibu ČSSD. Ta jim nabízí úlevu pár stokorun. Jenomže pro níz-
kopříjmové skupiny nejsou největší zátěží daně, ony už dnes téměř žádné neplatí. Největší
ranou jsou pro ně odvody na sociální a zdravotní pojištění, které stejně jako u bohatých
tvoří přes polovinu mzdových nákladů. Taky rovná daň, nikoli ovšem patnáctiprocentní.
Tato položka je pro většinu zaměstnanců zdaleka nejvýznamnější. Když tyto drastické od-
vody snížíme, pomůžeme jim hned dvakrát. Jednak okamžitě ušetří, jednak budou mít
větší naději udržet si práci či získat novou a za vyšší plat. Vysoké odvody z mezd účinně
brání vytváření nových pracovních míst. Zaměstnání totiž lidem dávají podnikatelé, ne
ministr práce.

Při snižování daní opravdu nemyslíme na bohaté. Nemyslíme ale ani na chudé, popu-
lismus přenecháváme stranám, kterým chybí pevný myšlenkový základ. Přemýšlíme o tom,
jak zajistit podmínky pro co nejlepší využití schopností a pracovitosti českých občanů. Jsme
totiž přesvědčeni, že klíčem k řešení společenských problémů je podpora vyšší produkce,
nikoli lepší přerozdělování.

Nízká rovná daň je tím nejlepším nástrojem k nastartování růstu, což už není „pouze“
tvrzení předních světových ekonomů, ale prokazuje se to i v praxi. Socialisté nabízejí al-
mužny, my jízdenku na vlak jedoucí k úspěchu.

✗ Andrej Babiš nikdy nezastupoval podnikatele a už vůbec ne ty malé a střední. Jsem pře-
svědčen, že už to všichni ví. O daních to platí dvojnásob. Na jeho donquijotský boj s ka-
ruselovými obchody v konečném důsledku doplatí ti, kterých se netýkají, na jeho apetit
ve výrobě a distribuci potravin doplatí farmáři, na jeho zájem o prenatální péči rodičky
a na to všechno státní rozpočet a občané. Babiš ale není žádný Arsène Lupin, lupič –
gentleman, na to mu chybí noblesa a nadhled. Jules Verne k tomu říká trefně: „Velcí zlo-
ději vždy vypadají jako počestní lidé.“ 

ODS nevstoupí do stejné řeky
LIDOVÉ NOVINY, 25. 2. 2005

Chronická krize vládnutí pod taktovkou České strany sociálně demokratické dospěla
nejprve k redukci politiky na politický marketing, posléze na poziční boje, hru se slovy
a osobní spory. Místo jasného a zřetelného uznání nemožnosti takto nadále pokračovat ve
správě země sledujeme snahu zamést problémy pod koberec, vylhat se a zamotat do podiv-
ných sporů a nesrozumitelných návrhů řešení všechny kolem. Občanskou demokratickou
stranu nevyjímaje. A to jen proto, že se dlouhodobě ukazuje, že vláda skutečně vládne špatně
– vládne-li vůbec.

I přesto, že současná aféra představuje pomyslný vrchol ledovce, nelze nad ní bo-
horovně mávnout rukou a bagatelizovat ji, jak nedávno poměrně překvapivě učinil
Václav Havel. Jeho vstup do tohoto dějství vládního dramatu považuji za stejně 
absurdní jako jeho zdůvodnění, že „groteskní“ aféra financování Grossova bytu není
důvodem k demisi.

Nejsem si úplně jist, zda nejde o přání, které je otcem myšlenky. Jsem si naopak jist,
že exprezident tímto prohlášením účelově hájí některé jemu nakloněné politiky současné
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To všechno jsou hlavní důvody, které diskreditují tuto sestavu, která trvale ztrácí dů-
věryhodnost nejen doma, ale již delší dobu i v zahraničí. Proto měla odejít už včera a žádná
mediální kauza, která může tyto skutečnosti překrýt, na tomto faktu nic nemění.

✗ Standovy trable byly směšnou epizodou ve srovnání s dnešními „Čapími hnízdy“ a nesku-
tečnými střety zájmů, nad kterými už ani nikdo nepozvedne obočí. Mimochodem, když se
podíváte, jak skromně žije Kalousek a jakým přepychem se obklopuje „tatarský nájezdník“,
tak vám ty jeho výkřiky o zkorumpovanosti musí připadat přinejmenším divné, ne? Jak
dlouho může taková kampaň nahradit program? V Čechách asi déle než na Slovensku, když
ho máme tady. Pravdou je, že poslední slovenské volby vygenerovaly taky řadu mimoňů.

Daně snížíme z přesvědčení
LIDOVÉ NOVINY, 15. 2. 2005

Konečně se u nás daně staly vážným tématem politického boje. Bylo by ovšem hrubou
chybou, kdyby se debata soustředila na to, kdo na daňových změnách vydělá více a kdo méně,
případně kdo na ně doplatí. Tímto směrem vedou diskusi návrhy sociální demokracie. Nám,
občanským demokratům, jde o to, aby z nižších daní nakonec měli prospěch všichni, dokonce
i ti, kteří nás nevolí. Na rozdíl od socialistů si nemyslíme, že bohatství pochází od vlády, víme,
že jeho jediným zdrojem jsou pilní občané. Ti, kterým vysoké, komplikované a nespravedlivé
daně berou zbytečně velký kus jejich svobody a připravují je o šanci na úspěch. V první řadě
myslíme na tyto občany a proto je pro nás snížení, zjednodušení a narovnání daní dlouho-
dobým základním principem, nikoli momentální snahou nalákat nějaké voliče.

Neuvažujeme nad tím, komu daně snížit, komu ne, případně pro koho je zvednout, abychom
se zalíbili těm, od kterých čekáme hlas, a zároveň si zachovali zdroje pro vládní útraty. Nízké
a rovné daně totiž uvolní potenciál této země a na vyšší tvorbě bohatství pak vydělají všichni
občané i státní kasa. To je skutečný cíl daňové reformy, která sama je pouze prostředkem.

Snížení daní je první krok na cestě k prosperitě, nikoli cíl sám o sobě. Nemá tedy smysl
štvát lidi proti sobě a bavit se nad tím, že někdo na rovné dani ušetří více a jiný méně. Nejde
o to, kolik kdo dnes ušetří, ale kolik zítra vydělá. Plagiátoři z Lidového domu z toho pranic
nepochopili, jak ukazuje jejich debata, jak „správně“ přerozdělit daňové sazby, aby dáreček
dostali právě jejich potenciální voliči.

Naše filozofie je opačná než ta socialistická. Oni utrácejí podle svých potřeb a daně sni-
žují podle možností, které jim pak zbydou. My snížíme daně tak, jak potřebuje ekonomika,
aby se mohla optimálně rozvíjet, a utrácet budeme tolik, na kolik budeme mít. Ostatně zku-
šenosti ukazují, že snížení daní nakonec zvýší příjmy státního rozpočtu – jednak díky vyšší
produktivitě, jednak díky zvýšené ochotě občanů daně platit.

Dvojnásobná pomoc
Právě efektivní výběr daní je v systému progresivních sazeb problém. Vysoké a kom-

plikované daně nejsou jen brzdou hospodářství, vytvářejí také morální hazard. Každý
včetně ministra financí ví, že existuje řada legálních způsobů, jak se vysokým odvodům vy-
hnout. Ti nejbohatší mají nejvíce prostředků a také největší motivaci snížit si daňový základ
a de facto tak vyklouznout z progresivní berní pasti. To vede vládu k tomu, že dělí firmy na
„slušné“, které odvádějí do státní kasy hodně, „neslušné“, které platí málo, a „kriminální“,
tj. ty, které před vysokými daněmi prchají do zahraničí.
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kladní svobody zakotvené v integračních dohodách? Měří se v EU velkým i malým stej-
ným metrem?

Při hledání odpovědí zjistíme, že proti sobě nestojí takzvaní euroskeptici a takzvaní eu-
rooptimisté. Probíhá tu jiný spor. Mezi těmi, kteří trvají na plnění dohod a chtějí jasné kroky
vedoucí k prosperitě, a těmi, kteří pro sebe žádají změny pravidel (a nedostatek odvahy,
vnitropolitický problém či mocenské ambice maskují vzletnými frázemi).

Dvě verze kontinentu
Vidíme, že jsou dvě Evropy: Evropa slov a Evropa činů. Cesta k prosperitě si žádá spo-

lečný postup v rámci integrované Evropy s rovnými právy a povinnostmi. O takovou Unii
stojíme, jsme ochotni pro to i něco udělat, něco obětovat a své postoje obhájit před veřejností.

Bohužel summit, který skončil tento týden, ukázal v plné nahotě oprávněnost našich
obav. „Prohloubení“ integrace má pouze zakrýt diktát národních zájmů velkých států, které
si ohýbají jednotná pravidla dle svých potřeb a z dohod činí cáry papíru.

Evropská komise šla do Bruselu jednat se třemi premisami. Udržet Pakt stability, re-
formovat Lisabonskou strategii způsobem, který by upřednostnil ekonomický růst, a prosadit
směrnici o liberalizaci služeb, která naplňuje jednu ze čtyř základních svobod.

Pod všechny tyto návrhy bruselského centra se ODS ochotně podepisuje, neboť jsou
v celoevropském i českém zájmu. Evropská komise však tvrdě narazila, zejména u Francie
a Německa. Tedy u zemí, které jsou vydávány za srdce integračních snah.

Žít na dluh
Důsledky střetu slovního evropanství s konáním v duchu raison d'etat (výraz kardinála

Richelieu pro státní zájem je zřejmě v Paříži stále aktuální) jsou fatální. Pakt stability byl
zničen výjimkami, které umožní velkým zemím dál žít na dluh, což ohrožuje budoucnost
evropské ekonomiky a reforem v jednotlivých zemích. Směrnice o liberalizaci služeb byla
podrobena tvrdé kritice a její přijetí je ohroženo. Pokud by se tak stalo, pak to relativizuje
i úspěch při revizi Lisabonské strategie. Rychlý hospodářský růst a řešení palčivých prob-
lémů „státu blahobytu“ jsou nemožné bez silného, liberalizovaného trhu a bez naplnění hod-
not, na kterých Evropská unie vznikla.

Zjevný rozpor mezi slovy a činy ukazuje, že naše výhrady k textu i procesu přijímání
evropské ústavy jsou čistě racionální. Je absurdní, když Francie a Německo prosazují vyšší
stupeň integrace a zároveň pošlapávají ty integrační dohody, které už měly dávno platit.
Obavy vyvolává argumentace, že liberalizace služeb musí být pozastavena, protože hrozí
zamítnutí Ústavy ve francouzském referendu.

Má to znamenat, že Francie neslouží evropské integraci, ale naopak? Že z dohod bude
platit jen to, co je dobré pro ni, případně ještě pro Německo a Itálii? Jsme schopni se ještě
smát po bonmotu Silvia Berlusconiho při odjezdu z Bruselu: „Jedu utrácet?“ A kde máme
záruky, že velké země nevyužijí posílení moci, které jim dá Ústava, k diskriminaci ostatních,
když tak činí již dnes?

Omezení svobod
My se neobáváme jednotné Evropy, obáváme se Evropy podřízené národním zájmům

několika zemí. Ze čtyř základních svobod Unie jsou nám upírány hned dvě: volný pohyb
pracovních sil a služeb.

Jak máme věřit, že země, které prosazují hlubší integraci, to myslí upřímně? A jak
máme totéž věřit naší údajně proevropské vládě, která se k obhajobě těchto svobod staví
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vládní garnitury a připravuje půdu pro vstup „nových, čistých“ politických stran třetích
cest, žen, zelených atd.

Jistě, je mnoho silných důvodů, kvůli kterým měla tato koalice skončit již dávno. Přede-
vším je to dlouhotrvající a permanentní vládní krize, způsobená křehkou koaliční většinou.
Bývalý premiér Špidla se projevil jako špatný prognostik, když po volbách prohlašoval, že
se jedná o nejstabilnější vládu v polistopadové historii. Počínaje těžkým sporem o takzvané
povodňové balíčky, přes každoroční tance kolem státních rozpočtů, bizarní odchody a pří-
chody vládních poslanců ve sněmovně, uklizení Vladimíra Špidly do Bruselu, až po součas-
nou eskalaci střetů přecházející do osobní roviny. A nad tím vším ční bezprecedentní
prohlášení manželky předsedy vlády, že „v této zemi se nedá podnikat“. Konečně trochu
upřímnosti, i když ne z úst samotného premiéra.

Vytváříme jedny z největších dluhů v Evropě, nezaměstnanost se opět blíží rekordním
hodnotám bez ohledu na změnu metodiky jejího výpočtu. Náklady na provoz státního apa-
rátu stoupají v letošním roce trojnásobně v porovnání s celkovými výdaji. Letos zaplatíme
rekordní výši daní, rekordní budou i výdaje. V žebříčku korupce se Česká republika pohy-
buje stále mezi rozvojovými zeměmi, když v porovnání s rokem 1997 klesla ze šestadvacá-
tého místa na padesáté čtvrté. Ekonomické ukazatele, kterými se vláda chlubí, jdou na vrub
firmám a bankám, nikoli vládnímu úsilí. Jak může tato vládní koalice zlomit vlastní krizi
důvěry, když sama sebe vehnala do pasti?

Za jedinou férovou a relevantní možnost řešení současné situace považujeme předčasné
volby. Jsme připraveni podílet se na všech jednáních vedoucích k tomuto prostředku. Naším
cílem je obnovení důvěry v politiky a politiku. A pokud toho dosáhneme volbami konanými
na základě většinového volebního systému, tím lépe. Česká republika opravdu nevyhnu-
telně potřebuje silnou a stabilní vládu. Pro zachování té současné nedopustíme reprízu opo-
ziční smlouvy. Nevstoupíme podruhé se socialisty do téže řeky.

✗ Pamatuji si z té doby na diskuzi bývalého a stávajícího předsedy ODS na Pražském
hradě. Po úvodních plochých větách jsem to nevydržel a vzal si slovo: „Pojďme si, pane
prezidente, vyjasnit pár věcí. 1. Vy nechcete být Edvardem Benešem č. 2, přesto jste dal
Grossovi bianco šek pro sestavení nové vlády. S tím samozřejmě jako předseda ODS ne-
mohu souhlasit. 2. Vy mě permanentně tlačíte do velké koalice, ale to já po opoziční
smlouvě neudělám ani náhodou. 3. Vy byste chtěl být zvolen prezidentem i podruhé a já
vám garantuji, že vás s Kalouskem podruhé zvolím. Takže vaše námluvy s ČSSD
a KSČM jsou pro mě nepřijatelné (mimochodem, přesně tak to při druhé volbě dopadlo)
a 4., vy byste chtěl větší podíl na moci a to přece musíte vědět, že já nikdy nepřipustím.
Zamrkal a nevypadal, že by mu to připadalo falešné a prázdné... Asi mi bohužel věřil.

Evropa slov versus Evropa činů 
MF DNES, 26. 3. 2005

V Evropské unii přichází čas těžkých rozhodnutí. Pokud si má udržet globální konku-
renceschopnost a pokud má růst zaměstnanost, musí se zásadně reformovat přežitý sociální
model. Poslední kroky Evropské komise vybízely k opatrnému optimismu, unijní kyvadlo
se zhouplo lehce doprava.

Dvoudenní summit EU nicméně vytáhl do ostrého světla otázky, které dlouho bublaly
pod povrchem. Mají všechny vlády vůli k reformám? Dokáže Unie v praxi naplňovat zá-
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slevy a výjimky. Občanům jsou vnucovány předražené státní služby jakoby „zadarmo“ (ve
skutečnosti za krvavé daně). Podnikatelé si musí připlácet na dotace (a posléze na zisky)
zahraniční privilegované konkurence.

Neschopnost k činu vláda vydává za stabilitu. Zadlužování je vnímáno jako cesta k bo-
hatství. Diskriminaci a nerovnosti se říká starost o občany. Mocenský cynismus se stal pra-
covní metodou.

Co chceme my? My jsme skutečně občanská strana a vážíme si stejně každého: lékaře,
učitele i dělníka. Rozhodně nerezignujeme na řešení sociálních problémů. Chceme efektivní
sociální systém, ne fiktivní sociální stát. Množí se lidé, pro které práce je až poslední zoufalý
pokus jak získat peníze – což poškozuje především ty skutečně potřebné. Ve zdravotnictví
se plýtvá léky „zdarma“ ve velkém, takže pak chybějí prostředky pro vážně nemocné. Re-
formou sociálního a zdravotního systému nepřipravíme občany o pomoc, ale naopak jim ji
efektivně zajistíme.

Co chceme dál: snížit byrokracii, příjmy úředníků více vázat na výkon a službu obča-
nům. Přivést soukromé peníze do školství a omezit stav, kdy také dělníci platí vzdělání bu-
doucím milionářům. Chceme zjednodušit legislativu, soustředit státní správu na méně věcí,
ale ty dělat pořádně. Neházet klacky pod nohy podnikatelům. Lákat zahraniční kapitál, ale
tím, že výhodné podmínky pro podnikání budou platit pro všechny, nikoli jen pro privilego-
vané jako dosud. A konečně – chceme rovnou daň. Ta je spravedlivá, protože zdaňuje
všechny výdělky stejným procentem. Všem sníží daňovou zátěž. Je účelná, protože zvyšuje
motivaci platit daň ze všech příjmů. Povzbudí růst, protože bude lákat investiční kapitál.
Je antikorupční (bez složitostí a výjimek). Vede lidi k dodatečné iniciativě a výdělku. A šetří
pracovní síly na daňových úřadech.

Nechceme být národem kočích a služek
ČSSD si vyhradila patent na dobro. O nás tvrdí, že jsme horší než Al-Káida. Osočuje

nás, že jsme stranou jen pro bohaté. My však jen chceme, abychom byli nikoli rovní v chu-
době, proletarizovaný národ „kočích a služek“, nýbrž aby vzdělaných a bohatých občanů
bylo co nejvíce. Solidarita a sounáležitost jsou pro nás důležité hodnoty a žádný pracovitý
člověk nezůstane bez podpory. Dvě stě šedesáti tisícům lidí, které politika ČSSD v minulých
letech připravila o práci, ji znovu pomůžeme najít.

Pro tohle všechno chceme, aby současná vláda skončila. A také proto, že sociální demo-
kracie se nyní stala účelovou organizací na politickou záchranu jedné osoby. Dokonce i za
cenu přizvání komunistů k moci. Tento stav sice zvyšuje šance ODS na volební výhru, ale
každý další den, ve kterém pokračuje Grossova vláda, je prohrou občanů České republiky.
Čím dříve toto martyrium skončí, tím lépe.

✗ Odpočítávaly se poslední týdny Grossovy politické kariéry. Je vždycky smutné, když po-
litik odchází a vyprovází ho posměch. Standa nebyl první a doba nedávno minulá
a konec Petra Nečase ukázaly, že ani poslední. Nastupuje „buldozer“. Plnou parou back!

Na poručnictví jsme citliví
MF DNES, 12. 5. 2005

Před šedesáti lety skončila válka, která málem pohřbila lidskou civilizaci. To musí vést
všechny zodpovědné lidi k zamyšlení nad tím, jaké příčiny vedly k úděsné válečné katastrofě
a jak v budoucnu předejít jejímu opakování. Pro politiky podle mne z této úvahy vyplývá
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nanejvýš vlažně? Jako občanští demokraté jsme pro jednotnou Evropu: takovou, v níž bude
platit jedno právo pro všechny a jednota slov a činů.

✗ Podobné texty byly v roce 2005 brány za svatokrádež. Dnes mi připadá měkký. Je až s po-
divem, jak jde eroze evropského projektu rychle. Je možné ještě vůbec tuto civilizaci uhájit,
nebo má pravdu Michel Houellebecq ve své provokativní knize Soumission – Podvolení?

Ať už vláda skončí
MF DNES, 1. 4. 2005

Každý den, ve kterém pokračuje Grossova vláda, je prohrou občanů
Premiér Stanislav Gross a ministr financí Sobotka uspěli na sjezdu ČSSD. Ani jeden

z nich nestrávil jedinou vteřinu ve víru praktického života, nýbrž už od studií zůstávají stá-
tem placenými funkcionáři.

Do historie se první z nich zapíše tím, že nedokázal vysvětlit rodinný rozpočet, druhý
pak tím, že během 32 měsíců u moci přivedl rozpočet nás všech k deficitu přesahujícímu
dvě stě padesát miliard korun českých.

Je bezostyšné, když nás tito dva poučují o ekonomice. Není to tak dlouho, co jeden z nich
opisoval zprávy centrální banky do diplomové práce a druhý se zase musel ptát ekonomic-
kých novinářů, co je to Lafferova křivka. Nyní nám tvrdí, že Česko je ekonomický šampion,
a že když oni dva nebudou vládnout, skončí blahobyt.

Zadlužování a růst byrokracie
Přitom se Česká republika rekordně zadlužuje a tyto dluhy nebude možné jednoduše

spálit v popelníku. Roste byrokracie, počty úředníků se množí. Roste přerozdělování a míra
zdanění. Komplikují a pokřivují se zákony. Regulují se mnohé ceny, množí se různé dotace,
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tom, aby EU nadále ctila hodnoty, na kterých vznikla. To znamená, aby zůstal zachován
rovný přístup všech jejích členů k výhodám jednotného trhu a rozdělování společně vytvo-
řeného bohatství, aby se nebourala euroatlantická vazba, která jako jediná dokáže našemu
kontinentu zajistit mír a bezpečí, aby se neustupovalo diktátorům a bezpečnostním hroz-
bám, aby se ke Spojeným státům nepřistupovalo jako ke konkurentovi, ale jako k partnerovi
a ke spojenci, který nemusí být vyvažován.

Poučení z hrůz druhé světové války i následné odhalení nebezpečné rozpínavosti ko-
munistické totality dalo vyrůst dvěma institucím, které se i dnes podílejí na budování
vlastní, ale i celosvětové prosperity, stability, bezpečnosti a míru. Nyní naštěstí už i společně
s námi. A bude to tak i nadále, pokud my všichni neztratíme ze zřetele ona dvě prostá slova,
která stála u zrodu Společenství uhlí a oceli: svoboda a bezpečnost.

✗ Přání otcem myšlenky. Sedmdesát let bez války je největším viditelným úspěchem ev-
ropského integračního procesu. Nicméně, zaslepenost větší části evropských elit, umrtvení
všech obranných instinktů, zbytnělost a arogance mocenské, byzantské struktury, vědomá
rezignace na evropský tisíciletý hodnotový rámec a zoufalá touha uhájit neobhajitelné
sociální výhody přivádí, a uznávám, že politicky korektně, celou slavnou EU k umetání
cestičky dobyvatelům a barbarům, česky do ... háje. 

Vláda stále slibuje všechno všem
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 16. 5. 2005

Vládnoucí koalice postavila po ideově prázdném a lidsky nevyzrálém Stanislavu Gros-
sovi do čela vlády dalšího pragmatika. Jiří Paroubek, který svoje vládní angažmá zahájil
nevybíravými útoky na ODS a nezakrytou parlamentní spoluprací s KSČM, v pátek před-
nesl na půdě sněmovny projev, který se soudruhům musel líbit. Frazeologií komunistického
aparátčíka sdělil, že jeho vláda zatočí s nepřejícníky, všem zvýší životní úroveň a vůbec: do-
hnat a předehnat.

Cesta věčného zadlužení
Znovu po letech jsme tak slyšeli o pokrokových silách, klidném spánku pracujících, de-

mokratické vyspělosti českého národa a podobně. Tedy přesně to, co známe z doby dávnější
i posledních socialistických vlád: vznešené cíle, silná slova a lákavé sliby všeho všem, vý-
sledkem však byly a jsou spíše zadlužování současné i budoucích generací, nezaměstnanost
a chronické neřešení reálných problémů nás všech.

Jako z kolovrátku slyšíme také útoky na politiku a program občanských demokratů.
Socialisté dospěli tak daleko, že se vymezují vůči našemu, tedy opozičnímu programu. Po-
važuji za světovou raritu, když vláda připravuje alternativu opozici. Jaký hmatatelnější
důkaz vládní impotence můžeme mít? Je jím také aktuální vládní prohlášení, již třetí v prů-
běhu tří let. Je nejen vágní, velmi obecné a nerealistické, ale navíc nabízí řadu slibů, aniž
vláda vysvětluje, kde na ně vezme. Téměř pro každou oblast života vytváří nejrůznější stra-
tegie, místo aby rovnou konala. Na vytváření koncepcí a strategií měla vláda dostatek času,
teď je na čase konat a prokázat se výsledky. Po sedmi letech vládnutí nás hodlá sociální 
demokracie opět uchlácholit krásnými slovy. Dokonce pokrytecky navrhuje prioritní řeše-
ní problémů, které sama vytvořila. Tím největším je bezpochyby exponenciální růst zadlu-
žení republiky. Snižování rozpočtového deficitu však opět není dostatečné. Vláda jen těží
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jasný úkol: vytvářet takové podmínky, aby společnost mohla být svobodná a lidé žili v bez-
pečí. Tyto nikoli banální hodnoty si mimochodem vetklo do svého erbu Společenství uhlí
a oceli, jeden z předchůdců dnešní Evropské unie.

Mladým lidem, kteří neprožili významnou část svého života za totality, se může zdát
samozřejmé, že se u nás neválčí, a bezstarostně mohou užívat vymoženosti demokratické
tržní společnosti jako jsou svoboda slova, shromažďování, volného trhu i pohybu. V his-
torii však tyto hodnoty nikdy samozřejmými nebyly, lidé za ně museli tvrdě bojovat a při-
nášet oběti, často i na životech. Ve druhé světové válce i ve studené válce byly poraženy
dva systémy, které se totálně snažily zlikvidovat svobodu a bezpečí občanů svých i ob-
čanů okolních zemí.

Úkol pro historiky
Je úkolem pro historiky, aby mapovali hrůzu oněch válečných a totalitních let a připo-

mínali, čeho všeho je člověk schopen. Je výzvou pro intelektuální elity, aby nenechávaly
spát lidské svědomí a vždy znovu upozorňovaly na neblahé trendy, které by mohly vést
k zotročení lidské mysli a následně i těla. A je povinností politiků vést i spravovat zemi tak,
aby občané mohli svobodně rozvinout svůj pozitivní potenciál a nemuseli se strachovat
o bezpečnost svou a svých dětí.

Cestu nám ukazují činy zakladatelů evropské integrace. V podmínkách, jež byly daleko
méně jisté i blahobytné než ty naše současné, se rozhodli nepřipustit opakování situace,
která přivodila druhou světovou válku. Položili základ organizace, která umožnila všem
členům rovným dílem přispívat a těžit ze společného bohatství a výhod volného trhu.
Správně totiž usoudili, že nejlepší prevencí válek je svobodná demokratická společnost, kde
xenofobní a nacionalistické nálady nahradí volná soutěž svobodných podnikavých občanů
bez rozdílu národnosti. Tento odkaz otců zakladatelů zůstává stále živý a aktuální i pro
dnešní Evropskou unii.

Evropská společenství významně přispěla k odstranění hrozby vzniku další války mezi
vlastními členy. Vůdčí roli při obraně svobodné západní civilizace před vnější hrozbou však
plnila a stále plní Severoatlantická aliance postavená na stejných duchovních hodnotách
jako EU a využívající ne ekonomické, ale vojenské prostředky. To je třeba si stále znovu
připomínat právě dnes, kdy v některých zemích na kontinentu sílí názor, že Evropa se 
bez atlantické vazby obejde a že její postavení a mír zajistí sama Unie. Z tohoto mylného
přesvědčení by nás měla vyvést přinejmenším balkánská zkušenost, kde jednotlivé evropské
mocnosti nebyly ochotny potlačit své partikulární národní zájmy a k ukončení tamní války
byla nutná vydatná americká aktivita a pomoc.

Evropská společenství a NATO však nebyly jedinými mezinárodními institucemi vze-
šlými z popela druhé světové války. Jeden z tehdejších totalitních systémů se nejen udržel,
ale ještě významně posílil své postavení – sovětská říše zla se stala čistou negací hodnot,
na nichž stála dvoutisíciletá západoevropská křesťanská civilizace. Varšavská smlouva
a RVHP se staly symbolem donucování a života ve strachu a lži. My starší si ještě dobře
pamatujeme rozpor slov a činů, dvojí morálku, to, jak agrese byla vydávána za „bratrskou“
pomoc a zrušení ekonomické svobody za „výdobytek“ socialismu.

Hrůzy války
Právě proto jsme více než naši západní přátelé citliví na jakýkoli náznak poručnictví,

protektorských a mentorských nálad. Pokud se ozýváme, tak právě proto, že nám záleží na
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✗ To je sice pravda, ale jen částečná. Paroubek sice vnesl do již tak pokleslé české politické
kultury nové, velmi drsné a svérázné praktiky, nicméně dostal ČSSD z okraje propasti,
z nějakých 12 % na vzestupnou trajektorii. Ve volbách dosáhl 32 % a kdyby byly volby
o nějaký týden později, tak by je vyhrál. Mýlí se dodnes v dopadech tzv. Kubiceho zprávy
na výsledek. Zveřejnění poškodilo mne a jemu nepochybně prospělo! Škoda, že jinak tak
chytrý člověk neuměl unést prohru, utápí čas a svou aktivitu ve válčení starých válek
a nevšiml si, že jeho čas již vypršel a on do historie vstoupí jako člověk, který nikdy ne-
vyhrál žádné volby a shodil vládu během předsednictví. Jeho občasné komentáře jsou
dnes plné zášti a nenaplněné ambice.

Nová šance pro Evropu?
SEMINÁŘ „PERSPEKTIVY EU PO ZAMÍTNUTÍ EVROPSKÉ ÚSTAVY“, CEP, 6. 6. 2005

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,
velmi pozorně jsem si vyslechl projev Jana Rokity, ve kterém velmi pregnantně popsal

zejména institucionální možnosti řešení situace vzniklé odmítnutím Evropské ústavní
smlouvy referendy ve Francii a Nizozemí a očekávaným zrušením referenda v Británii. Plně
souhlasím s jeho závěrem, že bychom se všichni v Evropě měli zaměřit spíše na problémy
blízké občanům a každodennímu životu. Přikláním se k variantě číslo pět, a to ještě spíše,
po odeznění zbytečné hysterie a po navrácení se do zatím nedefinovaného výchozího bodu,
k variantě renegociací a přípravě nezbytně nutných změn proti stávajícímu stavu. Nicméně
odmítnutí evropské ústavy, a teď mám na mysli zejména francouzské ne, nás staví před
možnost hlouběji prozkoumat nejenom příčiny tohoto konkrétního kroku, ale také dlouho-
dobější tendence evropského integračního procesu. Rád bych se zaměřil zejména na ekono-
mické aspekty, hrozby a příležitosti vyplývající z tohoto kroku pro budoucnost České
republiky a našich občanů.

Společně s Polskem a dalšími „novými“ zeměmi jsme v situaci, kdy jsme vstup do 
Evropské unie, a teď pominu peripetie s harmonizací legislativy, diskvalifikačními pod-
mínkami a permanentním gyroskopickým pohybem europrostoru, přivítali zejména jako
příležitost v nejlepším slova smyslu standardizovat společenské a ekonomické procesy.
Vrátit se na vývojovou trajektorii opuštěnou komunistickým ovládnutím našich zemí.
Chtěli jsme mít možnost volného obchodu, pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, chtěli
jsme participovat na výhodách vnitřního trhu atd. Jasnou prioritou nás všech, tedy českým,
stejně jako polským či slovenským národním zájmem číslo jedna ovšem bylo a je postupně
srovnat ekonomickou a životní úroveň našich zemí s původními zeměmi. A zde se dostá-
váme k prvnímu velkému otazníku spojenému s evropskou ústavou – je její odmítnutí
v souladu či protikladu s tímto, naším společným, národním zájmem? Pokusím se vysvětlit,
proč si myslím, že v souladu.

Návrh nové evropské „ústavy“ mohl těžko slíbit více dobra pro všechny. Vyhlašuje plnou
zaměstnanost, rostoucí kupní sílu, základní práva, svobodu, demokracii a sociální spravedl-
nost, rovnost a zářné zítřky. Mezi řádky také slibuje, že se „zítra bude nalévat zadarmo“.
Je překvapivé, že se na takové štědrosti nelze jednomyslně shodnout. Ano, hovořím o tak-
zvaném evropském sociálním modelu.

Toto klišé špatně zastírá výmluvnější označení: francouzsko-německý sociální model.
Je nesmyslné tvrdit, že tento model používá celá, nebo alespoň převážná část Evropy. Není
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z hospodářského růstu, ale není ochotna udělat jakékoli úspory ve svých výdajích. Místo
aby ušetřené prostředky a příjmy z privatizace věnovala na umoření státního dluhu, nadále
je rozpouští v rozpočtu.

Pomoc v likvidaci podnikání
Smutný výsměch všem aktivním a samostatným představuje tzv. podpora podnikatel-

ského prostředí. Prostředí pro podnikání právě poslední socialistické vlády úplně zdevas-
tovaly, desetitisícům drobných živnostníků sebraly obživu, podvázaly rozvoj a investice
středních firem, proto vyžaduje skutečně silný žaludek hovořit o vládní podpoře podnikání.

Místo vytváření nejrůznějších strategií (viz návrh na novou střednědobou Strategii
hospodářského růstu ČR, Koncepci proexportní politiky 2006 – 2010) by se vláda měla zá-
sadně a ihned zasadit o snižování administrativních požadavků a nároků na podnikatele.
Na internetu nejsou dostupné základní formuláře, podnikatel kromě jedné návštěvy na
živnostenském úřadě musí absolvovat řadu dalších obchůzek, založení firmy trvá nepři-
měřeně dlouho... Nejedná se o náročné právní úpravy, a tak nemůže být problém je ihned
předložit.

Léčba tiskovkou
Podobně u daní. Daňovou soustavu je třeba především zjednodušit, rovná daň je dnes

standardním prostředkem podpory akcelerace hospodářského růstu i boje proti šedé eko-
nomice. Namísto toho sledujeme zavádění třídního boje do české daňové soustavy. Není
možné, aby vyšší daně byly trestem za úspěch. Daně nejsou nástroj sociální politiky. Proto
musí být daňová soustava jednoduchá, neutrální a spravedlivá.

Našla by se celá řada dalších absurdit. Zdravotnictví, zmítající se v chronické krizi, na-
bízí bonbónek: zařazení pořádání pravidelných tiskových konferencí mezi vládní priority.
Ale nebuďme laciní.

Ve vládním prohlášení zcela absentují návrhy kde a jak uspořit prostředky potřebné
ke snižování rozpočtového deficitu, populistické, dílčí snižování daní nahrazuje komplexní
prorůstovou daňovou reformu. Premiér Paroubek se dokonce chlubí výší a růstem pro-
středků, které stát přerozděluje, což popírá elementární principy správy moderního státu,
známé minimálně posledních 200 let.

O rozumné spolupráci
Jedním z mýtů šířených o Občanské demokratické straně je její domnělá nesmiřitel-

nost a absolutní nulová tolerance. Chci jasně říci, že ODS by ráda podpořila vládu při je-
jích iniciativách. Musí se však jednat o kroky, které povedou ke zlepšení života českých
občanů, ke snížení vlivu vládní byrokracie a nesmyslných regulací, které otravují život
každého z nás.

ODS podpoří snahy o větší důvěru v politiku a politiky včetně takového zákona o střetu
zájmů, který zabrání opakování aféry s financováním bytu Stanislava Grosse, ale nebude
přitom narušovat fungování obcí a menších měst.

Vítáme také závazek vlády nezvyšovat daňovou kvótu vůči letům 2003 a 2005. Budeme
pokračovat ve spolupráci na efektivní reformě důchodového systému, bude-li tato snaha
myšlena vážně a nezneužívána k politickým hrátkám a výpadům.

Při čtení programu nové vlády a sledování premiéra Paroubka nelze než litovat, že ne-
platí ono klasické „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. Tento staronový kabinet důvěru ve-
řejnosti nemá a hlasováním o důvěře ve sněmovně ji nezískal.
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Rád bych také vyvrátil jeden z mýtů, totiž, že francouzské ne je v rozporu s tím naším.
Občanská demokratická strana od počátku diskusí o evropské ústavě vysvětlovala její klady
i zápory s tím, že zápory převažují. Stejně jako občané Francie, ani my si nepřejeme, aby
o naší zahraniční, hospodářské, sociální a jiné politice rozhodovali jiní, jak to předpokládala
euroústava. Nehodláme naši rovnou daň, zefektivnění státu a osobní odpovědnost vnucovat
Francouzům, nechceme ale ani, aby nám oni prostřednictvím bruselských byrokratů vnu-
covali, kolik hodin smíme pracovat, jak přísná má být ochrana zaměstnanců atd.

Euroústava je mrtvá. Evropané uhájili stávající pravidla fungování EU proti eurokra-
tům a politickým elitám, odtrženým od reality. To neznamená, že nelze jednat o novém do-
kumentu, který by byl přijatelnější – a lepší (což je jediný důvod pro změnu stavu) než
stávající smlouvy.

Unii čeká debata o racionalizaci finančních plateb i o racionalizaci, či spíše redukci re-
gulační legislativy. O dokončení jednotného vnitřního trhu a o redukci poválečné společné
zemědělské politiky. Přejeme si jasné vymezení kompetencí EU – aby se nestávalo, jak se
to děje dnes, že sice EU nemá právo rozhodovat o přímých daních, ale pod rouškou „fungo-
vání vnitřního trhu“ připravuje směrnice, které mají zásadně ovlivnit daň z příjmu práv-
nických osob.

Jsme pro konkurenci. Jen svoboda států, tedy národní suverenita může odhalit, jaká
politika je nejlepší, jaká politika povede k hospodářskému růstu a lepšímu životu občanů.
Evropě nepomůže nabubřelá Lisabonská agenda nebo jiný centrální plán regulace pro 
450 milionů lidí. Evropě pomůže konkurence – daňová, měnová, regulatorní atd. Tak jako
na trhu vede konkurence firmy k nabízení nejlepších výrobků a služeb, analogicky mezi
státy konkurence povede vlády k provádění politik nejlepších pro občany. Místo centralizo-
vané bruselské byrokracie potřebujeme svobodu, konkurenci a suverenitu.

Jediným východiskem této dichotomie je pružnější, vícerychlostní Evropa. Není třeba
se jí bát, vždyť už dnes je realitou. Evropská měnová unie je jedním z důkazů a není pravda,
že je ohrožena neschválením euroústavy. Naopak. Ponechme si vlastní agendu a vlastní re-
cepty. Naším zájmem je přece rozšiřování „ostrova pozitivní deviace“ a ne pevnost Evropa.
Je třeba rozšiřovat pásmo stability, demokracie, prosperity a ne se uzavírat do sebe a chránit
staré výhody. Je třeba hledat spojence pro tento model a země střední Evropy mohou být
motorem těchto snah. Nikomu nic nevnucujeme, chceme pouze rovnou příležitost k diskusi.

Evropská integrace musí pokračovat, ale tak, aby nebyla ohrožena rovnoprávnost a pro-
sperita všech členů Unie. Ústava se stala překážkou na cestě k tomuto cíli, sama o sobě je
však pouze nástrojem evropských mocností a evropských elit k uchování dominance a vlivu.
Ujasněme si proto napřed společně, kam chceme dojít, než začneme opět harašit zbraněmi
v novém kole jednání o evropské konstituci. Jde nám přeci všem o silnou, prosperující 
Evropu – a taková je nemyslitelná bez rovnosti příležitostí. Pokládám ukončení ratifikač-
ního procesu za návrat, nebo spíš za faktické zahájení diskuse a za novou šanci pro Evropu.

✗ Obávám se, že jsem eurohujery pomaličku začínal štvát.

To nemyslíte vážně, pane premiére
MF DNES, 23. 6. 2005

Politici české sociální demokracie mají neopakovatelný dar formulovat výroky, které
si bizarností a absurditou nezadají s nejednou tezí Járy Cimrmana. K naší škodě, milí ob-
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to však poprvé, kdy je francouzský zájem, myšlenka nebo požadavek nazván evropským,
jen aby tolik nedráždil. Tento „model“ má kořeny v ortodoxním francouzském socialismu,
přesněji v jeho gaullistické verzi, v německé sociální demokracii, odborovém hnutí a v křes-
ťanské socialistické tradici, která – ač silnější v Německu – je ve Francii také živá. Ideolo-
gicky je tedy tento model, jak lze vzhledem k jeho různorodým kořenům očekávat, eklektický
a poněkud nepřehledný.

Má dva základní a neměnné rysy; jeden starý a druhý poměrně nový. Ten starý je před-
stavován vírou, že rozdělování národního produktu je věcí vlády, a že ať se stane cokoliv,
vláda musí použít svoji moc, aby ho trochu upravila a ještě jednou trochu upravila, ve pro-
spěch skupin s nižšími příjmy. Je velmi důležité, aby takové opakované přerozdělování mělo
podobu „sociálních“ příspěvků in natura spíše než dávek peněžních. Hlavním smyslem to-
hoto „modelu“ je vytvořit ještě širší systém „sociálního“ zabezpečení proti nemoci, nezamě-
stnanosti a stáří, stejně jako ještě delší placenou dovolenou a ještě kratší „zákonnou“
pracovní dobu. To vše je považováno za lepší formu péče státu, než kdyby pomáhal odborům
tlačit na vyšší mzdy. Proto je snazší tyto návrhy uzákonit. V hluboce paternalistickém duchu
různých autorů těchto návrhů je prý pro pracující cennější dostat pomoc v naturáliích než
peníze v hotovosti. V tom spočívá hlavní osudová vada tohoto „modelu“.

Konečným výsledkem této mezery – přebytku nákladů práce pro zaměstnavatele nad
hodnotou mzdy, kterou dostane zaměstnanec – je to, že se trh práce nikdy nevyčistí. Bez
ohledu na to, jak zoufale se vlády snaží líbivými projekty vytvářet pracovní místa, nezamě-
stnanost se stává chronickou. Během třiceti let od doby, kdy se „sociální model“ stal poli-
tickou „nutností“, nezaměstnanost se vyšplhala z průměrných 4 procent na 10 procent ve
Francii a více než 12 procent v Německu.

Nikoho tak nemůže překvapit, že tyto nemocné ekonomiky nejsou schopny růst stejným
tempem jako sousední Španělsko, Velká Británie, Nizozemí a skandinávské země, natož
pak nové členské země z východní a střední Evropy, které mají prospěch z efektu dohánění.
Francie je šťastná, že v současnosti roste tempem jen těsně přes 2 procenta ročně a Německo
tempem polovičním. Toto pořadí se však zřejmě změní s tím, jak Německo zrychlí a Francie
zpomalí, protože Německo ukazuje alespoň nějakou politickou odvahu při provádění někte-
rých reforem trhu práce. Jak Německo, tak Francie jsou v relativním hospodářském úpadku.
Jsou dvěma nemocnými v Evropě. Nikoho nepřekvapuje, že jsou to právě tyto dvě země,
které způsobují trvalou erozi pravidel společné měny a tím dokazují domněnku, že jde o pro-
jekt spíše politický.

S tím souvisí i druhý, novější rys jejich „sociálního modelu“. Každá společnost, která je
na tom špatně a cítí svůj úpadek, si velmi naléhavě potřebuje vrátit sebedůvěru. Proto ty
snahy o samostatnou „evropskou“ bezpečnostní politiku, proto halasné vyhlašování nutnosti
ekonomicky se vyrovnat Spojeným státům. Čím více budou Německo a Francie cítit, že 
liberalismus, ekonomické zákony a Amerika fungují, zatímco oni sami nikoliv, tím více
budou přesvědčeny o tom, že „evropský model“ je mnohem lepší.

To všechno však evidentně odporuje národním zájmům „nových“ zemí, aplikací tohoto
strnulého sociálního modelu totiž nedosáhneme potřebného ekonomického růstu, stejně tak
jako nepovažujeme Spojené státy za faktor ohrožení, spíše za inspiraci v ekonomické oblasti
a garanta v oblasti bezpečnostní.

Buďme tedy rádi, že případné francouzské „ano“ nevzkřísilo francouzský vliv a neobar-
vilo vlajku Unie na modro-bílo-červeno, což byly marketingové vábničky francouzských eu-
rooptimistů.
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cenými pány v oblecích. Pokud vidíme v české ekonomice i pozitivní trendy, pak výhradně
v těch oblastech, kam vláda nezasahuje, či zasahovat nemůže. Nebudu lidem slibovat bez-
pracný blahobyt, ale šanci změnit svůj život k lepšímu vlastní prací a iniciativou. Zároveň
se postaráme o ty, kteří tak sami činit nemohou. Stejně tak nedopustíme, aby si naše občany
kdokoliv bral jako rukojmí a vyvolával v nich pocit strachu z nemoci či stáří. Ani „šampioni“
Sobotka a Gross.

A komu nebylo nikdy líp? Jistě vám, pane premiére.

✗ Noví světlonoši a mesiáši obohatili toto heslo o pragmatický rozměr neurčitosti. Heslo
„Nikdy nebylo líp“, které si může i absolvent pěti tříd základní školy na několika agre-
govaných parametrech zpětně ověřit (a taky to udělal), bylo vystřídáno heslem „Bude
líp“, které se dopředu kontroluje velmi špatně... Američtí poradci se holt vyznají.

Dobré ráno, Ameriko!
MF DNES, 26. 7. 2005

Pohled na Evropu zpoza Atlantiku je v mnohém poučný. Člověk si lépe uvědomí, jaké
problémy mají starý a nový kontinent společné, a hlavně jejich skutečnou prioritu. Zatímco
spory o projekt evropské ústavy se jeví jako malicherné, o to více vystupuje do popředí
hrozba terorismu a naléhavá potřeba společného postupu v boji proti němu.

Velký státník se pozná podle toho, že ví, kdy se má postavit proti mezinárodnímu ve-
řejnému mínění a učinit věc, kterou pokládá za správnou. I v relativním světě politiky zá-
vislé na střídání volebních cyklů se musí najít pevný bod, kolem kterého se vše může otáčet.
Prezident Bush ho našel v mravních hodnotách, v síle odporovat zlu, bez kompromisů a tak-
tických ohledů. My Evropané jsme poněkud cyničtější, staletí hledání rovnováhy sil v nás
vypěstovala skepsi k rázným řešením, naučili jsme se vybírat mezi větším a menším zlem.
To je zajisté dobrá průprava pro denní reálpolitiku. Avšak při střetu s protivníkem, jakého
máme před sebou, je nutné černobílé vidění.

Od teroristických útoků na USA zeje mezi spojenci myšlenková propast. Tam, kde Ame-
ričané nasadili armádu, vidí mnoho Evropanů práci spíše pro policii, diplomacii a vyjedná-
vání. Přenesení útoků na evropský kontinent však tuto intelektuální debatu poněkud
diskvalifikuje. Ale Spojené státy se k Evropě neobrátily zády. Naopak, Bushova admini-
strativa v druhém volebním období zintenzivnila diplomatické úsilí. Návštěva Slovenska
a nynější přijetí předsedů pravicových stran v Bílém domě je jasným dokladem, jaký vý-
znam přikládá americký prezident budování a posilování transatlantické vazby, která utr-
pěla odlišnými názory na válku v Iráku.

Bylo by vskutku tragické, kdyby nám odlišné názory na taktiku znemožnily společný
postup v situaci, kdy v sázce není nic menšího než osud euroatlantické civilizace. Stejně
jako Hitler a Stalin chtějí totiž teroristé zničit „prohnilý liberální Západ“ a nahradit ho
novým světovým pořádkem.

Teroristé neútočí „jen“ na takové civilizační hodnoty jako je volný pohyb osob, zboží,
kapitálu, záruky občanských svobod či vláda práva, nechtějí zničit „pouze“ plody naší kul-
tury, oni jí chtějí utnout kořeny. Proč? Protože ohrožuje jejich panovačnou vizi o jediném
správném uspořádání společnosti.

Z čeho mají islamističtí fanatici takovou hrůzu? Kapitalismus vyžaduje vzdělávání žen,
protože jejich odsouzení do role domácích posluhovaček je ztrátou potenciálu. Kapitalismus
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čané, budiž řečeno, že tento velikán na rozdíl od většiny sociálnědemokratických autorů po-
dobných perel nebyl a nebude českým premiérem. Tak jsme si po spálené zemi došli ke zdro-
jům, co tu jsou, byli very optimistic a mysleli to upřímně. No řekněte sami: Nikdy nebylo
líp. Právě tímto titulkem nás na stránkách tohoto listu počastoval premiér Paroubek. Ne,
nebylo apríla a myslel nás a v této zemi.

Pokud to myslel vážně, měli bychom všichni začít uvažovat o vystěhovaleckém pasu
nebo o žalobě za šíření poplašné zprávy. Uvedu jen některá fakta:

1. Žijeme na dluh
Podle statistik Eurostatu dosáhl v roce 2004 vládní dluh rekordní výše1,029 bilionu Kč.

Oproti roku 1997 se za vlády socialistů zvýšil téměř pětinásobně a v letošním roce má podle
ministerstva financí stoupnout o dalších neuvěřitelných 150 miliard Kč.

2. Klesla zaměstnanost
ČSSD v programových dokumentech slibovala plnou zaměstnanost. Jaká je realita?

Nezaměstnanost stoupla od konce června 2002 po nástupu vlády Vladimíra Špidly o 40 tisíc
osob na půl milionu lidí bez práce. To je bezmála dvakrát více než v době odchodu ODS
z vlády.

3. Životní úroveň stoupá v ČR nejpomaleji z nových zemí EU
Podle údajů z května 2005 je skutečností, že Česká republika učinila právě za vlády

ČSSD nejmenší pokrok ze všech nových členských zemí při dohánění životní úrovně Ev-
ropské unie. K evropskému průměru se přibližujeme devětkrát pomaleji než vyspělejší Slo-
vinsko.

4. Životní úroveň důchodců oproti ostatním klesá
Za vlády socialistů trvale klesá životní úroveň důchodců v porovnání s ostatními sku-

pinami obyvatel. Zatímco v roce 1998 činil podíl průměrné výše důchodu na průměrné mzdě
45,9 procenta, v roce 2002 to bylo 43,5 procenta a v roce 2004 už jen 40,6 procenta. Trend
naznačuje, že v letošním roce klesne poprvé pod 40 procent.

5. Růst platů je nejpomalejší od vzniku ČR
Růst průměrné mzdy se stále zpomaluje. V letošním roce je tempo tohoto růstu nejnižší

za posledních dvanáct let od vzniku České republiky.

Mohl bych uvést další čísla, další příklady. A nejen já. Na nedůslednou reformu veřej-
ných financí, trvale rostoucí zadlužení země, nechuť ke skutečným reformám penzijního,
sociálního a zdravotního systému a chabé investice do vzdělání, způsobující zaostávání 
za vyspělým světem, upozorňují všechny relevantní mezinárodní instituce: Evropská cen-
trální banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, OECD nebo třeba agentura Stan-
dard & Poor's. Tato suchá fakta se dříve či později projeví v každodenním životě. Každý
z nás v této chvíli dluží a jednou bude muset za marnotratné počínání socialistických vlád
zaplatit 60 tisíc korun. Pan premiér Paroubek to dobře ví. Stejně tak ví, že ČSSD už dvakrát
naprosto rezignovala na volební program, na jehož základě vyhrála volby. Pokud by je vy-
hrála potřetí, nezbývá než říci: Nikdy nebylo hůř.

Nebuďme však takovými pesimisty. Stejně jako Jiří Paroubek si myslím, že naši lidé
nejsou hloupí. Nenechají se potřetí v řadě nalákat na socialistické vábničky a sliby. Vědí, že
nejlépe si pomohou sami, nechtějí zadlužovat svoje děti a nechtějí si nechat životy řídit osví-
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Vraťme Evropě sílu svobody
MF DNES, 30. 7. 2005

Evropská kultura se musí přestat rozpouštět v husté a zkažené polévce
multikulturalismu

Je, či není Evropa v krizi? Touto otázkou se evropští státníci začali intenzivně zabývat
teprve po krachu projektu euroústavy. Téma je plně na místě, leč příčina debaty je poněkud
umělá. I tak za ni buďme vděčni. Konečně snad bude ochota zabývat se podstatou, a nikoli
pouze formou evropské integrace.

Podstata evropské integrace nikdy nezmizela, nevytratila se, je ovšem zanesena papí-
rovou byrokratickou džunglí, v niž se EU proměňuje. Onu podstatu lze pojmenovat jedním
slovem: Svoboda.

Nemusíme se s Petrem Pithartem ptát, kde Evropa začíná a kde končí, jak to on ne-
dávno učinil na stránkách Kavárny. Ani nepotřebujeme vědět, kolik miliard eur nám při-
nese Jiřím Paroubkem slibovaná evropská solidarita. Proč ani jedno, ani druhé vědět
nepotřebujeme? Protože Evropa je svými hodnotovými kořeny a historickým přenosem
všude tam, kde je svoboda. Evropa je přítomna v USA, na Novém Zélandu, v Japonsku.
Všude tam, kde přijali evropský liberální model soutěživosti, svobodného užívání plodů
ducha a podnikavosti, ochrany soukromého vlastnictví, nahrazení státního donucování vol-
nou konkurencí. V jistém smyslu slova lze říci, že Evropa je dnes více doma v těchto zemích
než na našem kontinentě. Zmíněné hodnoty, které z malé a zdroji příliš neoplývající části
planety Země učinily světového lídra, jsou totiž v posledních desetiletích bohužel opomíjeny,
ba často dokonce zatracovány.

Ve skutečnosti neexistuje nic jako „nová ekonomika“ či „nová politika“. Stále existují
jen dvě základní možnosti: buď kráčíme ke svobodě, potažmo k prosperitě, anebo se plížíme
do otroctví a bídy. To není výmysl 19. století, ba ani novověku, platilo to už ve starém Římě
a dokonce ještě dříve. Za pády všech velkých říší stál deficit svobody, který zničil jejich sta-
bilitu a přivedl je na pokraj ekonomického kolapsu, kdy se staly kořistí podnikavějších pro-
tivníků, jak se lze dočíst například v knize amerického historika Landese Bohatství a bída
národů, jež byla na těchto stránkách recenzována před dvěma týdny.

Ďábelský kolotoč
Dnes se stalo podivnou módou zpochybňovat evropské historické dědictví. Spíše bychom

se měli ptát, co například vedlo hrdou, uzavřenou a starou japonskou kulturu, aby přijala
evropský kapitalismus. Co způsobilo, že malé a surovinami neoplývající evropské národy
nebyly nikdy kolonizovány, nýbrž naopak kolonizovaly větší, lidnatější a bohatší říše? Proč
místní náboženství nedokázala skoncovat s tisíciletým prokletím otrokářství a tento úkol
připadl až evropským misionářům? A konečně, jak to, že evropský model občanských svobod
nemá na světovém fóru konkurenci, ačkoli jinak panuje snaha Evropu a její hodnoty co nej-
více upozadit?

Ideologickým výrazem útoku na evropskou kulturu je doktrína multikulturalismu. Po
fašismu a komunismu další pokus, jak nahradit tisícileté hodnoty novými velkými ideály.
Ale už i snílkové se probouzejí z růžových snění, poněvadž kolem nich začaly vybuchovat
multikulturní bomby – coby drastický výsledek dlouhodobého podkopávání základů stavby
evropské civilizace. Kulturu nelze přinést na cizí kontinent v batůžku. Bombu ano.
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se nesnáší s rasovou diskriminací, protože neumožňuje efektivní využití pracovní síly. Ka-
pitalismus také přinesl oddělení soukromé a veřejné sféry, protože mocenský diktát bere
lidem motivaci. Kapitalismus všude, kde je zaveden, odstraňuje bídu a tím omezuje fana-
tikům přísun levné munice. A konečně – západní pojetí svobody si vynutilo sekularizaci,
náboženství neřídí politiku.

Teroristům jde o to, abychom neměli dost ekonomické síly a odvahy podporovat moder-
nizaci a liberalizaci zemí třetího světa, protože to by definitivně pohřbilo jejich plány. Chtějí
si na nás vynutit vlastní izolaci, aby mohli tento svět snadněji ovládnout.

Kupodivu největší problém to pochopit mají právě ti, kteří nejvíce bojují za práva žen,
ras a chudých. Budou se však muset smířit s krutou pravdou, že skutečným obhájcem práv
utiskovaných, znevýhodněných a diskriminovaných je právě „imperialista“ Bush. Sám za
sebe říkám, že se jako Evropan k Bushovu tažení připojuji. Sedíme totiž opravdu na stejném
stromě s jedněmi kořeny, byť každý na jiné atlantické větvi. 

Dobré ráno, Mr. President; dobré ráno, Ameriko!

✗ Bush by nikdy nepřipustil návrat americké administrativy k politice détente. Pamatuji
si na jednu velmi politicky nekoretní, ale bohužel mrazivě pravdivou hlášku: „Potvrdily
se naše nejčernější obamy.“

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

80

Netuším, jak dalece formální bylo Bushovo pozvání na jeho ranč Prérijní kaple po jeho odchodu
z funkce. Pravdou je, že jsem byl jeho telefonátem, který mi propojili do Putinovy kanceláře na dače
u Moskvy, příjemně překvapen. 



Ale ve skutečnosti to přece není tak, že členstvím v Unii někomu něco dáváme či be-
reme. Jde o svobodnou transakci, jako když si v restauraci kupujete oběd. Jenže jako bychom
už nevěřili, že na takové směně vydělají obě strany.

Obavy z rozšiřování připomínají postkomunistickou hysterii, kdy se mnozí strašili
tvrzením, že nás Němci „vyjedí“. Socialistické myšlení se točí v kruhu podivné maniodepre-
sivní psychózy: od euforického výkřiku „zdroje jsou“ není nikdy daleko ke katastrofickému
proroctví „zdroje dojdou“.

Čím více měkne evropské jádro, čím více se vytrácí původní etika, víra ve svobodu
a vlastní úsilí, čím více se evropská kultura rozpouští v husté polévce multikulturalismu,
tím více sílí volání po ochranářských opatřeních, která nahrazují dřívější obchodní sebevě-
domí, tím více je slyšet obavy o evropskou identitu. Mělo by to být právě obráceně: nikoli
politicky překorektní, do sebe zahleděné jádro, s tvrdou slupkou protekcionismu a bariér,
nýbrž tvrdé jádro evropských hodnot s přívětivým obalem – volnou výměnou obchodních,
kulturních a intelektuálních statků.

Krize „starých“ zemí
Koneckonců není asi věcně správné mluvit o krizi Evropské unie jako celku. Pokud se

někde projevuje skepse, únava, nevíra a obavy, pak je to v některých takzvaných starých
zemích, jejichž občané mají strach z rozšiřování, ze ztráty jistot, lapidárně řečeno – z „hla-
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Ovšem i kdyby výbuchů nebylo, měl by multikulturalismus ničivé důsledky. Lidé, kteří
se nepřizpůsobí místním zvyklostem, nejsou jen hrozbou pro životní styl sousedů; jsou také
ekonomickou přítěží, protože nejsou schopni se plně zapojit do svobodné soutěže a předsta-
vují ostrůvek negativní deviace neúspěšné kultury v rámci kultury úspěšné. To oslabuje
hospodářský potenciál celku a je zdrojem konfliktů, násilí a vzájemné zášti. A tím se roztáčí
ďábelský kolotoč nízké výkonnosti, závislosti, bídy a zloby.

Správná cesta, jak tuto krizi překonat, je cesta americká: tedy dát menšině šanci na
úspěch a prosperitu v rámci dominantní kultury. Současná evropská cesta, která hájí právo
na kolektivní kulturní výjimky, je ve svém důsledku stejně rasistická, jako bylo otrokářství:
místo prosazování rovných šancí a povinností ve jménu univerzálních hodnot vlastně vybízí
k separaci a segregaci na sektářském základě.

Kouzelný mlýnek nemá co mlít
Není náhoda, že ruku v ruce s multikulturalismem kráčí socialistická ideologie státu

blahobytu. Stejně jako multikulturalismus, i ona obírá občany o individuální svobody ve
jménu kolektivistických práv. Znamená další eskalaci nároků na úkor zásluh, další útok
na staré dobré evropské hodnoty. Přerozdělování už dávno dosáhlo míry, kdy není výhradně
snahou o vyrovnání rozdílů v rámci volného trhu; stalo se cílem samo o sobě a pro mnohé
i vůdčí ideologií namísto svobodného podnikání. O tom svědčí například Paroubkova teze,
že vize Evropy je v solidaritě, rozuměj v přesunu miliard od úspěšných k neúspěšným. O tom
svědčí i záměna cíle a prostředku v otázce našeho vstupu do EU, kdy nám tvrdili, že ráj při-
jde sám. Jenže to je dálnice do pekel. Pokud po ní pojedeme ještě pár desítek let, nebudeme
se už muset světu omlouvat za domnělá příkoří kolonizace. Zažijeme ji sami. Ostatně náš
premiér se na ni zřejmě připravuje, když chce Česko přeměnit v „základnu Číny v Evropě“.

Vize Evropy jako kouzelného mlýnku, z kterého se do nastavených kornoutů sype sou-
kolím rozemletý zlatý prach, je sebedestruktivní. Od nutkavé potřeby hledat nové a nové
zdroje, která přivedla Evropu ke světové dominanci, se totiž dostáváme k fatalistickému
výroku „zdroje jsou“. Ten připomíná krédo španělské imperiální šlechty, která považovala
kapitalistické pachtění za cosi nečestného. Z podnikavých Evropanů se víc a víc stávají lidé
závislí. Vyjádřeno mírou přerozdělování, jsme otroky našich vlád téměř z padesáti procent.

Změna přitom není triviální, respektive je obtížné uskutečnit ji pouze z politické úrovně.
Pokud obránci svobody vyklidí pozice ve strukturách občanské společnosti šiřitelům dobra
za cizí peníze, pak bude každý liberální kabinet pod nemilosrdnou palbou vlivných intelek-
tuálních elit napojených na evropské penězovody.

Měkké jádro, tvrdý obal
Jakmile by se dominantní evropskou strategií skutečně stala snaha získat pro sebe co

nejvíc z oněch „jsoucích zdrojů“ místo staré snahy tyto statky rozmnožovat, důsledky by
byly horší než teroristické výbuchy.

Už dnes vidíme obrysy potenciální katastrofy. Měla by se snad Evropská unie rozšiřovat
(či spíše nerozšiřovat) pod diktátem geografického hlediska, které by nahradilo dosavadní
přihlášení se ke společným hodnotám? Má být přijetí do EU bráno jako dar, jako poukázka
na miliardy z rozvojových fondů, nikoli jako šance uplatnit se na společném liberalizovaném
trhu? Nepřekvapí, že proklamovaná, vynucovaná a falešná solidarita má pak zřetelné
a tvrdé meze, jak se ukázalo při jednání o unijním rozpočtu na příští léta, ale také v odmí-
tavých reakcích na další rozšiřování EU.
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Briefing předsedy Evropské rady přenášený do tiskového centra v paláci Justus Lipsius.



nová krize a deziluze veřejnosti. Nároky na úroveň vládnutí přitom povážlivě klesají. Za
Klause stačilo jisté ochabnutí reformního tahu na branku a už byly noviny plné komentářů,
že premiér „ztratil vizi“.

Dnes se něčím takovým nikdo nezabývá, stejně jako fatálním rozporem slov a činů.
Špidla sliboval socialistický ráj na zemi a místo toho přišlo utahování opasků. Gross vyvolal
iluze o „moderní reformní levici“, nebylo z toho nic. Paroubek mluví o budoucí prosperitě,
ale přitom osobně zarazil všechny reformy, které jediné by k ní mohly vést. A média ho
chválí právě a jen za to, že umí silně bouchat pěstí do stolu. Únava ze socialistů zřejmě na-
stavila i pro hlídací psy demokracie laťku úspěšnosti pořádně nízko.

Žádný ze tří socialistických premiérů neudělal nic pro snižování nezaměstnanosti
a především pro zvýšení zaměstnanosti, což považuji za klíčový problém této země. Parou-
bek v době, kdy ekonomika roste, a je tak ideální čas na nutné ekonomické změny, raději
dál vrší dluhy a sliby, rozpouští i desítky miliard z privatizace, které měly původně sloužit
buď na snížení státního dluhu, nebo na penzijní reformu. Ta ostatně podle něj není nutná,
systém ještě dvacet let vydrží, až pak zkolabuje (sic!).

Dluh celého veřejného sektoru letos překročil 1 000 000 000 000, slovy bilion korun. Ze
státního rozpočtu jen na splácení úroků vydáváme přes třicet miliard korun. Nebýt socia-
listických kabinetů, tyto miliardy bychom mohli věnovat na mzdy učitelů a zdravotníků či
na zlepšení nedostatečné české dopravní infrastruktury. Za pět let vlády nevyrobila ODS
tak velký deficit, jako dokáže ČSSD za každý rok své vlády.

Kabinet nejenže nemá žádnou vizi, ztrácí jakoukoli srozumitelnost. Jeden den se vy-
táhne proti podnikatelům a druhý se jim nadbíhá. Ministr financí za Grosse tvrdí, že bude
šetřit, za Paroubka otočí o sto osmdesát stupňů, přesto dál zůstává ve vládě. Jejím členem
je na jedné straně vicepremiér Jahn, jehož liberální projekty poslal nový premiér k ledu,
na druhé straně ministryně zdravotnictví Emmerová, jejíž kroky vstříc socialismu se na-
opak realizují. Ty dva dělí propast několika světelných let.

Vyjmenovávání všech dalších hříchů, nedodělků a chyb socialistů by zabralo několik
stran. Nechci tím ztrácet čas. A to nemyslím jen v tomto textu. Nesmlouvavá kritika je sice
legitimním nástrojem opozice v souboji s vládou. Jenomže jednu opozici, opozici nulové od-
vahy, nulové prozíravosti a nulové zodpovědnosti už máme ve Strakově akademii. Tato země
potřebuje, aby alespoň někdo myslel také na budoucnost. Nebudu se už zabývat touto vlá-
dou, budu komunikovat s občany, co pro ně chceme udělat my, až budeme mít tu možnost.
Nulovou toleranci tak symbolicky střídá nulový zájem.

Aby se lidem žilo lépe
Kritika vlády této zemi už nic nového nepřinese, seznámení s naším programem ano.

Je to podrobný jízdní řád, co je třeba učinit, aby se lidem v této zemi – nikoli jen vládě –
opravdu žilo lépe. Na detaily zde není prostor, hlavní rozdíl mezi socialisty a námi je ale
v tom, že my nepracujeme s „masami“, ale za vším vidíme konkrétního člověka, jeho zájmy,
jeho preference, jeho svobodu. Paroubkova vláda se personálně a obsahově od těch dvou
předcházejících liší jen minimálně, vyniká však větší hrubostí a populismem, o čemž nás
denně přesvědčuje sám premiér.

Nepřiměřený zásah proti účastníkům CzechTeku tak nebyl „modré z nebes“ seslané
„politickému ztroskotanci z Ostravy“, ale logická tečka a výslednice vládní Paroubkovy po-
litiky, politiky ztraceného času a promarněných nadějí.

✗ Nikdy není nutno svádět na zlý úmysl to, co se dá vysvětlit blbostí. 
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dových krků z Východu“. Tyto vnitropolitické příčiny ochladnutí evropského nadšení doká-
žeme asi chápat, rozhodně bychom jim však neměli podléhat. Jsme to my, kdo představuje
„čerstvou krev“ ve společenství, jsme to my, kdo po čtyřech desetiletích komunismu dokáže
ocenit původní evropský ideál svobody, jsme to my, kdo má velkou chuť podílet se na budo-
vání společného trhu a chránit evropské hodnoty. Musíme přesvědčit původní obyvatele,
že jsme nepřišli bořit, ale udržovat a vylepšovat jejich úctyhodnou stavbu. A střední Evropou
víra ve smysl a pokračování integrace nekončí.

Pro původní členy Unie je dobrou vizitkou a snad i jistým povzbuzením fakt, že stále je
dost čekatelů, kteří klepou na dveře a touží splnit vstupní podmínky, aby se stali plnopráv-
nými Evropany. Organizace, o niž je takový zájem, nemůže být ve skutečné krizi. V té by se
naopak ocitla, kdyby se odmítla dále rozšiřovat o země, které se přihlásí ke společným hod-
notám, nebo kdyby nechtěla poskytovat rovná práva a svobody všem členům ze strachu
o falešné výdobytky sociálního státu.

Chrám svobody
Geniální věci jsou obvykle prosté. Nepotřebujeme hledat novou vizi Evropy, nemusíme

nově definovat podmínky rozšiřování, kreslit si prstem na mapě nebo horečně počítat, kolik
kapek lze ještě vymáčknout z dokapávajícího kohoutku solidarity. Raději se vraťme ke staré
dobré Evropě jako prostoru svobody. A vezměme do ní každého, kdo se ke svobodě hlásí a je
ochoten ji bránit. Pravidlo prosté, srozumitelné, obtížně splnitelné, leč snadno měřitelné.
Je to také jediný způsob, jak zajistit prosperitu a bezpečí, protože slov o solidaritě se lidé
nenajedí, ani je neochrání. Budujme evropský dům sami v sobě jako chrám svobody a roz-
šiřujme jej jako monumentální stavbu všude tam, kde tento projekt přijmou.

Debatu o krizi tím můžeme ukončit; síla Evropy vždy byla, podmíněně je i dnes a nutně
musí být do budoucna právě v její svobodě.

✗ Když si dnes, po jedenácti letech, čtu tento text, běží mi mráz po zádech. Klidně ho můžu
vydat znovu. Asi už ne v MF DNES. 

Vláda ztraceného času
LIDOVÉ NOVINY, 10. 8. 2005

Minulý týden Paroubkovi skončilo jeho sto dní hájení. Mediální hodnocení se přitom
vešlo do dvou strohých konstatování: zarazil reformy a uměl si dupnout. Já bych k tomu
přidal další. Byl to naprosto ztracený čas. Bohužel nikoli první; socialisté fakticky ne-
vládnou většinu volebního období. Počítejte se mnou. Tři premiéři – tři sta dnů hájení.
Vládní krize v době povodňových balíčků, vládní krize při pádu – či odstranění Špidly,
Grossem vyvolaná pětiměsíční agónie s koaliční, vládní a ústavní krizí, tj. dohromady
další zhruba rok permanentních turbulencí a nevládnutí. Dva roky tápání, nesplněných
slibů, nesplnitelných očekávání, ztráty mezinárodní prestiže, ztráty tempa, další rok na-
plněný novými sliby, neschopností napravovat alespoň vlastní chyby, populismem a pro-
gramovou prázdnotou.

Nulovou toleranci? Nulový zájem!
Jako opoziční politik bych to mohl možná uvítat, jako český občan jsem zděšen. Stále

se totiž opakuje stejný scénář. Brilantní nástup nového premiéra, mediální bonus, silácká
prohlášení, jasné vedení v žebříčcích popularity, realizační vystřízlivění, hledání viníků,
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Věda a výzkum paběrkují
Nejinak je to s vládní podporou technologického rozvoje. V rozpočtu na rok 2006 vyhra-

dil ministr financí vědě a výzkumu jen 0,6 procent HDP, zatímco ostatní země OECD věnují
na tuto oblast v průměru kolem 2,3 procent HDP a Švédsko dokonce přes 3 procenta.

Ve všech rozumných a úspěšných státech je podporován rozvoj podnikatelského pro-
středí, mimo jiné právě proto, že je dalším základním prvkem v boji s nezaměstnaností.
V Česku však klesá počet podnikatelů, zejména živnostníků. Podle nejnovějšího šetření
ČSÚ klesl počet podnikatelů o 24,4 tisíce. Příčinou bylo zvýšení vyměřovacího základu so-
ciálního a zdravotního pojistného pro podnikatele, novela zákona o DPH a především zave-
dení minimální daně. Tu platí nyní každý podnikatel bez přihlédnutí k tomu, jaké má roční
příjmy. Díky novele tak stát sice na daních vybral o něco více než dříve, na druhou stranu
došlo zároveň ke zvýšení výdajů na podporu v nezaměstnanosti, protože velká část živnost-
níků se raději přihlásila na úřadu práce.

Práce je extrémně drahá
Odstranění veškerých překážek podnikání je známou prioritou ODS. Chceme-li přilákat

a nadále udržet schopné podnikatele, není možné setrvávat ve stavu, kdy tvoří součet daně
na sociální zabezpečení odváděné zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem 47,5 procent! 
Za výši tohoto čísla bychom v případné soutěži s ostatními 25 členskými státy EU měli
právo na bramborovou medaili, nezaměstnanost tím však nesnížíme.

Po zvýšení nízké mobility pracovních sil se volá rovněž již několik let. Dlouho očekávaný
nový zákoník práce je konečně hotov. Jeho současná podoba však tolik potřebné zvýšení fle-
xibility pracovního trhu stále nepřináší.

Ani nadále nebude možné, aby firma propustila zaměstnance bez udání důvodu (sa-
mozřejmě za odpovídající odstupné) a i nadále tak bude přetrvávat oblíbená praxe zaměst-
navatelů uzavírat k nelibosti zaměstnanců pracovní smlouvy jen na dobu určitou.

Svobodné podnikání je iluzí
Svobodné podnikání je tak omezeno stejně jako svoboda studentů základních škol zvolit

si střední školu, na které chtějí studovat (stanovením pouze jedné přihlášky na střední školu).
Nový zákoník také zakazuje managementu firem, ve kterých působí odborová organizace,

vydat jakýkoliv vnitřní předpis bez souhlasu odborů. Vláda tak brání firmám, aby za své pe-
níze a jen ze svého vlastního rozhodnutí poskytly svým zaměstnancům třeba dodatečnou do-
volenou, podobně jako brání malým obcím, aby za své vlastní peníze a ze svého rozpočtu
poskytovaly svým dětem základní vzdělání (je-li dětí v obci méně než předepisuje MŠMT).

Přístup vlády k podnikání krásně vystihly účtenky za zboží nad 50 korun. Ani další
vládní aktivity ke zlepšení podnikatelského prostředí nepovedou, k řešení strukturálního
charakteru nezaměstnanosti tím pádem také ne. Pro nás, občanské demokraty, je zaměst-
nanost prioritou absolutní.

Zapomenutá vize a společná zodpovědnost
KONFERENCE FRAKCE ELS-ED, GDAŇSK, 1. 9. 2005

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení hosté,
Evropská unie prožívá údajně nejtěžší krizi za dobu své existence. Polemizoval bych

s tím, že tato krize je nejhlubší a právě teď. Je to spíše dlouhodobý latentní proces stagnace,
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Nižší nezaměstnanost? Vyšší zaměstnanost!
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 17. 8. 2005

Česká republika dosahuje v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU a vedle Irska
a Slovenska nejstabilnějšího ekonomického růstu. Přesto současná vláda dosud nepřijala
žádná opatření, která by snížila dlouhodobou, tzv. strukturální nezaměstnanost.

Ministerská studie pro ODS
Ministerstvo financí předpovídá míru nezaměstnanosti v roce 2005 ve výši 9,8 procenta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se raduje, že jsou letos ukazatele nezaměstnanosti o pár
desetin procenta nižší než v roce 2004. Analytici Ministerstva financí však konstatují, že se
nepodařilo snížit podíl dlouhodobě nezaměstnaných a naopak tento podíl stále roste. Studie
ministerstva nazvaná Makroekonomická predikce 2005 až 2006 zveřejněná minulý měsíc
tak dává za pravdu ODS, když tvrdíme, že mírný pokles nezaměstnanosti (leč stále téměř
desetiprocentní podle původní metodiky výpočtu!) je výsledkem příznivých podmínek v eko-
nomickém cyklu, nikoliv důsledkem opatření řešících hluboké strukturální problémy trhu
práce.

Je důležité uvědomit si, že současný ekonomický růst je založen zejména na investi-
cích. Přilákat do země investory je však jedna věc, udržet je zde je věc druhá. Současný
trend globalizace světa, kdy se investoři přesouvají stále více na východ za levnější pra-
covní silou, je jev ve vyspělých ekonomikách dobře známý a již dnes patrný i v České 
republice. Jednostranné spoléhání na zahraniční investory proto určitě není jediným 
řešením.

Vlády postižených zemí však mají možnost odlivu pracovních příležitostí předcházet –
tak, že dlouhodobě a systematicky podporují rozvoj oborů náročných na špičkové technolo-
gie, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a kvalitní podnikatelské prostředí. Na tom se dnes
shodují veškeré analytické studie a v praxi to potvrzuje i příklad ekonomického růstu
a nízké nezaměstnanosti v Irsku.

Dělníci jsou bez práce...
Jen takto – strategickými investicemi do vědy a vzdělávání a zpříjemněním podnika-

telského prostředí daňovými a legislativními reformami – může vláda zabránit vývoji, který
pozorujeme dnes: mírné zvýšení zaměstnanosti se týká vesměs jen osob s nižšími průměr-
nými mzdami. Podporuje naše vláda dlouhodobé zvyšování kvalifikace a odbornosti české
pracovní síly? V České republice je vysokoškolsky vzděláno stále jen kolem 11 procent oby-
vatelstva, zatímco průměr celé EU je přes 24 procent.

... jejich děti nestudují
Podle studie OECD vydává stát na jednoho českého studenta méně než polovinu peněz,

které připadají na jednoho studenta v ostatních vyspělých zemích. Byť máme socialistickou
vládu, studie OECD ukazují, že děti z nižších sociálních vrstev mají v Česku mnohem horší
šance získat vysokoškolské vzdělání dokonce i v poměru k ostatním středoevropským
zemím. Např. v USA, Kanadě či Austrálii se podaří získat univerzitní diplom zhruba 
35 procentům dětí z dělnických rodin, ve skandinávských zemích 23 procentům a rodinný
původ není překážkou ani v Polsku či Maďarsku. Česko je však podle zmíněné studie 
nejméně prostupné, šanci zvýšit své vzdělání a tím i své šance na lépe placené zaměstnání
a lepší životní úroveň má jen 7,6 procent těchto mladých lidí!
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startovní čáře. Dá se říct, že se naše země vydaly spíš anglosaskou cestou, jak ji naznačili
před lety velikáni moderního konzervatismu Ronald Reagan a Margaret Thatcherová. Eko-
nomiky našich zemí vykazují nyní stabilně lepší výkon než hospodářství „tvrdého jádra“
EU. Nedá se to vysvětlit jen levnou pracovní silou. Zásluhu na tom má celý ekonomický
rámec, jak byl založen v 90. letech: liberalizace, pružnější pracovní trh, rychlejší odbourávání
ochranářských opatření, příznivější daňové podmínky. Nesmíme v tomto součtu vynechat
také mimořádně důležitou psychologickou připravenost obyvatelstva dočasně přinášet oběti.
Především středopravicové konzervativní vlády v zemích střední Evropy se nebály v 90. le-
tech jít do hlubokých a nepopulárních sociálních reforem i za cenu přechodné ztráty vlastních
mocenských pozic. Jsem přesvědčen, že historie jednou jejich zásluhy ocení. Stávající levicové
vlády však tupě opakují staré evropské chyby. Tomu musíme zabránit. Proto musí vyhrát
volby Angela Merkelová, Jan Rokita, Viktor Orbán a další! I toto je naše zodpovědnost!

Zvlášť je třeba zdůraznit průkopnickou roli našich zemí v zavedení tzv. rovné daně.
Tento zásah do daňového systému, jehož přednosti právě zde nemusím obhajovat, zjedno-
dušuje, zpřehledňuje systém, omezuje prostor pro korupci a daňové úniky, akceleruje výkon
ekonomiky a hlavně přináší růst pracovních příležitostí. V zemích, kde je zaveden, se zcela
osvědčil. Dnes se myšlenka jednoduché plošné daňové sazby šíří rychlostí lesního požáru.
Je to pozitivní infekce. Víme a jsme přesvědčeni, že jdeme správnou cestou.

Občanská demokratická strana rovnou daň dlouhodobě prosazuje. Je to nutná, nikoli
postačující podmínka budoucí prosperity a vyšší kvality života našich občanů. Duchem na-
šeho reformního programu nemůže být nic jiného než všestranná a důsledná liberalizace,
tudíž nositeli opravdových reforem mohou být jenom strany liberálně konzervativního
a středopravicového ducha. Známý americký ekonom Michael Nowak často tvrdí: „Blahobyt
nám zajistí tři věci. Za prvé – pracovní místa, za druhé – pracovní místa a za třetí – pracovní
místa.“ Musíme být schopni změnit fiktivní sociální stát v efektivní, cílený sociální systém.
To je naše zodpovědnost!

Neméně důležitým přínosem je naše specifická historická zkušenost s totalitou. Nejen,
že si ceníme svobody – to si o sobě myslí každý národ – ale víme, jak snadno se svoboda
ztrácí, když jednou přistoupíme na logiku, v níž cíl ospravedlňuje prostředky a zájem celku
je nadřazen individuálním zájmům. Pro nás jedinými nepomíjivými zájmy jsou svoboda,
bezpečí a práva občana. Svobodný člověk je iniciativnější a produktivnější než nesvobodný.
Z toho plyne náš společný evropský program: na všech úrovních konsensuální koordinace,
nikoli centralizace činnosti, dílčí a konkrétní rozdělení kompetencí, nikoli obecná a nevy-
mahatelná odpovědnost orgánů Unie. Společný postup tam, kde je to účinnější, levnější
a efektivnější. EU musí být prostor svobody. Jinými slovy, Spojené evropské národy jsou
nám bližší než Spojené státy evropské.

Proces evropské integrace dospěl k osudovému rozcestí. Tentokrát se důležitého rozho-
dování můžeme účastnit také my, také my můžeme aktivně ovlivnit svými představami ar-
chitekturu budoucí Evropy. K tomu potřebujeme vizi, svornost v prioritách a jasné vědomí
toho, co chceme. Dnešní historický okamžik nám k tomu dává ojedinělou příležitost: může
se stát, že ve většině států Visegrádského uskupení, lépe v zemích střední Evropy, nejbližší
volby přivedou k moci středopravicové a liberálně-konzervativní koalice. Tento unikátní,
rezonanční bod nesmíme propásnout. Náš vliv v EU a možnost prosazování osvědčených
postupů bude tím větší, čím účinnější bude naše spolupráce.

Nechtěl jsem zde vypočítávat oblasti, kde jsme schopni spolupracovat a kde máme spo-
lečnou zodpovědnost. To nechávám na naše standardní častá setkání, která se naštěstí
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eroze a vyčerpání staré, překonané, možná zapomenuté vize. Mlha evropské ústavní
smlouvy se rozestoupila a obnažila letité neřešené problémy Evropské unie. Ani se mi je
nechce všechny vyjmenovávat. Není málo těch, kteří by chtěli označit za původce krize nás,
kteří jsme vstoupili do Unie před půldruhým rokem. Evropou obchází strašidlo polského
instalatéra, litevského řidiče, českého pekaře. Ale problémy EU nejsou tak jednoduché. Ku-
mulovaly se po desetiletí a mají více strukturální a hodnotovou povahu.

Občané Evropské unie nemají pouze strach ze záplavy levných pracovních sil z Vý-
chodu, dnešního a možného budoucího rozšiřování, obyvatele starých zemí stejně tak zne-
chutila léta vysoké nezaměstnanosti a mdlého hospodářského růstu. Pocit krize a slepé
uličky způsobilo náhlé procitnutí ze snu do reality, v níž rok za rokem pokračovalo zaostá-
vání Evropy za konkurenčními geopolitickými celky. Naším soupeřem přece nejsou Spojené
státy americké, naším ekonomickým katem bude čínská a indická ekonomika. Je za pět
minut dvanáct. Tak už se probuďme!

Donekonečna omílaná průpovídka, že do pedálů se musí šlapat, aby kolo s cyklistou,
myšleno Evropskou unií, nespadlo, již neodpovídá na potřebu nově se zorientovat, reagovat
na změny, nové hrozby a nové výzvy, pochopit, kdo jsme, kde jsme a kam směřujeme. Lidé
zjistili, že staré evropské mýty už neskýtají relevantní odpovědi na výzvy dnešní doby. Jed-
ním z takových mýtů byla představa, že francouzsko-německé usmíření a z něho vyplývající
projekt EU byly vnuknutím několika moudrých politiků. U kolébky Unie však stály přede-
vším takové sudičky jako poválečná demokratizace Německa, americká vojenská přítom-
nost a společná stmelující sovětská hrozba. Konec studené války a plánovaných ekonomik
pak zbavily EU její komparativní výhody plynoucí z faktu, že představovala svobodnou část
kontinentu. Místo politického soupeření vystoupila do popředí ekonomická konkurence.
Bylo zapotřebí redefinovat priority, provést hospodářské reformy, jejichž dlouhodobou po-
třebu do té doby zastírala existence ještě méně efektivního, protože totálně socialistického
bloku, a přehodnotit model tuhé integrace vynucovaný existencí vnějšího nepřítele. Avšak
místo toho se dál šlapalo do pedálů, jako by se nic nedělo. Naší hlavní prioritou tak musí
být, mimo jiné, postupné rozšiřování ostrova svobody a prosperity o další země, které splní
podmínky a budou respektovat pravidla hry, jako například Chorvatsko nyní. To je naše
zodpovědnost!

Dalším mýtem, který infikoval struktury EU, byla pohádka o ideálním sociálním státu,
někdy chybně nazývaném státem všeobecného blahobytu. Byla to pohádka O chytrém úřed-
níkovi, hodném státu a prospěšné regulaci. Nebo spíše O vlku v rouše beránčím. Tento
mýtus byl pohrobkem poválečného socialistického učení o všemocném, masivně přerozdě-
lujícím státu a postupně vytlačil původní tržní étos Společenství uhlí a oceli. Pamatuje si
vůbec ještě někdo, že základními premisami byly svoboda a bezpečnost? Ne další regulace,
ne protekcionismus, ne dotace, ne kvóty, ne haldy direktiv. Evropa na něj doplatila ztrátou
vývojového tempa, ztrátou étosu, cíle a identity a celkové konkurenceschopnosti v globali-
zovaném světě. Navíc se dostala do bludného kruhu, v němž nepřiměřená sociální očekávání
nadobro blokují hluboké reformy, neboť pravidelně ohrožují volební výsledky vládních stran.
Spor o to, který sociálněekonomický model je účinnější, perspektivnější a vhodnější pro ev-
ropské země – zda totálně zregulovaný, zdegenerovaný kontinentální, či liberalizovaný
a soutěživější anglosaský – je, zdá se, jednou provždy vyřešen ve prospěch toho druhého.
Dohnat a předehnat. To jsme přece slýchali řadu let za komunistického režimu!

Nezanedbatelná je v tomto ohledu společná zkušenost středoevropských zemí, nových
členů EU, které započaly svou transformaci před patnácti – šestnácti lety zhruba na stejné
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s velkým úspěchem na čínském trhu, pokud neprovedeme zásadní daňové reformy, ne-
zjednodušíme podnikání a zaměstnávaní lidí, nesnížíme odvody, které drasticky zvedají
cenu české práce.

Neochota socialistů provádět takové změny a mlčení o lidských právech naše výrobky
nezlevní. Růst ekonomické spolupráce závisí i na tom, jak bude režim v Pekingu otevřen
světu. Pak se mu totiž bude hůře udržovat a obhajovat jeho represívní a autokratická pod-
stata. Zásadovost v otázce lidských práv je tak nejenom otázkou morálky, ale i pragma-
tismu. Obchod, natož pak investování v uzavřené totalitní zemi, to je sázka na nejistou
budoucnost.

Není třeba se bát toho, že pevný postoj poškodí naše šance. Příkladů je více než dost:
Čína bez uzardění obchoduje i se svými hlavními rivaly, Japonskem a Spojenými státy.
A rovněž nestaví žádné překážky obchodu s Tchaj-wanem, jehož existenci zároveň popírá
a zároveň z ní profituje. Pokud mají čeští exportéři co nabídnout, je o takové zboží v Číně
zájem vždy. Neexistuje jediná konkrétní obchodní příležitost, která by nevyšla kvůli poli-
tickým postojům české diplomacie. Naopak ale hořce vzpomínáme na několik ostudných
a ztrátových „příležitostí“, které dohodly sociálně demokratické vlády a které ze své kapsy
nakonec zaplatil český daňový poplatník.

O Číně tedy platí totéž, co o dalších zahraničně politických aktivitách premiéra Pa-
roubka – pokud nemůže naši diplomacii obohatit myšlenkově, neměl by jí alespoň házet
klacky pod nohy.

✗ Jiří Paroubek obohatil naši zahraničně politickou doktrínu o nový pojem – politika
mnoha azimutů. Pro méně chápavé nabízím překlad – zavrtat se do všech velkých zadků,
hlavně východním směrem. Netušil jsem tehdy, že Miloš Zeman tuto doktrínu začne rea-
lizovat.

Castro se nemění, není důvod měnit naši politiku!
KONFERENCE „KUBA – NA CESTĚ K DEMOKRACII?“, PRAHA, 10. 11. 2005

Vážení hosté, milí přátelé, dámy a pánové,
dnes, v předvečer 16. výročí pádu komunismu v České republice, je dobré si připome-

nout, že stále existují režimy, ve kterých pořád vládne zhoubná komunistická ideologie, po-
minu-li permanentní touhu komunistů vrátit se k moci i u nás. Úlohou demokratických
států světa je pomoci bojovat proti této totalitní moci. K tomuto tématu máme co říci také
my. Čtyřicetiletá historická zkušenost s komunistickým režimem předurčuje naši společnost
pomáhat zemím, které se dnes nacházejí v obdobné situaci. My již svobodní jsme, Kuba
dosud ne. Proto je naší povinností aktivně pomáhat při rozvoji demokracie a podpoře lid-
ských práv na Kubě i jinde ve světě. Musíme přijmout náš díl odpovědnosti.

Dnešní konference Forum Populini „Kuba – na cestě k demokracii?“ s příznačným pod-
titulem „Dopady současné zahraniční politiky států EU“ je již druhou konferencí tohoto
think-thanku v tomto roce týkající se zahraničně politické otázky. Jejím cílem je podpořit
kubánskou demokratickou opozici a upozornit Evropskou unii na potřebu sjednocení pozic
vůči Kubě. V neposlední řadě má i hledat odpovědi na to, jaké jsou možnosti evropských
států v boji s tímto zločinným režimem a které prostředky jsou opravdu efektivní.

Je mi proto velkou ctí, že zde mohu přivítat osobnosti jako jsou Pavol Hrušovský, Frank
Calzón, Jorge Moragas, Tomáš Pojar a mnoho dalších, kteří již dlouhou dobu patří mezi nej-
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množí a která mi dávají za pravdu. Jedno však zmínit musím. Pokusme se vrátit evropské
politice étos, přinesme novou vizi, nový vítr a energii, přesvědčme evropské politiky o nut-
nosti návratu idejí, obsahu a morálky do současné evropské reality. I toto je naše společná
zodpovědnost!

Občanská demokratická strana je připravena poskytnout a přijmout jakoukoli dobře
míněnou pomoc a v utužení naší spolupráce založené na společném světonázoru spatřuje
svůj důležitý zahraničně-politický a vnitřní pilíř. Středopravicové vlády tzv. Visegrádu a lépe
střední Evropy se mohou, a já dodávám musí, stát novým motorem EU a naší společné bu-
doucnosti. Přeji nám všem vítězství ve volbách, realizaci společných cílů a kvalitní, bezpečný
život našim spoluobčanům. A protože jsme v Polsku, končím slovy – k tomu nám pomáhej
Bůh!

✗ Tak tady jsem byl už ve zjevném rozporu s obecně proklamovanou politikou Evropské
lidové strany. Začali se na mě dívat jako na cizokrajné zvířátko. Akorát nevěděli jaké.
Asi nečetli mé prohlášení ve starším rozhovoru: „Jsem buď vůdce smečky, nebo vlk sa-
motář.“ ☻

Mezi Paroubkem a lidskými právy je čínská zeď
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 10. 11. 2005

Do Prahy brzy přicestuje Wen Ťia-pao, předseda vlády Číny, jíž premiér Paroubek na-
bídl Českou republiku jako základnu k pronikání do Evropy. A to i za cenu, že náš kabinet
rezignuje na obhajobu lidských práv. Tento přístup považuji nejen za nevýhodný pro naši
zemi, ale i za morálně a politicky zcela nepřijatelný. V jádru Paroubkova přístupu stojí
mravně pochybné a politicky neodůvodněné přesvědčení, že existuje přímá souvislost mezi
kritikou porušování lidských práv v Číně a možností s ní obchodovat. Předseda vlády chce
proto opět diskusi o lidských právech smést ze stolu; zřejmě v naději na alespoň částečnou
účast na čínském ekonomickém zázraku.

Tento přístup je ale chybný, a to hned ze dvou důvodů. 
Za prvé proto, že jde o standardní manévr čínských diplomatů, kteří chtějí zabránit de-

batě na toto téma. Je to pouhá vydírací taktika, jejíž obětí se stává pouze ten, kdo takové
argumentaci uvěří. Číňané jsou příliš pragmatičtí, aby to byl důvod k poškozování jejich
vlastních obchodních zájmů.

Za druhé je tu přání otcem myšlenky. Paroubek, oslněn velikostí čínského trhu a okla-
mán deklarovanou ochotou k rozsáhlé (dále však nespecifikované) spolupráci, je ochoten
rezignovat na obhajobu lidských práv.

Zatímco vůči Kubě, Bělorusku a jiným pokračuje v relativně zásadové politice všech
předchozích kabinetů po roce 1992, v konfrontaci s Čínou shořelo jeho demokratické pře-
svědčení jako papír. Dokonce ustupuje i za hranici bezzásadovosti vytyčenou některými
členy Evropské unie. Paroubek tím dosáhne jen toho, že sníží důvěryhodnost české zahra-
niční politiky, aniž by výměnou získal vytoužený bianco šek zaručující příští obchody.

Jsem pro rozvoj obchodních styků s Čínou. Dokonce si myslím, že česká diplomacie by
pro podporu našich exportérů měla dělat podstatně více než dnes. Ničeho se však nedo-
sáhne rozhazováním peněz, které často končí v černé díře neúspěšného projektu. A už
vůbec ne podlézavým mlčením v otázce lidských práv. Základem úspěchu je především na-
stolení rovných podmínek ve vzájemném obchodě. A upřímně řečeno, těžko můžeme počítat
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Nebude to mít ale absolutně žádný vliv na postavení samotného Lukašenka; demokratický
proces to neurychlí.

Je třeba se zasadit o zřízení společného euroamerického fondu na podporu procesu de-
mokratizace Kuby. Finančně by měl být fond podporován nejen prostředky vloženými Spo-
jenými státy, ale minimálně několika dalšími evropskými zeměmi. Samozřejmě budou
vítány také příspěvky mimoevropských států. Úkolem fondu by mělo být spolufinancování
konkrétních aktivit demokratické proticastrovské opozice. Jeho význam by netkvěl pouze
jen ve finanční podpoře, ale stal by se zcela jasným politickým signálem praktické spolu-
práce demokratických zemí. Je třeba říci, že jde o běh na dlouhou trať, ale snad se na rozdíl
od dosavadních neúspěchů bruselských fondů a mechanismů podaří nastavit flexibilní
model podpory demokratické opozice – a nejedná se jen o Kubu, ale také například o Bělo-
rusko a další státy.

Česká republika patří v rámci EU i OSN k tradičním kritikům Castrova diktátorského
režimu. A česká diplomacie mnohdy na evropské půdě stojí osamoceně proti současné špa-
nělské diplomacii a řadě zemí, které nechtějí podpořit účinný postoj vyjadřující jednoznač-
nou podporu demokratické opozice. O to důležitější pro nás musí být získat aktivní spojence
a nadále tak účinně vzdorovat trendu změkčování oficiální pozice vůči Castrovu režimu.
Vždy velmi dobře spolupracujeme zejména s Polskem. Podporu našim iniciativám nám ne-
zřídka vyjadřuje také Slovensko a Německo.

Je třeba zdůraznit, že vždy, když Evropská unie učiní vstřícné gesto vůči Kubě, jak tomu
bylo například na jaře letošního roku, je to Castrovým režimem prezentováno a vnímáno
jako slabost demokratických zemí. Navíc je tak Castrovi umožněno přitvrdit svoji politiku
na ostrově o něco více. Jako každý diktátor, i on rozumí jedině síle, proto pouze razantnost
ho může přimět k dodržování dohod. Jednoznačně říkám, že je třeba tlačit na Evropskou
radu, aby se vrátila k nekompromisní pozici, která byla dodržována až do změny zahraniční
politiky vůči Kubě po nástupu španělské socialistické vlády k moci. Vyzýváme Evropskou
radu o znovuzavedení politických sankcí vůči Castrově Kubě. Je třeba, aby EU postupovala
jednotně a aby všechny členské státy uplatňovaly stejná reciproční opatření. V případě vy-
hoštění některého z diplomatů či poslanců jedné členské země musí ostatní členské státy
zareagovat jednotně a jednat společně.

Dovolte mi, abych se zmínil o konkrétním příkladu šíření totalitní ideologie reprezen-
tované v oblasti Latinské Ameriky Kubou. S nelibostí musíme nečinně přihlížet sblížení
Castra s venezuelským prezidentem Hugo Chávezem. Na domácí scéně tento prezident bu-
duje lidové milice, po celém americkém kontinentu podporuje levicové, antiliberální a an-
tiamerické názorové proudy. V celosvětovém měřítku navazuje úzkou spolupráci se zeměmi
s autoritativním režimem jako Irán či Severní Korea. Stejně jako v případě Castra, i k Hugo
Chávezovi jsou z Evropanů nejvstřícnější opět právě španělští socialisté v čele se současným
premiérem Zapaterem.

Co se týká české zahraniční politiky, v otázce obrany lidských práv a podpory demo-
kracie obecně musí mít dlouhodobě pouze několik málo priorit, o to důsledněji je však sle-
dovat a prosazovat. Domníváme se, že těmito prioritami by rozhodně měly být země
balkánského poloostrova, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie a samozřejmě Kuba.

S výjimkou českých komunistů se na nutnosti podpory demokracie a lidských práv na
Kubě shodneme s oficiálním postojem české diplomacie, což dává také do budoucna naději
na dlouhodobou, předvídatelnou a konzistentní politiku České republiky v této otázce. Ku-
bánská demokratická opozice naši podporu a nekompromisní postoj vůči Castrovu režimu
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větší zastánce proticastrovské politiky a nekompromisního postoje vůči tomuto diktátor-
skému režimu.

Věříme, že tato konference přispěje k lepší informovanosti o systematickém porušování
lidských práv na Kubě a znovu upozorní na tento problém v českých i zahraničních sdělo-
vacích prostředcích. Jsem velmi rád, že tuto iniciativu podporují mimo jiné také meziná-
rodní organizace Reportéři bez hranic, Člověk v tísni, CEVRO či nadace FAES bývalého
španělského premiéra José Maria Aznara, který již dlouhou dobu patří k nejaktivnějším
politikům kritizujícím Castrův režim.

Obrázky přírodní scenérie na Kubě mohou vypadat velmi líbivě a přitažlivě. Společen-
ská realita dnešní Kuby není zdaleka tak idylická. Totalitní vláda se nemění, cenzura tisku
přetrvává, svoboda projevu je potlačována. Disidenti jsou nadále policií pronásledováni a je-
diným prvenstvím, kterým se dnes Kuba může „pyšnit“, je počet vězněných novinářů. Tak-
zvaní vězni svědomí nebyli přes mnohá ujištění dosud propuštěni na svobodu, přesto
Evropská unie změkčuje svoji politiku vůči Kubě. Původní nekompromisní postoj vystřídala
snaha o dialog. A sankce přijaté po uvěznění 65 disidentů z roku 2003 byly zrušeny či zmír-
něny.

Důležité v tomto okamžiku je umět poskytovat účinnou podporu kubánským disiden-
tům ze strany Bruselu a jednotlivých členských zemí. Evropská unie zatím nedokázala efek-
tivně podpořit demokraty v totalitních nebo autoritativních režimech. Vydávají se nemalé
peníze na plošné kampaně za zrušení trestu smrti nebo zákazu mučení, konkrétní drobné
projekty zacílené například na podporu samizdatu však uskutečňovány nejsou. V Bělorusku
se například Brusel snaží primárně podporovat práva dětí, což prezentuje jako svoji aktivitu
zacílenou na podporu demokracie. Budou-li práva dětí dodržována, je to samozřejmě dobře.
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Marek Benda, Dana Bérová, Jan Bubeník, Šimon Pánek a Mirek Topolánek (podle abecedy) protestují
proti castrovskému režimu. Sluší mi to, že Lenko?



Ano, vážení, až tak zvrhlý systém se tady již léta praktikuje. Vysokoškolského vzdělání
se tak dostane pouze 7,6 % dětí ze sociálně slabších rodin, zatímco ve Skandinávii je to přes
20 % a v zemích se školným přes 30 %. A to je jen proto, že levicoví politikové lidem už léta
namlouvají, že reforma financování vzdělání, která by umožnila mladým lidem do jejich
úspěchu investovat, by poškodila právě ty chudé. Je tomu právě naopak, těm nejvíce škodí
systém, který máme teď. My to musíme změnit.

Dnes se zde sešli experti na financování vysokoškolského vzdělání a já věřím, že mladým
lidem u nás a v celé východní Evropě pošlou dobrou zprávu: „Víme, jak systém financování
vysokého školství reformovat a jak jej otevřít hlavně těm, kterým je dnes uzavřen.“ Dovolte
mi ještě dvě poznámky na totéž téma, ale z ekonomického hlediska. Mnozí si dnes kladou
otázku, zda další zásadní reformy jsou nutné a zda reformy musí nutně bolet. Chceme žít ve
svobodné společnosti. Ať chceme nebo ne, jsme vystaveni globální konkurenci. A ať chceme
nebo ne, jsme na pokraji přeměn směřujících k tomu, že bez vzdělání nebude šance na úspěch
ani jedince, ani celé společnosti. Vzdělání musí být a nepochybně už dnes je, vstupenkou
k vyšší kvalitě života, nutnou, nikoli postačující podmínkou uplatnění na trhu práce.

V moderní společnosti se sektor poskytování vzdělávacích služeb stává dominantním
ekonomickým sektorem. Vzdělání zaujalo místo, které v období průmyslové revoluce zaují-
mal průmysl. Čím více otevřeme naše vysoké školy poptávce po vzdělání, tím lépe si pove-
deme v globální konkurenci. A nejen to. Pokud využijeme možností, které důraz na vzdělání
poskytuje, ani další reformy nebudou tak bolet, jak se často tvrdí.

Stačí přitom málo. To, aby poskytovatelé vzdělávacích služeb byli zainteresováni na
uplatnění své produkce na trhu práce a aby si v uvedeném směru začali konkurovat. Jinými
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oceňuje. Je naší povinností pokračovat v nastoupené cestě, jejíž konečným cílem musí být
svobodná Kuba, a pomoci tak Kubáncům uskutečnit svoji touhu po změně.

Castro se nemění, neměňme proto politiku vůči Kubě ani my.
Děkuji za účast na této konferenci, která je vyjádřením naší společné podpory kubánské

opozici v jejím úsilí o přechod k demokracii!

✗ Náš tradičně proticastrovský, ale i proizraelský postoj začal zřetelně narážet na španěl-
ské, francouzské a další protichůdné zájmy. Severní a jižní křídlo EU se hodnotově, eko-
nomicky, měnově, sociálně a mentálně začaly od sebe vzdalovat. Chybná postkoloniální
aktivistická politika těchto zemí, speciálně v mediterrální oblasti nás mimochodem
a mimo jiné přivedla i do současné migrační mizérie.

Vzdělání pro otevřenou společnost
KONFERENCE „SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ“, PRAHA, 10. 11. 2005

Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
po zhroucení komunistického režimu se většina lidí u nás domnívala, že cesta od socia-

lismu ke kapitalismu, cesta ke svobodě, na kterou jsme se tenkrát plni euforie vydali, bude
převážně v režii politiků, kteří nás povedou k pluralitní demokracii, a ekonomů, kteří nás
převedou od plánovaného k tržnímu hospodářství. V euforii, která tehdy zavládla, mnohým
uniklo, že demokracie a trh, dva pilíře moderních svobodných společností, potřebují ještě
třetí pilíř: občana, který chce a dokáže žít v otevřené společnosti, občana, který umí využít
všech výhod trhu a demokracie a rozumí i rizikům, která s sebou život v otevřené společ-
nosti přináší. Možná jsme to prostě považovali za samozřejmé.

Již tehdy, tj. v roce 1990, nás v útlé knížce nazvané „Reflections on Revolutions in Eas-
tern Europe“ lord Dahrendorf – navazujíc na Karla Poppera – upozornil, že cesta, na kterou
jsme se vydali, bude v prvé řadě cestou k otevřené společnosti a že právě hlubší ukotvení
otevřené společnosti v myslích a srdcích lidí, bez kterého zůstává demokracie křehká a trh
pro řadu lidí spíše „nepřátelský“, bude trvat ze všech změn nejdéle. Měl pravdu.

Otevřená společnost má mnoho atributů. Jeden z hlavních ale je, že je to společnost
prostupná, společnost, která umožňuje v životě uspět všem, kteří uspět chtějí a hlavně bez
ohledu na to, z jakých poměrů pochází. Úspěch ale není zadarmo.

Do úspěchu se musí investovat čas, talent, energie i peníze. Všichni dobře víme, že
stoupat vzhůru v moderní společnosti znamená nejprve dosáhnout co nejlepšího vzdělání.
Čím více životní úspěch závisí na vzdělání, tím více mladých lidí se snaží jej získat a tím
větší zklamání cítí, když jim je tato možnost odepřena často jen proto, že oni sami a jejich
rodina či společnost nemají dost prostředků na to, aby jim, kteří si to přejí a mají pří-
slušné schopnosti, bylo získání vzdělání umožněno. Samozřejmě, že vzdělání je především
statkem soukromým a až teprve potom, částečně, i statkem veřejným. Mnozí z těchto mla-
dých vzdělání chtivých lidí jsou přitom rozhodnuti svého cíle dosáhnout i za cenu, že by
investovali sami, případně si na tuto investici vypůjčili. Výzkumy totiž přesvědčivě uka-
zují, že za omezené veřejné prostředky, v systému tzv. zadarmo, v čím dál tím větší míře
studují děti těch bohatších, mnohdy vysokoškolsky vzdělaných rodičů, zatímco děti těch
chudších to z obavy před neúspěchem a díky nemalým doprovodným nákladům vzdají
předem. Mnozí z nich si potom – bez jakékoli pomoci státu – platí vzdělání na soukromých
školách sami.
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Dlouholetý člen správní rady VŠB-TU Mirek Topolánek s dvojnásobným rektorem Tomášem Čermákem.
Mojí alma mater je sice VUT v Brně, ostravskou „baňu“  a pražskou VŠE ale beru dnes více za své.



kratů, sledujeme my, demokraté občanští, s mírnými rozpaky. Nezbývá mi dodat, že tyto
rozpaky dnes už jsou větší než malé.

Obávám se totiž, že jste postupně vytvořili smutnou stafáž a politické krytí neuvěři-
telným programovým, personálním a politickým kotrmelcům sociální demokracie. Ta si
z vás a vaší snahy nedopustit podíl komunistů na vládní moci vytvořila rukojmí pro pře-
žívání stávající vládní koalice. Dosáhli jste jistě mnohého, avšak vliv komunistů se zvýšil
a v parlamentu prakticky vládne nikoliv „stojednička“, ale „stojedenáctka“. To mrzí neje-
nom mě a Občanskou demokratickou stranu, ale nepochybně také rozhodující část české
veřejnosti a musí to mrzet určitě i vás. Nevím přesně, co stavíte na pomyslnou misku vah
proti tomuto faktu, nepochybně to však nebude deklamovaná „proevropská“ či „prorůs-
tová“ vládní orientace. Vždyť současná vláda selhává nejen v těchto oblastech, ale také
v řešení katastrofální situace ve zdravotnictví, boji proti korupci a celé řadě dalších klí-
čových témat. Přesto oceňuji, že si KDU-ČSL dokázala uchovat svoji tvář, identitu a drží
si stabilní voličskou podporu. Naše dvě strany mají totiž dnes nepochybně největší
odpovědnost za demokratický vývoj naší země bez vlivu komunistů.

Nejenom proto vás nevynecháváme z úvah o povolebním uspořádání, naopak počítáme
s vaší podporou při obhajobě a prohlubování toho, čeho jsme – také společně, dosáhli po
roce 1989. Nesmíme dopustit, aby levice zařadila zpátečku. Spolupracovat však můžeme
v celé řadě oblastí již dnes a děje se tak na domácí i mezinárodní scéně. Pokládám spolupráci
na krajské i evropské úrovni za oboustranně obohacující a přínosnou. Určitě najdeme spo-
lečnou řeč i v podpoře rodin s dětmi, zdravého, aktivního a důstojného stárnutí, v podpoře
„lidí práce“ – té armády živnostníků, farmářů a dalších pracovitých občanů, určitě chceme
společně budovat efektivní sociální systém a ne fiktivní sociální stát. Určitě chceme spo-
lečně vyprázdněné politice vrátit její obsah a étos.

Období do parlamentních voleb nebude jednoduché, jistě budeme svědky celé řady nefér
ataků a házení špíny všech na všechny. Rád bych z tohoto místa slíbil nejenom vám, ale
také dalším politickým stranám, že ani já, ani moje strana nebudeme takové praktiky 
iniciovat či podporovat. Považujeme vás totiž, vážení křesťanští demokraté, nejen za sou-
peře, ale také za potenciální partnery a za přátele.

Přeji vám a vašemu jednání úspěch. Buďte, prosím, i nadále nejenom klidnou silou, ale
silou klidně i velkou! 

✗ Nevím, jestli se zrovna takto namlouvá budoucí nevěsta. Dikce a charakter projevu leccos
napovídaly. Byl jsem „nebývale“ vstřícný.

Proměna snů a vizí v realitu – náš vzor 
SJEZD SLOVENSKÉ DEMOKRATICKÉ A KŘESŤANSKÉ UNIE, BRATISLAVA, 17. 11. 2005

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, přátelé,
moc vám děkuji za pozvání na vaše narozeniny. Jsem rád, že vám mohu popřát osobně,

ale i jménem vaší sesterské strany, strany kterou vedu, Občanské demokratické strany.
Pět let se v životě člověka zdá strašně málo, v životě strany to také není úplně dospělý věk,
nicméně ty vaše roky, a už to tady bylo řečeno, byly a jsou mimořádně úspěšné. Nerodili
jste se lehce, prošli jste si svými porodními bolestmi i dětskými nemocemi. Dnes jste však
jedním z pilířů evropské středopravicové politiky, jste úspěšnou a organickou součástí těch
sil, které usilují společně o efektivnější a zodpovědnější politiku na národní úrovni a spo-
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slovy: Potřebujeme takovou reformu financování vysokého školství, která umožní studovat
všem, kteří studovat chtějí a neváhají do vzdělání investovat (těm, kteří budou potřebovat
s investicí pomoci, pomůžeme) a způsobí, že naše vysoké školy začnou být přímo zaintere-
sovány na uplatnění svých absolventů na trhu práce. Tím se dokonce otevře cesta k reformě
ostatních sociálně ekonomických investičních a pojišťovacích systémů. Kromě jiného: sníží
se nezaměstnanost, narostou příjmy absolventů jak po absolvování školy, tak v průběhu
jejich dalšího profesního života, tím vzrostou i příjmy do solidárních systémů; celoživotní
vzdělávání získá základ, na který může navazovat, i motivaci ze strany poskytovatelů vzdě-
lávacích služeb.

Ti, co si chtějí uchovat plnohodnotný život i ve vyšším věku, včetně důstojného profes-
ního uplatnění, se budou moci o systém celoživotního vzdělání opřít; to významně napomůže
řešit problémy penzijního systému a zvýšit solidaritu mezi těmi, co chtějí být dlouhodobě
produktivně činní, a těmi, co z různých důvodů nemohou či nechtějí.

Hluboká reforma vzdělávacího systému, který se musí více postavit na vlastní nohy
a zvýšit kvalitu své produkce, znamená především posílení zdrojů našich vysokých škol for-
mou jejich efektivní alokace. Znamená uplatnění investičního přístupu, který umožní kaž-
dému studovat bez ohledu na jeho výchozí majetkovou situaci. Zkušenosti ze světa ukazují,
že lze spojit financování z veřejných zdrojů s vytvořením přímé závislosti poskytování zdrojů
„navíc“ odvodem z budoucích příjmů absolventů. Konkrétně o tom bude hovořit kolega Wal-
ter Bartoš.

Možná, že i dnes je aktuální Popperova otázka, kdo jsou nepřátelé otevřené společnosti.
Proč tito novodobí nepřátelé otevřené společnosti chtějí uchovat cechovní řád tam, kde jsou
nutné změny? Proč straší tím, že reformy musejí bolet? Proč se snaží zabránit tomu, aby si
lidé uvědomovali změny, které probíhají ve světě a kterým se nevyhneme? Proč se lidé mají
bát změn, které mají být naopak přitažlivé tím, že všem dají stejné šance v životě uspět?
A zejména, proč nás již několik let s velkým humbukem podrobují jakýmsi „kvazireformám“,
které nakonec k hlavnímu cíli, kterým je odstranění bariér na cestě k vyššímu vzdělání,
nepřispívají ani omylem?

Přeji vám i sobě, aby dnešní setkání odpovědělo nejenom na tyto otázky a aby se stalo
dalším kamínkem v mozaice změn, které nás povedou ke společnosti svobodných, vzděla-
ných a sebevědomých lidí. Děkuji.

✗ Statistika jasně potvrzuje, že největší procento učitelek v Parlamentu ČR je mezi poslan-
kyněmi levicových stran. Tyto pak rozhodují o reformách vzdělávání. Námi připravené
školné, respektive odložená platba, originálně prosazená labouristy v Británii a námi
s autory (profesor Barr) konzultovaná, narazila na obrovský odpor. Tím, že se nerealizo-
vala Bílá kniha terciárního vzdělávání, se dodnes potýkáme s nefunkčním vysokoškol-
ským systémem, devalvací titulů a malou výzkumnou kapacitou univerzit. 

Větší než malé množství společné odpovědnosti
SJEZD KDU-ČSL, PLZEŇ, 11. 11. 2005 

Pane předsedo, vážení přátelé, dámy a pánové, ctihodní hosté,
dovolte, abych po dvou letech opět pozdravil váš sjezd. Nepříjemné věty říkám nejraději

hned, přímo a bez obezliček. Nerad bych se opakoval, ale neodpustím si smutné konstato-
vání. Před dvěma lety v Ostravě jsem říkal, že vládní angažmá vás, křesťanských demo-
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Situace u nás totiž není snadná. Socialistická vláda korumpuje vybrané skupiny oby-
vatel sociálními transfery a rozdáváním na dluh. Neřeší zásadní problémy země, nerealizuje
strukturální reformy v době, kdy je to možné, v době relativně slušného ekonomického růstu
demonstruje sílu a zastrašuje všechny, kteří s ní nejsou zajedno. Korupce a populismus 
dosahují nebývalé síly a i to ostatně dobře znáte z doby před pěti a více lety. Šestnáct let 
po listopadu 1989 se znovu obáváme nástupu komunistické strany do vlády. Sociální de-
mokraté otevírají komunistům dveře k moci a společně v parlamentu omezují svobodný
prostor, který jsme před šestnácti lety získali společně. Čekají nás mimořádně důležité
volby. Ostatně o každých volbách se říká, že jsou mimořádně důležité. Nicméně tyto volby
budou zásadní střetem o budoucí charakter státu a interpretaci doby právě minulé.

Je 17. listopadu. V tento den, který je sváteční nejenom pro vaši stranu, ale i pro obě
naše země, představujeme, my i vy, v našich zemích i společně, polistopadovou demokra-
tickou kontinuitu, svobodu, bezpečí, budoucnost a současně i zodpovědnost.

Dovolte, abych vám ještě jednou pogratuloval k těmto vašim pěti letům úspěchů, re-
forem a splněných cílů. Děkujeme vám za inspiraci. Vaše „moderní Slovensko“ je i naší
nadějí, je sestrou naší Modré šance. Milí přátelé, milá SDKÚ, milý Mikuláši, přeji hodně
zdaru. Přejme si vítězství v příštích volbách a pojďme společně pro nový život!

✗ Na příkladu SDKÚ a ODS se dá prokázat jistá zákonitost polistopadového vývoje trans-
formačních stran východního bloku, stran s velkou odpovědností za ekonomické i spole-
čenské změny. SDKÚ se dnes potácí pod hranou volitelnosti, ODS lehce nad ní. Vývoj
v obou našich zemích ukazuje posun doleva, k populismu a nacionalismu. Podíváme-li
se na celou střední Evropu, prožíváme lehké déjà vu a paralely s 1. republikou. 

O občanské ostražitosti
LIDOVÉ NOVINY, 18. 11. 2005

O sedmnáctém listopadu 1989 se bude vždy mluvit a psát jako o okamžiku, kdy občané
jasně řekli komunistickému režimu: Toto už dál nehodláme trpět. Od této doby nepřišel
žádný mezník s velkým M, kdy by šlo takříkajíc „o všechno“. Ale již pár dní po onom roz-
hodujícím dni bylo potřeba postavit se proti pokusu ustavit vládu, která měla plíživě udr-
žet komunisty u moci.

Po velkých vítězstvích často přichází čas pro malé manipulátory, kteří se snaží využít
nepozornosti občanů k prosazení vlastních cílů, když už nemohou změnit celkový běh dějin.
Jak předvídavě poznamenal Faust na adresu Mefista: „Když nemůžeš škodit ve velkém,
alespoň v malém bys škodil rád.“ Kdyby se na konci roku 1989 povedlo ustavit onu vládu 
5 ku 15, v níž měli být většinoví komunisté ozdobeni několika nestranickými experty
v dresu OF, totalitu už by to nezachránilo, na to byla historická hra příliš daleko. Ale zajistilo
by to KSČ (ještě) lepší startovací pozici do dalších politických bojů.

Před šestnácti lety byli lidé vůči komunistům ostražití. Což mělo samozřejmě svůj
původ ve strachu a odporu k režimu, který měl každý z nás v živé paměti. Pokus o pere-
strojku nevyšel, v novém kabinetu byla KSČ v menšině. Nicméně předsedou vlády „národ-
ního porozumění“ zůstal komunista, u kulatých stolů získala KSČ zásadní slib, že nebude
zrušena. Jako politik, pro něhož je KSČM volebním soupeřem, tento fakt respektuji, ať už
si o něm jako člověk myslím cokoli.
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lečně prosazujete spolu s námi a s dalšími silnější a konkurenceschopnější Evropskou unii.
My se na vás díváme s údivem a trochu vám závidíme. Kdyby to slovo nebylo v Čechách
zprofanované, řekl bych, myslím to upřímně, že jste naším vzorem. A děkuji vám za to.

Když jste přišli s programem reforem, s „příležitostí pro lepší život“, s velmi ambició-
zním projektem návratu Slovenska do modernizačního proudu zemí postkomunistické 
Evropy, našla se spousta lidí, a to nejen u vás, kteří nevěřili tomu, že své sny a vize doká-
žete proměnit v realitu a uskutečnit. Byli jste před těmi lety ve stejné situaci, jako je moje
strana a já osobně dnes. Dokázali jste však všem, že to jde. I já děkuji všem vám za to,
a osobně pak mému příteli, Miky Dzurindovi. Děkuji Miky.

Není totiž vůbec jednoduché prosazovat ty koncepty a projekty, které vy postupně rea-
lizujete. Vy jste ale našli odvahu, vůli a sílu. Projevili jste schopnost efektivně komunikovat
s veřejností, realizovat často nepopulární kroky s vírou a vůdcovstvím, které je pro nás velkou
inspirací. Stejně jako vy hodláme v České republice zavést rovnou daň, zefektivnit sociální
systém, učinit práci atraktivnější než zahálku, přestat zadlužovat naše děti a vytvořit prostor
pro svobodnou realizaci podnikavých a samostatných lidí. Chceme toho snad tolik? Ne, my
chceme jen naplnit náš dlouhodobý program a realizovat to, co vy jste úspěšně udělali před
námi. Doufám a věřím ve vaši podporu, stejně jako vy jste měli a máte tu naši. Nemůžeme
mít jiné společné přání než aby, vy a my, jsme vedli Čechy a Slováky k vyšší kvalitě života
a nadstandardní spolupráci obou našich zemí v Evropě a vůbec v globálním světě.
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Miki nebo taky Maratónec, Mikuláš Dzurinda. Souputník, přítel a velká postava novodobých sloven-
ských dějin. „Všetko, čo teraz, Mirek, urobíš, robíš pre blaho tvojho l'udu“, řekl mi po mém nástupu 
do funkce.



Zaprvé potřebuje odvést pozornost od viny své a svých socialistických předchůdců. Za-
druhé se již dlouho touží zmocnit instituce s více než stomiliardovým rozpočtem. Zatřetí
chce navzdory faktům prokázat, že kraje nezvládly svou roli při správě nemocnic.

Socialistické kabinety s Rathovou horlivou asistencí přivedly kdysi robustní zdravot-
nický systém na mizinu. Ministerstvo zdravotnictví prolomilo nezávislost pojišťoven, které
do té doby hospodařily vyrovnaně, a nařídilo jim chovat se stejně jako vláda – utrácet nad
poměry. Důsledky právě teď sklízíme a můžeme si tak udělat představu, kam socialisté
vedou tuto zemi. 

Peníze chybějí všem. V problémech jsou nemocnice i ambulantní lékaři, Rath nařizuje
odkládat operace a šetřit na nejdražších čili nejpostiženějších pacientech. Tak dopadá so-
cialistická solidarita v praxi – není na ní nic sociálního ani spravedlivého.

Lži a falešné kontroly 
Brutální útok na VZP, vedený prostřednictvím lží a falšování kontrol, výhrůžkami, ob-

strukcemi a nasazením policie, zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Snímá vinu z ČSSD
a Ratha a zároveň má sloužit k úplnému zničení nezávislosti největší zdravotní pojišťovny.
Mění se členové správní rady, na ostatní je činěn nátlak a ve Sněmovně už se chystá osvěd-
čená koalice s KSČM. 

Skandální metody však tímto výčtem nekončí. Rath se navíc snaží zavřít ústa neko-
munistické opozici. Chce ODS přimět, aby se obhajovala a vyvracela jeho účelová obvinění.
Tu radost mu neudělám, nenechám se touto nefér taktikou zatlačit do obrany. On ať doloží
svá neuvěřitelná nařčení, mým úkolem jako opozičního lídra je bránit pokusu vlády ovlád-
nout jednu z nejdůležitějších veřejných institucí.

Diktátorské praktiky 
Veřejná neznamená státní a VZP, je či spíše měla být nezávislá na vládě, aby ta nemohla

svévolně nakládat s prostředky, které patří všem občanům. Rath si vzal za rukojmí šest a půl
milionu pojištěnců. Opozice má bránit vládě zneužívat moci. Proto se budu setkávat s ředi-
telkou VZP jak uznám za vhodné, proto budu protestovat proti diktátorským praktikám. 

Nakonec i složité problémy mívají jednoduchá řešení. Vyzývám ministra i jeho pre-
miéra, aby přestali vypouštět kouřovou clonu, schovali si řeči o „palácích VZP“ a temné na-
rážky na údajné spiknutí opozice, aby zarazili byrokratickou šikanu, která má zastrašit
ředitelku a vyrobit důkazy, jež by zpětně ospravedlnily zásah státní moci. Ať se raději věnují
podstatě věci a předloží návrhy, jak chtějí systémově, nikoli jen účelově, řešit problémy, do
nichž zdravotní systém dostali socialisté. 

Ti, kteří se pohoršují nad miliardovými dluhy, je sami způsobili. Za dojemnou snahou
o záchranu VZP se tak skrývá velký zálusk po moci a snaha svést vlastní chyby na někoho
jiného.

Velká koalice? Velký nesmysl!
MF DNES, 21. 12. 2005

Karty před volbami jsou poprvé zcela jasně rozdány, jdou do nich dva volební bloky,
občansko-křesťanský a socialisticko-komunistický. Někomu se to nehodí do krámu a tak
chce toto poselství zamlžit. Ale realitě nejde utéci. Proto odmítám obelhávat občany tvrze-
ním, že velká koalice ODS s ČSSD je šancí, jak omezit vliv komunistů.
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Od roku 1989 se komunisté drží svého mefistofelovského „škodit v malém“, zkoušejí,
nakolik jsou občané, ale i ostatní politici ve střehu, a postupně uskutečňují svůj návrat na
výsluní. Dobře vědí, že nenastal čas k tomu, aby otevřeně vyhlásili, že chtějí sedět ve vládě.
Ale využívají každé skulinky, každé politické krize, aby postoupili o kus dál ke svému cíli.
Za těch šestnáct let mu nikdy nebyli blíže než teď. To říkám bez dalších komentářů, s plným
vědomím vážnosti této informace.

Jako politik mám dvě možnosti, jak tomuto nástupu čelit. Nespolupracovat s KSČM a zá-
roveň nabízet taková řešení sociálních problémů, která otupí přitažlivost extremistů. O tom
prvním snad lidé nepochybují, to druhé si budou moci ověřit ve zbývajících měsících do voleb.

Jako občan Topolánek jsem rád, že je nás většina těch, kteří dosud neotupěli a stejně
jako na konci roku 1989 nehodlají připustit plíživý návrat komunistů k moci. Tři pětiny ob-
čanů si nepřejí KSČM ve vládě a správně přitom nerozlišují, zda by v ní seděli přímo, či ji
„jen“ zvnějšku podporovali.

Od roku 1989 jsme slyšeli bezpočet kritik „laciného“ či „primitivního“ antikomunismu.
Na antikomunismu ale není nic povrchního či hloupého. Je to nutná podmínka pro život ve
funkční demokracii. Samozřejmě to není podmínka postačující, je nutné nabídnout víc, an-
tikomunismus pro politika neznamená automatické oprávnění řídit zemi. Tím méně jím však
je otevřená spolupráce s komunisty a zpochybňování jejich neblahého vlivu na veřejný život.

Některé historické zkoušky se opakují. Nový únor 1948 se sice nechystá, ale opět by
někteří chtěli zkoušet, zda lidé překousnou plíživé držení moci komunisty.

✗ A zkoušejí to úspěšně. Vzpomínám si, jak mi věta, že bývalý komunista je jako bývalý
černoch, zněla příliš agresivně. Lidem nespokojeným s vývojem země a zavedeným po-
litickým systémem už bývalí komunisté a estébáci nevadí. Je na tom vidět stará
známá pravda, že demokracie se nedědí a kdo ji nebrání, tak o ni může přijít. Každá
generace si musí svůj boj o charakter země a svobodu vybojovat. Snad to ta stávající
aspoň tuší...

VZP aneb Velký Zálusk Po moci
MF DNES, 23. 11. 2005

Dění kolem Všeobecné zdravotní pojišťovny nemůže nechat nikoho chladným. Vidíme,
proč ČSSD nemá morální problém chystat se na vládnutí s KSČM. Už nejde „jen“ o shodný
program; premiérovi lidé se od komunistů učí i metody. Prosazování hesla „všechnu moc
Rathovi“ nesmí nikdo a nic stát v cestě – zájmy pacientů, nezávislost VZP, ani opozice.

O pojištěnce neběží ani náhodou. Nejen podle usnesení vlády ze srpna, ale i podle ne-
závislé studie Vysoké školy ekonomické nemůže za mnohamiliardový deficit špatné hospo-
daření VZP, ale „taxativně nastavený systém příjmů a výdajů“. 

Vyrovnaný rozpočet VZP se začal propadat do dluhů až od roku 2001, kdy ministerské
vyhlášky přinutily zdravotní pojišťovny vydávat více peněz, než vybraly. Jak konstatují au-
toři studie, „špatně nastavený systém veřejného zdravotního pojištění“ již dopadá i na os-
tatní pojišťovny, jenom nejsou pod „politickým tlakem“.

Odvést pozornost 
Na oněch vyhláškách má podíl i tehdejší prezident České lékařské komory Rath. Kdo

je součástí problému, nemůže být jeho řešením. Rath také nic napravovat nechce.
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munisté. Kupodivu titíž lidé, kteří kritizovali zákulisní dohody jdoucí proti výsledkům
voleb, se nyní diví, že na takové machinace odmítám přistoupit. Důvody nejsou jen
mravní. Ty jsou pro mě sice zásadní, nicméně chápu, že morální rozhořčení politika je
vždy trochu podezřelé. Mám však pragmatickou otázku: Proč by měl Paroubek ve velké
koalici měnit strategii, kterou využívá dnes, kdy lidovci a unionisté tvoří cudnou demo-
kratickou zástěnu, za níž se neslušně domlouvají obchody s komunisty?

Řekl jsem, že bych připouštěl protikomunistickou koalici jako havarijní variantu. V ta-
kovém případě mám jednu podmínku. Nechci ho vydírat ani nutit, aby se zřekl svého pro-
gramu. Stačí, když nedvojznačně – tak jako já a lidovecký předseda Kalousek – odmítne
jakoukoli spolupráci a hlasování s komunisty už dnes. Pokud je takový státník, jak se tváří,
neměl by to být velký problém.

✗ Začaly předvolební tanečky. Tlak na velkou koalici z Hradu i zevnitř ODS byl relativně
velký. Pokušení dokončit obchody z dob opoziční smlouvy bylo vysoké. Vždyť to bylo tak
snadné...

Tři úderné slogany pro ČSSD
MF DNES, 23. 1. 2006

Socialisté slibují snížit nezaměstnanost na šest procent. Je dobré si to pamatovat a nej-
lépe rovnou zapsat. Kdo si nezaznamenal slib ČSSD z volebního programu v roce 2002 –
vytvořit 200 000 nových pracovních míst – už se o něm nic nedozví. Z oficiální verze minu-
lého volebního programu na webových stránkách sociální demokracie tento nesplněný zá-
vazek prostě zmizel. Krutá pravda je taková, že slibovaných dvě stě tisíc pracovních
příležitostí nepřibylo, ale ubylo.

Tato čísla nepřekroutí ani Paroubek. Když nelze upravit realitu, je třeba měnit plán –
a to tak dlouho, dokud nebude možné občanům říci, že byl vlastně splněn – to ví každý socia-
listický plánovač. Cenzoři v Lidovém domě ale budou mít ještě hodně práce, protože Socánek
toho nasliboval a nesplnil mnohem víc: například, že postaví ročně 50 000 nových bytů, nebo
že se nikdy nesmíří s korupcí veřejných činitelů... Nemizí jen nesplněné sliby. Z internetu se
ztratila i fotografie někdejšího prezidenta České lékařské komory a dnešního ministra zdra-
votnictví Davida Ratha, která jej usvědčovala ze styků s šéfem firmy Pfizer. Té firmy, s níž
jednala Rathova blízká spolupracovnice o třímilionovém „všimném“ za schůzku s ním.

Zmizely také osoby odpovědné za neplnění slibů a další maléry: premiéři Špidla
a Gross, ministři zemědělství Palas a Zgarba, zdravotnictví Součková, Kubinyi, Emmerová.
Na tom by nebylo nic tak špatného, kdyby se s jejich odchodem zároveň sociální demokracie
nepřestávala hlásit k odpovědnosti za jejich činy. A když už je vláda opravdu v úzkých,
hází vinu za vlastní, snadno dokazatelná selhání na „nepřátele“: za spolupráci s KSČM
může „nulová tolerance“, za kolaps zdravotnictví ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny,
za problémy s korupcí špiček ČSSD nepřející novináři, za deficit rozpočtu minulé kabinety.
A to nejlepší nakonec – vysoká nezaměstnanost není tak hrozná, protože za vlády občan-
ských demokratů by prý mohlo být ještě hůře, usnesli se v Lidovém domě.

Čtenáři spisovatele George Orwella si vzpomenou, co jim tento způsob vymývání
mozků připomíná. V románu 1984 mimo jiné stojí: „Minulost byla nejen měněna, ale
neustále se upravovala. Strana člověka nabádá, aby odmítl svědectví vlastních očí a uší.
To je její konečný a nejpodstatnější příkaz.“
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Byl bych ochoten uvažovat o vládnutí se sociálními demokraty, případně s dalšími
nekomunistickými subjekty, kdyby byla šance, že to znamená konec moci komunistů.
Cena by nebyla nízká. Kromě nemožnosti prosadit všechny pozitivní změny z našeho
programu by to znamenalo další frustraci voličů a růst extremistických nálad. Pokud by
to ale byla cesta, jak vygumovat vliv KSČM, pak bych nemohl říci a priori ne.

Bohužel naděje, že by velká koalice zabránila rostoucímu vlivu komunistů, je takřka
nulová. Sociální demokraté dnes a denně porušují slib, díky němuž Špidla vyhrál po-
slední volby – že budou vládnout v nekomunistické koalici. Naopak své partnery vydírají,
a co potřebují, to odhlasují s KSČM. Přitom se Paroubek utužování spolupráce s komu-
nisty nezříká. Pouze o ní přestal tolik mluvit na veřejnosti. Na uzavřených stranických
jednáních však opakuje, že menšinová vláda s podporou komunistů je jeho prioritou. Vě-
jičku velké koalice s ODS označuje za pouhý taktický manévr ke zmatení občanů. Pokud
se říká, že politika je uměním možného, pak také platí, že není uměním nemožného.
Kdyby došlo k té nepravděpodobné variantě a voliči dali většinu v Poslanecké sněmovně
KSČM a ČSSD, nic Paroubkovi nezabrání, aby uskutečnil svůj sen a vládl s „tichou“ le-
vicovou většinou. A je pro mě velkým zklamáním, že ti, kdo dříve kritizovali opoziční
smlouvu jako „hanebnou technologii moci“, dnes mlčí, nebo Paroubkovi přitakávají.

Viní mě, že svou tvrdohlavostí nahrávám komunistům. Nejsem to však já, kdo odmítá
zříci se spolupráce s KSČM. Nejsem to já, kdo předem klade potenciálnímu partnerovi ve
velké koalici podmínky, o nichž spolustraníkům říká, že nemohou být splněny. Je tedy jasné,
že hlas pro Paroubka není volbou velké koalice s ODS, ale jeho spojenectví s KSČM.

Voliči mají právo vědět, do čeho jdou, a je jasné, že před námi jsou jen dvě realistické
varianty. Buď budeme mít většinu my a lidovci, v což pevně věřím, nebo socialisté a ko-
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Zátiší s trpaslíkem. Moc hezká scenérie s kolegy – Hájkem a Jaklem. Všichni prezidentovi muži. Za
10 let nádherného, nezaslouženého života s Klausem na Hradě mě chtěli hladit do úplného vyhlazení.
Nenáviděli toho, kdo jim nejvíce pomohl, a toho, komu nejvíce ublížili. Freude, Freude, Freude, vždycky
na tě dojde. 



přestat přijímat zákony o zoologických zahradách či o Antarktidě. K tomu druhému je nutná
pečlivá příprava legislativních reforem. To nelze vyřešit nějakou „desetiminutovkou“ přes
internet. Za tuto práci je placena státní správa a za politické zadání zodpovídá vláda. Lidi
mají za své peníze nárok na to, aby jim stát poskytoval kvalitní servis místo toho, aby je
obtěžoval, a právem je nezajímá, jakým způsobem to vláda zařídí. Proto, i když jsme v opozici,
máme už v paragrafovaném znění připraven zmiňovaný Tošovského antibyrokratický
zákon, který bude možné uvést v život okamžitě po volebním vítězství. Ten státu zakazuje
přijímat normy, které by znamenaly nadměrnou byrokratickou zátěž, a vládě nařizuje pro-
vést každé dva roky revizi právního řádu a odstraňovat zbytečné předpisy.

Neméně podstatná je povinnost projednat každý nový zákon a vyhlášku s těmi, na
které dopadá. Každý občan navíc bude mít právo žádat po vládě zrušení předpisu, kterým
se bude cítit omezován. Pokud u kabinetu neuspěje, rozhodne soud. Záměrem je podstatně
zvýšit veřejný tlak na státní orgány – Ústavní soud zkrátka na všechno nestačí a navíc
vláda jeho rozhodnutí často ignoruje. K odbourávání byrokratické zátěže vybízí OECD
i Evropská komise, přistoupili k ní ve Velké Británii, Itálii, Španělsku, Estonsku, Polsku
a na Slovensku. Pokud se přesto někomu zdá myšlenka antibyrokratického zákona ne-
realistická, pak je třeba připomenout, že obdobným způsobem chráníme menšiny před
většinou, ženy před muži, zaměstnance před zaměstnavateli. Tak proč bychom neměli
všechny občany chránit před tím největším diskriminátorem, tyranem a vykořisťovate-
lem, jímž je stát? Zkusme to společně.

✗ „Byrokratická metoda spočívá v tom, že zachází s lidmi jako by to byly věci a s věcmi za-
chází spíše podle kvantity, aby se mohly počítat a kontrola byla snazší a levnější. Jakmile
se jednou lidská bytost redukuje na číslo, praví byrokraté s ní mohou zacházet s největší
krutostí, nikoliv proto, že by je k tomu doháněla vlastní krutost, ale protože ke svým obě-
tem necítí žádné pouto. Ačkoliv jsou byrokraté méně odporní než praví sadisté, jsou da-
leko nebezpečnější, protože nepociťují konflikt mezi svědomím a povinností.“ Erich
Fromm: „Mít, nebo být?“

Chceme osvobodit živnostníky
MF DNES, 3. 4. 2006

„Národ, který se chce dostat k prosperitě prostřednictvím zvyšování daní, je na tom
jako muž, který stojí v kýblu, tahá za držák a snaží se zvednout sám sebe,“ pravil Winston
Churchill. Po osmi letech vlády socialistů jsme v onom pomyslném „kýblu“ a dostaneme se
z něj jedině tak, že všestranně ulevíme živnostníkům, těmto skutečným lidem práce.

Ulevíme lidem, kterým se daně a odvody stále zvyšují. Kterým komplikují život záko-
níky – nejen práce – a nové a nové šikany. Kteří se stali pro socialistický stát lovnou zvěří,
podezřele nezávislými individui.

Víme, proč klademe v našem volebním programu velký důraz na živnostníky. Lidé,
kteří investují vlastní kapitál, pot a úsilí, aby se postarali o sebe, o svoji rodinu a ještě dali
práci někomu dalšímu, si od státu zaslouží mnohem více než nové daně, likvidační byro-
kracii a pohrdání vládních činitelů. Za všechny smutné příběhy, které potkaly drobné pod-
nikatele za této vlády, uvedu alespoň jeden.

Otec, soukromý farmář, se věnoval živočišné výrobě, matka rostlinné, syn měl na sta-
rosti účetnictví. Ale matka o práci přišla – rodinná firma si už nemohla dovolit dávat jí
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Socialistické straně z Orwellovy knihy nešlo „jen“ o ovládnutí lidí, ale i o jejich myš-
lení. Proto falšovala minulost, měnila význam slov a netolerovala, aby se bez obalu ar-
gumentovalo tím, co lidé vidí a slyší na vlastní oči a uši. Překrucování významu slov
symbolizovala tři hesla na průčelí Ministerstva pravdy: Válka je mír, Svoboda je otroctví,
Nevědomost je síla.

Naše sociální demokracie ještě to pravé vyjádření své politiky nenašla, hesla Lid-
skost proti sobectví, Zdroje jsou či Myslím to upřímně přece jen zastarala. Nabízím proto
sociálním demokratům do voleb zdarma tyto tři úderné slogany: Korupce je řád, Zdraví
je nemoc, Nezaměstnanost je štěstí. To aby měl Socánek po ruce vysvětlení, kdyby se ho
zklamaní voliči ptali, proč místo plnění slibů cenzuruje vlastní program.

✗ Dnes se vracíme k normálu. Čím víc politici lidem lžou, tím jim více věří. Skoro to vy-
padá, že už u nás nejsou lidé, ale znovu všeholid. Všetko je rozkradnuté a my to prostě
vyriešíme. Jak prosté. 

Konec nadvlády byrokracie
LIDOVÉ NOVINY, 31. 3. 2006

Za socialismu každé právo znamenalo zároveň povinnost. Tomuto stavu se už zase blí-
žíme: naše ústavou zaručené svobody nám čím dál více užírají byrokratické předpisy. Jen
mezi lety 2002 až 2005 jich vzniklo 2354. Neslibujeme, že tomu učiníme přítrž – my už
máme hotový plán, jak to udělat. Jeho klíčovou součástí je antibyrokratický zákon, dílo tra-
gicky zesnulého Michala Tošovského.

Tento odborník na odbourávání byrokratické zátěže udělal se svým týmem práci, kterou
za osm let nebyla schopna vykonat vláda, ačkoli jí přibylo pět tisíc nových úředníků jen na
ministerstvech. Myšlenka zákona je geniálně prostá: Tak, jako má člověk právo na ochranu
svých ostatních svobod, musí mít i právo na ochranu před byrokracií, které bude nově za-
kotveno přímo v Listině základních práv a svobod.

Problém je totiž v tom, že jedinec se vůči státní mašinérii ocitá v nerovném postavení.
Zatímco jeho práv a svobod je přesně omezený počet, povinnosti mu naopak vláda a její
instituce mohou nakládat dle libosti, stačí přijmout patřičný zákon. Vlastníci pozemků
a domů, zemědělci, podnikatelé, každý, kdo něco staví, lékaři a další věnují stále více času
nikoli své práci, ale službě „úřadu“. A i ten, za koho obtížnou administrativu vyřizuje za-
městnavatel, se během života nevyhne byrokratické šikaně, kdykoli potřebuje něco zařídit,
či je po něm shora cosi vyžadováno.

Tvrdili nám, že bez nových příkazů a regulací se neobejdeme, protože „EU to tak chce“.
To nikdy nebyla tak úplně pravda, protože vláda v každém novém zákoně a vyhlášce rozši-
řovala svou moc nad rámec bruselských směrnic (známý je případ balených koblih). Dnes
je to už vyslovená lež, protože Evropská komise pod vedením José Barrosa nastoupila
opačný trend: zabrzdila přijímání nových směrnic (například Špidlova návrhu o ochraně
pracovníků před slunečním zářením) a chce si posvítit i na užitečnost těch stávajících. Le-
gislativní čistka, snaha zbavit právní řád balastu tak není nějakým experimentem ODS,
ale zapadá do modernizačního trendu evropské politiky třetího tisíciletí.

Chce to vůli a vědět jak na to
Pokud bude chtít z voleb vzešlá vláda v souladu s novou strategií EU omezit byrokracii,

musí za prvé mít opravdovou vůli ke změně a za druhé vědět jak na to. To první předpokládá
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Philips. V rozvinutých zemích střední stav dává 60 procent pracovních míst, vytváří přes
polovinu HDP a zajišťuje přes 40 procent exportu.

Drobní a střední podnikatelé jsou klíčovou skupinou pro prosperitu země, trvale vyso-
kou nabídku pracovních míst, odolnost vůči výkyvům konjunktury, stabilitu zdravotních,
penzijních a sociálních systémů. Proto jim všichni slibují ráj na zemi. Jde jen o to, jak kdo
sliby plní. Komunisté navazují na rok 1946, kdy živnostníkům nabízeli svobodu podnikání,
socialisté na rok 2002, kdy jim slibovali nezvyšování daní a rovnoprávnost s velkými fir-
mami... My na počátek 90. let, na který dnes řada podnikatelů nostalgicky vzpomíná.

Aby nám na české podnikatele a na jejich vůli a úsilí prosadit se nezbyly jen hezké
vzpomínky, je nutná radikální změna. Socialisté paradoxně zavedli dickensovský kapita-
lismus, který preferuje velké korporace, udržuje nízké mzdy, ničí drobné podnikatele a bere
lidem práci. Cesta k prosperitě, pane Paroubku, začíná mimo jiné u živnostníků. A jistota
prosperity začíná tam, kde vy končíte.

✗ Dáte-li vládě na starost poušť Saharu, do pěti let tam bude nedostatek písku, říká Milton
Friedman. Živnostníci nic nečtou, nestudují žádné programy a štvou je v zásadě všichni,
kdo je nenechají na pokoji. Takže každá vláda. Pravdou je, že z programu, který jsem já
nakonec prosadil: rovná daň, vyšší paušály, stropy na sociální a zdravotní pojištění už
dnes zůstalo jen torzo. Ani socialisti, ani oligarchové nebrání živnostníky. Komplikují
život jejich korporací, ať už je sami vlastní, nebo ovládají. Jsou to pro ně buď „paraziti“,
nebo „nesmysly“. Jaký je přínos živnostníka státu ve srovnání s velkou korporací? Živ-
nostníci například téměř žádný čas netráví konzultacemi s mezinárodními poraden-
skými firmami. Ani neřeší s bankéři přeúvěrování svých expanzí a fúzí. A pochopitelně
v minimální míře žádají o dotace z EU. Z toho logicky vyplývá, že mají spoustu volného
času. A ten věnují jedinému: okrádání státu na daních. ☻

Vláda talentovaných šibalů
METRO, 25. 4. 2006 

Korupce je pro většinu občanů vůbec ten nejhorší problém, který podle nich vláda
neumí řešit. Není divu, Paroubek představil svou vládu „talentů“, ale spíš by se mělo mluvit
o ČSSD jako o straně „šibalů“. Přičemž co se týče korupce, je těžko posoudit, zda jde o ta-
lentované šibaly nebo šibalské talenty.

Zástup významných členů ČSSD, kteří zneužili přístup k moci a zamazali si své „čisté
ruce“, se povážlivě rozrůstá a nemine týden, aby nepadlo alespoň jedno nové jméno. Socialisté
slibovali, že s korupčníky zatočí. Výsledkem jejich osmiletého snažení je, že jsme se z úrovně
Belgie propadli v míře zkorumpovanosti na pozici africké Namibie. Jak je to možné? Jedno-
duše. Sociální demokraté nebývale „zahustili“ právní řád, přijali tisíce zbytečných předpisů,
které lidem otravují život, posílili řady i moc státních byrokratů a dali jim do rukou dvakrát
více peněz. Rozhodování úřadů je nepřehledné, prakticky nekontrolovatelné a přitom ho ob-
čané potřebují k životu stále více. Ne, že by o to stáli, ale k přežití zkrátka musejí oběhávat
více a více razítek. Z úředních úkonů se stalo žádané a zároveň nedostatkové zboží.

Pamětníci už snad tuší, kam mířím. Za reálného socialismu také řádila korupce, na-
vzdory bdělé Veřejné bezpečnosti a tuhému státnímu dozoru. Tehdy si lidé stěžovali zejména
na úplatky v obchodě a na okrádání v restauracích. Dnes tento druh korupce vymizel, ka-
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úředně stanovenou minimální mzdu a platit z ní vysoké odvody státu. Můžeme si domýšlet,
že matka snad pracuje načerno. Pro dokreslení dodávám, že ve vesnici, v níž je 15procentní
nezaměstnanost, se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten přijmout legálně práci na farmě. Ne-
vyplatí se to. Lepší je žít ze sociálních dávek a občas vzít nějaký ten melouch.

Úmyslně jsem vybral příklad z vesnice, ale stejně neúprosná zákonitost se vztahuje na
ostatní živnosti ve výrobě a službách. Ptám se, co je to za vládu, která lehkovážně likviduje
ty, kteří od státu nic nechtějí a usilovně pracují, aby zajistili obživu sobě i jiným. Ptám se,
protože tyto lidi potkávám stále častěji. Jsou to lidé dříve plní životní energie, která se však
nyní pod tlakem okolností proměňuje v naštvanost.

Je výsměch, když vláda nabízí velkým korporacím desetileté daňové prázdniny,
a přitom se pohoršuje nad tím, že ty, kteří na tyto štědré pobídky přispívají, chceme od daní
osvobodit alespoň na rok. Na počátku devadesátých let díky tomu mohla začít obnova střed-
ního stavu. Poté nás socialisté vrátili o patnáct let zpátky a je jen spravedlivé umožnit živ-
nostníkům nový začátek. Těm, kteří se startem v podnikání váhají, těm, kteří s ním již
skončili, i těm, kteří je po zavedení minimální daně přerušili a o definitivním konci se roz-
hodují právě nyní. Stejný smysl má dalších čtrnáct opatření z naší živnostenské patnáctky.

Nejde přitom o nějaké novinky pro volební kampaň, ale vesměs o návrhy, které jsme
léta marně prosazovali proti spojené levici. Zjednodušení a snížení daní a sociálních odvodů,
odstranění byrokracie a zrovnoprávnění živnostníků jak se zaměstnanci, tak s velkými kor-
poracemi je věcí slušnosti. A slušnost se vyplácí. Problémů s půl milionem nezaměstnaných
vládu nezbaví pobídky montovnám, které dávají práci cizím dělníkům, či investice typu
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řešení problémů země. A pokračujeme v tom i nyní, navzdory negativní, agresivní a místy
hulvátské antikampani soupeře. Říkáme podrobně, jaké změny provedeme, aby nezaměst-
nanost během čtyř let opět klesla na polovinu. Uvádíme konkrétní příklady, o kolik se po
snížení daní zvýší příjmy obyčejným lidem. I při radikálním snížení daní považujeme za
nutné zachovat solidaritu. Takže zatímco bohatým se daně „jen“ sníží, lidé s příjmy do dva-
ceti tisíc je nebudou platit vůbec. Říkáme jasně, jak podpoříme rodiny, nikoli jednorázovými
dávkami, ale dlouhodobě, aby mohly vychovávat své děti a poskytnout jim kvalitní vzdělání.
Mimo jiné zvýšíme příjmy matek na mateřské dovolené a zvýhodníme rodinu daňově. Ne-
děláme to, abychom uměle zvedli porodnost. My si myslíme, že rodiče mají děti, protože
sami chtějí, ne kvůli penězům od státu. My je jen chceme přestat za to trestat. Říkáme také,
jak proměníme státní správu, aby stát sloužil občanům, a ne naopak, aby zmizela všudy-
přítomná byrokracie a její sestra korupce. Říkáme, jak zajistíme rychlé a přesné fungování
soudů a více policistů v ulicích. Vím, že hodně občanů je z politiky unaveno a otráveno a ne-
věří nikomu. A chci to změnit.

Za náš program ručím nejen jako předseda ODS, ale i jako kandidát na premiéra, pro-
tože vím, že s naším očekávaným vládním partnerem, KDU-ČSL, najdeme společnou řeč.
Toto pokládám za velké plus, které mění pohled na koalice coby klubka rozhádaných hadů.
Jako jediní také říkáme už před volbami, s kým chceme v případě vítězství utvořit neko-
munistickou vládu. My se nedíváme zpátky, ale do budoucnosti. A myslet na budoucnost
znamená nespokojit se s tím, co už mám, ale přemýšlet o tom, jak se dále zlepšovat, aby-
chom byli úspěšní v příštích letech. Proto náš program není založen na negaci, není založen
na ukazování minusů, my občanům říkáme, v čem bude plus naší vlády. A to je ta Změna
s velkým Z.

✗ „Hodně lidí si myslí, že podnikatel je vlk, kterého je třeba lovit a vyhubit; spousta si
myslí, že je to naopak kráva, kterou je třeba podojit, zatímco pravdou je, že je to vůl, který
tahá káru se všemi ostatními.“ Volně Churchill. Podcenil jsem setrvačnost, míru vyjede-
nosti krámu a „tragédii obecní pastviny“. A taky vůli po změně u svých soukmenovců. 
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pitalismus ho poslal do síně socialistické hanby. Novodobý socialismus s sebou přinesl jako
největší hrozbu úplatkářství na úřadech, a to až po ty vládní.

Rozsah korupce svědčí o tom, že nejde o selhání pár jedinců, které se napraví jejich vy-
loučením z ČSSD. Ostatně ČSSD prý vyloučila všechny, kteří měli s aférami něco společ-
ného. Existuje tedy seznam těch, kteří zbyli?

Stačí vyjmenovat případy Nejvyššího bezpečnostního úřadu, Unipetrolu, aféru s bioli-
hem. Napadeny jsou tak všechny složky moci ČSSD: administrativa, vláda, strana. Přitom
třeba na kauzu NBÚ tajná služba léta marně upozorňovala všechny socialistické premiéry:
Zemana, Špidlu, Grosse, Paroubka.

Korupce se zdá nepřemožitelná a mnoho lidí také nevěří, že se s ní podaří něco udělat.
Ale vzpomeňme si: tenkrát, za „socíku“, nás také nenapadlo, že jednou si budeme moci
denně vybírat z neomezené nabídky zboží a bez úplatku. Jakmile však byla odstraněna pří-
čina, zmizela i korupce. Důvodem novodobé korupce je socialistická vláda, která vytváří pro
úplatkářství bezpočet příležitostí, které „dělají zloděje“ i z řady členů ČSSD. Náš program
obsahuje změnu, která (kromě represe, kontroly a zlepšení práce soudů) spočívá v tom, že
úředník ztratí svoji moc nad občanem, a tím i příležitost říci si o úplatek. Lidi nezměníme,
stát změnit můžeme a musíme.

Jiří Paroubek o sobě také rád říká, že on je změna. Jestli onu změnu má charakterizovat
„pět na stole v českých“ a tři miliony za schůzku s Rathem, pak je to rozhodně změna k hor-
šímu. Občanům je nakonec jedno, zda do vlády prosazuje opravdu „talenty“, nebo spíš „ši-
baly“. Jeho talenti se na nových vládních postech dopouštějí nových šibalství a šibalové zase
prokazují svůj starý talent. Takže to, co na nás Paroubek chystá, je nejspíše vláda talento-
vaných šibalů.

✗ Vůbec nechci tvrdit, že se mi podařilo pohnout s korupcí. Jediná prevence – redukce státní
agendy a snížení míry přerozdělování šly ztuha. Pořád si Jeníčci a Mařenky loupali per-
níček ze střechy Perníkové chaloupky. Málokdo si v záplavě protikorupční rétoriky dnes
všiml, že mezitím někdo ukradl celou chaloupku.

Změna s velkým Z
METRO, 23. 5. 2006

Změnu vlády si přeje dvakrát více lidí než zachování té současné. Může se to zdát divné,
když díky vstupu do EU ekonomika roste nebývalým tempem. Jenomže lidé cítí, že by to
chtělo přidat „něco“ navíc. To plus je vláda, která se postará, aby růst také vedl ke snížení
nezaměstnanosti.

Aby zmizela korupce. Abychom se měli dobře nejen dnes, ale i v budoucnu. Lidi právem
před volbami nezajímá chlubení se dosaženými výsledky – a ponechám teď stranou diskusi,
nakolik jde o skutečnou zásluhu vlády – oni chtějí vědět, jak to „bude dál“. Proto jsme naši
kampaň i tvorbu volebního programu zaměřili směrem k budoucnosti. Byť by bylo mnohem
snadnější postavit volební úsilí pouze na kritice protivníka, který za svých vlád zvedl ne-
zaměstnanost na dvojnásobek. Který zadlužil zemi více než 1 000 000 000 000 (slovy bilio-
nem) korun, tedy přes 100 000 korun na každého občana. Který nás v korupčním žebříčku
posunul z 25. na 50. místo, tedy z úrovně Belgie na roveň africké Namibie.

Toto jsou fakta, která lidé znají a právě proto si přejí změnu. Pouhé jejich opakování 
by svědčilo o nedostatku vlastních nápadů. Šli jsme jinou cestou a trpělivě vysvětlovali naše
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III. kapitola

MÉ TŘI VLÁDY
2006 – 2009

The future isn't what it used to be.              
Paul Valéry

Určitě by bylo líp
MIROSLAV KALOUSEK

Byl jsem požádán Mirkem Topolánkem, abych se ujal role patrona třetí kapitoly jeho
knihy. Zatvrzele jsem odmítal s argumentem, že by to neměla psát osoba, která je stále po-
liticky aktivní. Bránil jsem se, ale neubránil. Je to stále stejný „Topol“, vymluvil by i z jalové
ovce jehně… Omlouvám se tedy laskavému čtenáři za to, že můj komentář není asi objek-
tivní a že je příliš osobní. 

Komentuji kapitolu, kterou Mirek nazval „mé tři vlády“. On sám nejlépe ví, jak hořký
je to vtip. Název kapitoly však inspiruje ke spekulaci, jaké by tu dnes panovaly poměry,
kdyby v oněch čtyřech letech existovala jenom jedna vláda a byla skutečně jen Topolánkova.
Těžko říci, zda by dnes „bylo líp“. Už proto ne, že autor tohoto hesla neupřesnil komu
a v čem. Bezpečně ale vím, že každý z nás by měl šanci cítit se důstojněji. 

Vláda první
První vláda Mirka Topolánka důvěru sněmovny nezískala a já patřil k těm, kdo jí důvěru

nedal. Tomuto okamžiku předcházela řada týdnů vyčerpávajících jednání, v nichž Mirek
nebyl a ani nemohl být zcela suverénní. Volby skončily neuvěřitelným patem. Topolánko-
va ODS dosáhla historického vítězství a získala 81 mandátů. Vítěz voleb však i s 13 man-
dáty KDU-ČSL a se 6 mandáty Strany zelených dopočítal jen do sta. Na druhé straně 
byla stejná stovka Jiřího Paroubka a komunistů. Ještě v noci po volbách se v mém bytě
sešla trojice předsedů: Topolánek, Bursík a Kalousek se shodli na koaličním bloku, který
bude společně vyjednávat s Jiřím Paroubkem o toleranci „stovkové vlády“ v čele s předsedou
vítězné strany. V následujících týdnech se předseda ODS a lídr této koalice poctivě snažil
tento cíl naplnit. Bezúspěšně. Jiří Paroubek měl totiž jedinou ambici – podílet se na vládě,
a to pouze s ODS. Na své straně měl mocné spojence – všechny lobbistické vazby „Opoziční
smlouvy“ z let 1998 – 2002, kterým se stýskalo po starých zlatých časech, prezidenta Klause
a pátou kolonu v ODS, představovanou především poslanci Bémem a Tlustým. Takže přišlo
to, co přijít muselo. Mirek Topolánek se začal scházet s Jiřím Paroubkem bez Bursíka a bez
Kalouska. Byly ustaveny vyjednávací týmy ODS a ČSSD a záhy byla na stole koaliční
smlouva těchto stran, svým konceptem velmi blízká smlouvě Klaus – Zeman z roku 1998.
Jediná možnost, jak tomu zabránit, bylo vsadit na bezbřehou touhu Jiřího Paroubka po po-
zici předsedy vlády. Bylo to jednodušší, než jsem předpokládal. Stačila dvě osobní jednání
na zámku v Kolodějích a předseda ČSSD odvolal svůj souhlas se smlouvou s ODS a vyhlásili
jsme spolu v Kramářově vile menšinovou koalici ČSSD a KDU-ČSL. Tento příběh má
mnoho interpretací a já nevidím smysl v tom, stále je uvádět na pravou míru. Rozhodující
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čítat s jednotnou podporou celé vlády a vládních poslanců, ratifikace Lisabonské smlouvy
byl zápas, který musel vybojovat především ve vlastní straně a vůči Hradu. Mirek Topolá-
nek byl a je vůči EU mnohem skeptičtější než já. Uvědomoval si ale neúnosnost izolace,
v níž by se ČR ocitla v případě, že by se smlouvu nepodařilo ratifikovat. Stejně jako si nepřál
izolovanou a nacionalistickou ČR, nepřál si ani izolovanou, zapšklou a nacionalistickou
ODS. Postupoval pragmaticky a odpovědně. V mých očích právě v této době vyzrál Topolánek
– obratný politik v Topolánka – státníka. 

Leden 2009 pak nadělil novému předsedovi Evropské rady vážnou hrozbu energetické
krize, která Evropě hrozila v důsledku nedohody Ukrajiny a Ruska o dodávkách plynu. Na-
sazení, s nímž Topolánek tento problém zvládl, mu hned na začátku předsednictví zajistilo
solidní prestiž u většiny lídrů členských zemí, zejména u Angely Merkelové. Prakticky ce-
lému našemu předsednictví dominovala finanční krize, kterou odstartoval pád banky Leh-
man Brothers v srpnu 2008. Vášnivé diskuze se vedly především o míře intervencí státních
rozpočtů do chřadnoucích ekonomik. Za zmínku stojí jedna zajímavost. Maximální míru in-
tervence bez ohledu na deficit prosazovaly země – řekněme – tradičně katolické. Naopak
nabádání k opatrnosti s varováním, že dluhová krize bank se může překlopit do dluhové
krize států, znělo od představitelů zemí tradičně protestanských. Předseda Evropské rady
Topolánek a jeho ministr financí – předseda ECOFIN, stáli důsledně na straně protestantů.
Snad mi to má církev odpustí. 

Finanční krize samozřejmě otřásla i vnitropolitickými poměry. Červencová predikce
hospodářského růstu, podle níž byl sestaven státní rozpočet na rok 2009, ještě předpovídala
téměř pětiprocentní růst. Po srpnovém pádu Lehman Brothers se předpovědi řítily dolů
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je výsledek. Nechť si každý vybere, co by mu bylo milejší – pokračování Opoziční smlouvy,
nebo křehká koalice ODS, KDU-ČSL a SZ? Nikdy jsem neměl Mirkovi za zlé, že v určité
chvíli opustil náš blok a začal jednat s Paroubkem sám. Jeho odpovědnost suverénního ví-
těze voleb byla příliš veliká, než aby mohl riskovat vyjednávací neúspěch. Stejně tak si ho
vážím za to, že mi nikdy nevyčítal, že jsem mu do toho hodil vidle. Měl to pak asi složitější,
ale přesto jsem přesvědčen, že mnohem raději spolu s námi proti strukturám Opoziční
smlouvy bojoval, než aby se stal jejich součástí. 

Vláda druhá, Topolánkův batoh 
Máme konečně vládu s důvěrou sněmovny. Formálně je složena ze tří subjektů, sku-

tečnost je však mnohem složitější. Samotná ODS zdaleka není homogenní. Tvoří ji několik
mocenských proudů, které čekají na chybu svého předsedy, aby ho oslabily a mezi kterými
musí Topolánek „vyvažovat“. Kromě toho je zde zcela zřetelná pátá kolona kolem Vlastimila
Tlustého, která za 27 měsíců spolu s Paroubkem a komunisty vládu sestřelí v polovině před-
sednictví ČR v EU. Mezi poslanci Strany zelených je jediný politik – Martin Bursík, ostatní
jsou spíše aktivisté. KDU-ČSL je ve svých postojích rozdělena přesně napůl – na křesťanské
demokraty a na socialisty chodící do kostela. Premiér proto často složitě zjišťuje, jaký je po-
stoj KDU a jaký je naopak postoj ČSL. Ve skutečnosti tedy musí předseda vlády hledat ne-
ustále politický kompromis mezi 7 – 8 silami, ze kterých je k němu loajální pouze menšina. 

Při jistém zjednodušení lze říci, že takto bylo vykolíkováno hřiště, na němž Mirek To-
polánek musel uřídit vládu – tým, který si však nemohl ani zcela svobodně vybrat. Za způ-
sob, kterým to zvládl, má dodnes můj obdiv. K překvapení mnohých dokázal být tento
hřmotný „chachar“ obratným diplomatem, který většinou přesně věděl, kdy má neústupně
tlačit a kdy naopak s úklonou ustoupit. Na rozdíl od většiny svých oponentů dokázal opustit
detail, aby mohl mířit k vytčenému cíli. 

Jedním z hlavních cílů vlády byla výrazná daňová změna, která by snížila odvody tres-
tající pracovitost, tvořivost a kvalifikaci, tedy přímé odvody a jejich vysokou a demotivující
progresi. Doprovodnou ambicí byla snaha o zjednodušení daňového systému, zejména o od-
stranění desítek daňových výjimek, které jej znepřehledňovaly. Snaha o odstranění výjimek
však narazila na realitu v podobě očekávání voličů všech opozičních, ale i vládních stran.
Daňová výjimka (stejně jako dotace) je výhoda jen pro někoho; platí ji však všichni ostatní.
S obecným vyhlášením, že je potřeba s tím skoncovat, v zásadě všichni souhlasí. Když pak
zjistí, že i oni sami přijdou o nějakou konkrétní výhodu, začnou vyvádět: „Cože, já taky? Tak
tohle zrovna mi všichni musíte platit dál, jinak by to nebyla žádná demokracie!“ Když si
vzpomínám na bezútěšné diskuze, kde předseda vlády marně vzýval systémový přístup,
musím snahu o rušení výjimek označit vlastně za úspěšnou. Na konci legislativního procesu
přibyly pouze dvě. Přes všechny kompromisy a nedotažené kroky (koncept superhrubé mzdy
nebyl pro předčasný pád vlády dokončen) se Topolánkovi podařilo prosadit největší daňovou
změnu v historii České republiky. Přímé odvody klesly o cca 80 miliard ročně, byla výrazně
zmírněna do té doby nesmyslně velká daňová progrese u fyzických osob a konečně se po-
dařilo zastropovat sociální a zdravotní pojištění. Tvořivým a kvalifikovaným lidem bylo po-
necháno více peněz; jsem přesvědčen, že to ve svém důsledku bylo nejúčinnější protikrizové
opatření, jakkoliv jsme v té chvíli o krizi ještě neměli tušení. 

Vláda druhá, Evropská unie a finanční krize 
Na mezinárodním poli stály před předsedou vlády zásadní výzvy – české předsednictví

v Radě EU a ratifikace Lisabonské smlouvy. Zatímco pro přípravu předsednictví mohl po-
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Summit G20. Poté, co jsem ironicky zablokoval Sarkozyho snahu dostat Lucembursko a Švýcarsko
na černou listinu daňových rájů a Lagardeová ho musela držet, aby nevyskočil na stůl, přiběhl o pře-
stávce a s divokou gestikulací na mě pokřikoval. Jak se později ukázalo, bylo dobře, že Marek Mora
nepřekládal. Asi by ji koupil...



politik byl však tragikomickou figurkou na vládní, neřku-li evropské úrovni. Topolánkovi
obvykle nezbylo než většinu jeho agendy v Bruselu projednat sám a ještě zažehlit jeho tra-
pasy; této okolnosti však nikdy politicky nezneužil, což svědčí o nebývalé loajalitě tehdej-
šího premiéra vůči členům vlády. 

Vláda třetí. Fischerova (ne) vláda.
V březnu 2009 Jiří Paroubek s podporou komunistů a Václava Klause dosáhl pádu vlády

přesně v polovině jejího úspěšného předsednictví v Radě EU. Určitě ho netrápí, že tím své
zemi zařídil historickou ostudu. Nejspíš ho však bude navždy trápit, že se tím současně při-
pravil o více než pravděpodobné jednoznačné volební vítězství, když kromě destrukce ne-
dokázal posléze nabídnout žádné pozitivní politické řešení. V režii Topolánek – Paroubek
tak vznikla překlenovací úřednická Fischerova vláda. Jana Fischera skutečně určil Mirek
Topolánek a zprvu to nevypadalo jako špatná volba. Fischerovy ambice však mířily mnohem
dál, než k řádné přechodné správě země. Aby mohl být úřednický předseda vlády podporo-
ván „veškerým lidem“, nepřipadalo v úvahu žádné nepopulární opatření; to však znamenalo
faktickou bezmoc vlády. Marně si zoufal můj přítel Eduard Janota v pozici ministra financí.
Připravená důsledná novela státního rozpočtu neměla šanci a Fischer připustil jen nebolavé
kosmetické změny. Že tím deficit rozpočtu dosáhne hrozivých 190 miliard? Co to je proti
možnosti zavolat: „Honzo, neschovávej se!“ Mám-li shrnout působení této „třetí vlády“
stručně, stačí mi dvě slova – promarněný rok.

Tento vývoj věcí však již Mirek Topolánek nemohl ovlivnit. Dopustil se – podle mého
názoru tragické – chyby, když se vzdal poslaneckého mandátu a ztratil tak každodenní kon-
takt s tehdejším pochmurným politickým životem. Jeho kolegy v ODS zatím ovládl nejhorší
možný politický rádce – strach. Strach o budoucí volební výsledek, strach o vlastní pozici.
„I rozhodli se svému strachu obětovat svého předsedu jako oběť zápalnou…“ Politika je
drsné řemeslo a není v ní místo pro sentiment. I „domácí zabijačku“ však lze provést s mi-
nimální noblesou, pokud tedy člověk nerezignuje alespoň na vlastní sebeúctu. Na nic tako-
vého však tehdejší Mirkovi spolustraníci nehleděli. Způsob, jakým se vypořádali se svým
dlouholetým a mimořádně úspěšným předsedou, patří k tomu nejhnusnějšímu a nejpokry-
tečtějšímu, co jsem kdy v české politice viděl. 

Byla to pravděpodobně definitivní tečka za pozoruhodnou politickou kariérou muže, se
kterým jsem měl dva a půl roku čest spolupracovat jako ministr financí jeho vlády. Často
jsme spolu nesouhlasili, často na sebe i křičeli a věrni svým letorám si občas i sprostě na-
dávali. Nikdy jsme se ale nepodrazili. Oba dva jsme si byli vědomi nezbytnosti loajální spo-
lupráce a byl to koneckonců styl, který Mirek tvrdě vyžadoval. Především vlastním
příkladem. I v tom byla Topolánkova éra způsobu řízení vlády zcela unikátní.

Miroslav Kalousek
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jako po toboganu a nikdo nebyl schopen předpovědět, kde je skutečné dno. Zvažovali jsme
otázku, zda aktualizovat rozpočet ještě do Vánoc, nebo férově přiznat, že nevíme, kam až se
to zřítí a přislíbit novelu státního rozpočtu na základě zpřesněných predikcí na konci
prvního kvartálu. Zvolili jsme – podle mého názoru systémově správnější – druhou variantu.
Kdybychom byli aktualizovali do Vánoc 2008, byli bychom nejspíš „pesimisticky“ mířili na
kladnou nulu; skutečnost však byla mnohem horší. Kdybychom však byli věděli, co víme
dnes, totiž že do konce března 2009 padne vláda, zasazoval bych se o variantu první. Byla
by sice stále nereálná, ale byla by mnohem odpovědnější než Fischerova politika v roce
2009. Fischer měl totiž úplně jiné ambice, než odpovědné hospodaření. Jo, po bitvě je každý
generál…

Stejně jako ve všech zemích EU, i u nás se vedla dramatická diskuze, kde všude má
stát stimulovat růst a zachraňovat pracovní místa některým firmám za peníze, která si půj-
čují všichni daňoví poplatníci. Vzduchem létaly návrhy, které by prospěly jen některým na
úkor všech ostatních – šrotovné, kurzarbeit, atd.… Ve smyslu výše uvedeného religiózního
rozdělení zemí EU podle finanční odpovědnosti to vypadalo, že naši sociální demokraté a ko-
munisti jsou těmi nejhorlivějšími katolíky. V těchto diskuzích se projevil Mirek Topolánek
jako dokonalý „pes obranář“. Dokázal uchránit peníze daňových poplatníků před brutálními
nájezdy industriálních skupin a bránit tak veřejné výdaje jen pro ta opravdu nezbytná
a efektivní opatření. Pokud by zůstal předsedou vlády po celý rok 2009, byla by závěrečná
bilance státního rozpočtu úplně jiná. To jsou však ona kdyby…

Vláda druhá, strukturální fondy EU
Předseda vlády Topolánek zdědil po předsedovi vlády Paroubkovi tři vražedné pro-

blémy: Neodpovědný a vzhledem k hospodářskému růstu hypertrofovaný strukturální de-
ficit veřejných rozpočtů. Věcně pochybnou a korupcí zapáchající smlouvu na dodávku
Pandurů, kterou Paroubkova vláda podepsala až po své demisi. Dohodnutých dvacet šest!
operačních programů čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU na léta 2006 – 2015.
Žádný z těchto zděděných problémů neměl ideální řešení. Topolánek mohl usilovat jen o mi-
nimalizaci škod a postupnou nápravu. 

Mimořádné dilema vyvstalo v případě strukturálních fondů. I současných 9 operač-
ních programů pro léta 2014 – 2020 je zbytečně mnoho. Paroubkových 26 programů však
představovalo ještě třikrát větší administrativu, nároky na řízení a kontrolu a třikrát
menší flexibilitu pro změny. Důvod, proč to Paroubek udělal, byl prostý. Každý hejtman
a jeho vlivová skupina si na něm vymohla svou hračku. Proto měly všechny kraje své re-
gionální operační programy. Svá Čapí hnízda, svá golfová hřiště a své cyklostezky v ná-
kladech vysokohorských dálnic. Slimáčků bylo mnoho a proto bylo třeba nadrobit
kapustičku… Dlouze jsme zvažovali, zda máme tuto již dohodnutou obludnost smést ze
stolu a začít od nuly, nebo pokračovat. Rozhodli jsme se pro pokračování, protože jsme měli
důvodnou obavu, že téměř dvouleté zpoždění v čerpání, které by si vyžádala nová negociace,
by bylo politicky zneužito. Toto stanovisko předsedy vlády jsem plně podporoval. Při po-
hledu zpět to pokládám za chybu. Nevím, zda bychom po nové negociaci mnohem jedno-
duššího procesu vyčerpali více, či méně prostředků. Čerpali bychom však zcela jistě
efektivněji a neumožnili krajským mafiím posílit korupční linky napříč osou ČSSD – ODS.
Aby to předseda vlády s tímto Paroubkovým dědictvím opravdu neměl jednoduché, určil
mu koaliční osud za centrálního koordinátora strukturálních fondů 1. místopředsedu jeho
vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka. Tento energický a oblíbený komunální
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smírně obtížné. To je důvod, proč se vytrvale snažím najít nějakou cestu ke kompromisu,
byť ten se mnohým příznivcům ODS jeví (nikoli neprávem) jako velice vzdálený.

✗ Je až neuvěřitelné, kolik politiků, ale i poslanců nikdy nečetlo Ústavu. Tak jako každý
Čech v hospodě postaví lepší fotbalový nároďák, tak kdejaký pitomec vykládá Ústavu,
aniž ji četl...

Tři porážky Jiřího Paroubka
LIDOVÉ NOVINY, 29. 8. 2006

Třikrát vsadil Jiří Paroubek na komunistickou kartu. Třikrát prohrál. Jsem přesvědčen,
že tím jsou jeho možnosti vyčerpány, a to jak fyzicky, tak morálně.

Předseda ČSSD prohrál volby, a musel se tak vzdát snu, že povede vládu s podporou
komunistů. Narazil na tvrdý odpor veřejnosti se svým neobolševickým projevem těsně po
volbách. Potřetí pak zkrachoval jeho pokus sestavit menšinový kabinet držený hlasy KSČM.
Pokus sice neústavní, nicméně velice výmluvný, protože ukázal jak jeho skutečný cíl, tak
jeho neschopnost jej prosadit s institucionální stranickou podporou.

Je velice obtížně představitelné, že by po těchto třech porážkách mohl být Paroubek
nikoli snad tvůrcem hry, nicméně alespoň partnerem pro seriózní jednání. Zatím se před-
vedl jako politik, který apriorně boří veškerá řešení, aniž by měl po ruce nějaké jiné rea-
listické východisko. Jako člověk, který nedrží slovo a do televizních kamer říká, že se
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Mýtus předčasných voleb
LIDOVÉ NOVINY, 23. 8. 2006

Povolební jednání se táhnou a občané právem ztrácejí trpělivost. Mnozí z nich se ptají:
Když se Topolánek nedokáže dohodnout s Paroubkem, proč raději nezařídí předčasné volby.
Problém je v přísudku: „zařídit“ předčasné volby je nesmírně komplikované a zdlouhavé.
Nijak nezpochybňuji názor, že nové volby by byly za nynější situace čistým řešením patu.
Jenomže to by za prvé chtělo takovou změnu volebního systému, která by vyloučila opako-
vání remízy, za druhé většinovou vůli vůbec k předčasným volbám dojít.

Už změna volebního zákona naráží na fakt, že každá strana o ní má jinou představu.
Nicméně jsem si jist, že v případě nutnosti by politici našli nějaký kompromis. Horší už
to je s možností vůbec vyvolat nové hlasování. Cesty k němu jsou v zásadě tři, žádná z nich
není schůdnější než ostatní a všechny dohromady skrývají pro občany nemalá rizika.
První možností jsou tři neúspěšné pokusy o sestavení takové vlády, jež by získala důvěru
ve sněmovně.

Na první pohled se to zdá prosté, ve skutečnosti je toto řešení stejně obtížné jako sama
dohoda o nějakém kabinetu. Vyžaduje totiž rovněž shodu nadpoloviční většiny poslanců.
Pokud existuje sto levicových poslanců, kteří blokují ustavení trojkoaliční, případně men-
šinové vlády ODS, pak stejná stovka bude bránit dohodě o předčasných volbách za situace,
kdy bychom je s obrovským náskokem vyhráli.

Vsadit na tuto kartu a tvrdohlavě jít do jednání o vládě se snahou „vyčerpat“ tři marné
pokusy, by tak bylo obrovským hazardem s touto zemí. Nepodceňujme také touhu jednotli-
vých poslanců udržet si své postavení, navzdory vůli a zájmům jejich vlastní strany. Nako-
nec by o příštím vývoji mohli rozhodovat jeden dva přeběhlíci, kteří ve třetím pokusu místo
nových voleb raději podpoří vládu opřenou o ČSSD a KSČM.

Druhou zmiňovanou možností je poslat do sněmovny návrh zákona, s nímž by vláda
spojila žádost o vyslovení důvěry. Kdyby poslanci do tří měsíců o takovém zákonu neroz-
hodli, mohl by prezident dolní komoru rozpustit. Jenomže to je naivní představa. Sněmovna
je usnášeníschopná, když v ní sedí alespoň třetina poslanců, což je méně, než má ČSSD kře-
sel, takže k hlasování o takovém zákonu by do tří měsíců nepochybně došlo, a z hlediska
možných nových voleb není podstatné, s jakým výsledkem. Tato šance je tedy pouhou vy-
konstruovanou iluzí.

Konečně je tu také možnost senátního zákona o samorozpuštění sněmovny. Jenomže
nejprve by bylo nutné najít dvoutřetinovou většinu poslanců, která by tento ústavní zákon
přijala a poté ještě nadpoloviční většinu, která by na jeho základě rozhodla o zkrácení funkč-
ního období dolní komory. I k tomuto řešení je tedy nutná politická dohoda, dokonce širší
než v případě prvních dvou.

Situace tedy nestojí tak, že před sebou máme dvě schůdné cesty k budoucnosti. Buď
dohodu o vládě, nebo v případě nedohody jaksi automaticky nové volby. Dohoda je nutná
v obou případech a v obou případech se musí dohodnout ti samí politici. A aby to opravdu
nebylo jednoduché, tak předčasné volby jsou v zájmu ČSSD stejně málo jako plnohodnotná,
reformní a protikorupční vláda ODS. To není výtka, ale konstatování faktu. Jediný způsob,
jak dosáhnout předčasných voleb, by tak byla dohoda všech stran proti sociální demokracii.
Je nutné, aby ti, kdo po nich volají, brali tuto skutečnost v úvahu.

Mým cílem je dosáhnout dohody, která umožní fungování ústavních institucí. Splnit
tento úkol prostřednictvím předčasných voleb je sice teoreticky možné, avšak prakticky ne-
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Nicméně jde o vládu plnohodnotnou, vládu, která má ambici dotáhnout řešení někte-
rých naléhavých problémů a zároveň nastartovat proces nutných systémových změn, které
budou důležité pro každou další vládu.

Ačkoli jde o vládu menšinovou, bylo mojí ambicí sestavit kabinet s většinovým progra-
mem. V maximální možné míře jsme proto do programového prohlášení promítli politické
cíle všech parlamentních stran.

Cesta k těmto cílům vede v programovém prohlášení přes priority ODS. To však ne-
znamená nic jiného než to, že celá politická scéna, pokud si odmyslíme ideologické spory,
vnímá problémy této země a jejích občanů velice podobně. Rozdíl je pouze ve volbě nástrojů
k jejich řešení a je přirozené, že každá vláda volí takové způsoby dosažení politických cílů,
které jsou jí vlastní, které jsou osvědčené, které fungují. Můžeme se tedy s řadou z vás lišit
v prostředcích, ale nikoli v cílech.

2. Vládní priority
Chceme zabránit opakování povolebního patu a proto navrhneme snížení počtu po-

slanců na 199.
Zároveň chceme zahájit veřejnou, odbornou i parlamentní diskusi o případné změně vo-

lebního zákona, jejímž cílem by bylo vrátit menším stranám spravedlivé zastoupení v Posla-
necké sněmovně a zároveň zajistit vítězi možnost sestavit stabilní vládu s plnou odpovědností.

Zahájíme práce na ozdravení veřejných financí, zveřejníme pravdivé a realistické údaje
o hospodaření státu a budeme spolupracovat se všemi demokratickými stranami i odbor-
níky na řešení problému deficitu a rostoucího zadlužení země.

Budeme pokračovat v naší integraci do nadnárodních struktur Severoatlantické aliance
a Evropské unie, které považujeme za garanty bezpečnosti a prosperity českých obča-
nů. Velký důraz klademe na efektivní využití fondů EU, české předsednictví EU a boj s te-
rorismem.

Budeme důsledně bojovat s korupcí na všech úrovních státní správy a samosprávy. Za-
jistíme podmínky pro řádné a rychlé došetření všech afér z nedávné minulosti a vytvoříme
společenské prostředí nulové toleranci ke korupčnímu jednání.

Navážeme na dosavadní dohodu politických stran o nutnosti a základních principech
důchodové reformy. Tyto návrhy rozpracujeme do legislativní podoby s cílem zajistit stabi-
litu penzijního systému a zachování mezigenerační solidarity.

Neprodleně zahájíme práce na odstranění zbytečné byrokracie a zefektivnění státní
správy s úkolem zajistit občanům kvalitní a dostupné služby. Chceme přátelský stát, který
bude občanům sloužit, ale nebude je omezovat.

3. Proč hlasovat pro důvěru
Toto jsou tedy v kostce programové priority této vlády, vlády, o níž jsem přesvědčen, že

kdyby se ucházela o důvěru občanů přímo, tak by ji získala. Proč byste ale měli pro důvěru
kabinetu hlasovat vy, paní poslankyně a pánové poslanci z různých stran? S dovolením vy-
nechám zákonodárce za ODS, které, jak pevně doufám, přesvědčovat nemusím.

Proč byste měli pro tuto vládu hlasovat vy, poslankyně a poslanci ČSSD? Mám za to,
že i pro vás je to nejdůstojnější způsob, jak bez zrady voličů a ztráty cti překonat nelehkou
povolební situaci. Po ODS je ČSSD druhou stranou s největší zodpovědností vůči voličům.
Z objektivních, pochopitelných a dobrých důvodů, jimiž jsou zejména naše programové zá-
vazky právě vůči voličům, se ODS a ČSSD nepodařilo společně vyjednat takové uspořádání,
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s partnerem dohodne, zatímco ve skutečnosti už je domluven s někým jiným. Jako vůdce
strany, který ji ze své vlastní vůle připraví o téměř hotovou solidní dohodu kvůli vidině
zvýšení osobní moci.

Já a mí kolegové respektujeme postavení sociální demokracie i její volební výsledek.
Byli jsme připraveni jednat o programových prioritách ČSSD, jednali jsme a v zásadě jsme
se dohodli, přičemž zveřejněná dohoda nebyla ostudou ani pro jednu z obou stran. Bohužel,
pro vážná jednání se sociálními demokraty, pro jednání, která by mohla skutečně vést k cíli,
postrádám pravého sociálního demokrata v jejím čele. Postrádám člověka, který v první
řadě hájí staleté hodnoty svého hnutí, nikoli pouhé momentální osobní zájmy, kvůli nimž
je ochoten zapomenout i na programové priority. Postrádám člověka, kterému mohu věřit.

Výsledkem působení Jiřího Paroubka na povolební scéně je atmosféra podezírání a ne-
důvěry. To, co mnozí komentátoři hodnotí jako šikovnost při vyjednávání, nás ve skutečnosti
posouvá z roviny standardní západní politiky na úroveň postsovětských republik. V politice
se hodnotí výsledky. Ty Paroubkovy jsou výmluvné. Tříměsíční blokování všech rozumných
možností vyústilo v situaci, kdy je naděje na stabilní vládu takřka nulová. Sama ČSSD se
ocitla na vedlejší koleji, bez vlivu, bez možnosti mluvit do sestavování vlády.

Nakonec se ukázalo, že geniální vyjednavač je v koncích. Pozice ČSSD před dalšími jed-
náními je daleko horší než předtím. Je už nemožné vrátit se k téměř uzavřené dohodě, jako
by se nic nestalo. Za každou prohru se platí, tím spíše za stejnou chybu opakovanou třikrát.
Nicméně stále je tu ČSSD jako silná demokratická strana se 74 mandáty (ani více, ani
méně) a je jen na jejích představitelích, zda se je rozhodnou zhodnotit účelněji než odchá-
zející premiér. V každém případě, čtvrtý pokus Jiřího Paroubka už by bylo příliš. Třikrát
a dost!

✗ Pro Jiřího Paroubka byla každá naše dohoda závazná pouze dokud pro něj byla vý-
hodná. Naše hodnotové světy se míjely v čase i prostoru. Byl jsem zvyklý, že podání ruky
je víc než zákon! 

Hlas pro důvěru, hlas pro odpovědnost
HLASOVÁNÍ O DŮVĚŘE VLÁDĚ MIRKA TOPOLÁNKA, 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 3. 10. 2006

Paní poslankyně, páni poslanci,
jsem dnes zde, abych vás přesvědčil o tom, že vláda, kterou jsem vám před měsícem

představil, si zaslouží vaši důvěru. Nehodlám zde detailně číst z programového prohlášení,
protože to máte všichni k dispozici již od pátku. Přejdu rovnou k tomu nejdůležitějšímu: co
by vás mělo vést k ochotě podpořit tuto vládu.

1. Proč vláda vznikla
Nejprve ze všeho zopakuji, proč vůbec vznikla tato vláda.
V objektivně složité povolební situaci má tento kabinet jediný hlavní cíl: dojít k před-

časným volbám, dojít k nim bez otřesů, bez nestability, bez zbytečného protahování bezvládí,
bez ohrožení našich zájmů v EU a ve světě a nakonec, ale ne v poslední řadě, bez poklesu
důvěry občanů v politický systém.

Tato vláda si před sebe vytyčila mandát maximálně 9 měsíců do předčasných voleb
a programové prohlášení samozřejmě toto zkrácené funkční období odráží.
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✗ „Nic není tak trvalé, jako dočasný vládní program.“ Opět cituji Friedmana. My starší si
ještě pamatujeme „dočasné umístění spřátelených armád“. Tady tím myslím neverending
povolební pokusy o sestavení jakékoli vlády a vtípek o největší NGO v Evropě... Vláda
důvěru nedostala, trojkoaliční projekt už předtím inkasoval velkou ránu. Tlustý, Bém
a Klaus na telefonu tehdy zabránili vytvoření trojkoalice s Kalouskem, abychom tutéž
formaci za horších podmínek a s Čunkem vytvořili o několik měsíců později. Má první
vláda bez důvěry a v demisi. Kdyby v ní nebyl Tlustý, byla, a to nejen podle mne, jednou
z nejlepších polistopadových vlád. První vláda důvěru nedostala, druhá o ni přišla a v té
třetí jsem nebyl. Mé tři vlády...

Cítím podporu zkusit to znovu
MF DNES, 5. 10. 2006

Česká republika poprvé zažila situaci, kdy vláda nedostala v parlamentu důvěru. To
však není nic nenormálního, tím méně hrozného. Mohlo být daleko hůř – stačilo pár tisíc
hlasů a u moci mohli už opět být komunisté. Na jednom pokusu tolik nezáleží. Podstatné
je, aby demokraté byli svornější než v roce 1948 a ani v dalších pokusech nepustili nerefor-
movanou KSČM k vládě.

To, k čemu došlo v úterý ve Sněmovně, bylo dlouho dopředu avizované a očekávané.
Nikdo tedy nemohl být příliš překvapen či zklamán. A i když scénář dalších kroků není
a ani nemůže být zcela jasný, několik věcí je jistých:
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jež by dalo zemi stabilní vládu na celé volební období. Zároveň je jasné, že ani ODS, ani
ČSSD nemají naději sestavit takový většinový kabinet samy. Proto vidím jako nejlepší ře-
šení menšinový kabinet se zkráceným mandátem, který se omezí jen na nutné kroky, které
by musela činit každá vláda, případně bude ještě do předčasných voleb řešit problémy,
u nichž obě největší strany, společně s ostatními, najdou elementární shodu.

A co může hlasování pro tento kabinet přinést KSČM? Nechci zakrývat, že na celou
řadu věcí máme zcela rozdílné názory. Nicméně respektuji, že KSČM se pro řadu lidí
stává standardní součástí politické scény. A nyní je pouze na vás, nikoli na mně, aby se
KSČM ukázala jako strana státotvorná, strana, která si nezávisle na zásadních ideolo-
gických rozdílech uvědomuje, že jediným východiskem ze současné politické krize jsou
předčasné volby.

Vám, dámy a pánové z KDU-ČSL mohu s trochou nadsázky říci, že pokud je program
vlády kompromisem mezi levicí a pravicí, pak se velice blíží křesťanskodemokratickým pri-
oritám. K tomu však hned zcela vážně dodám, že jsme se velice poctivě snažili do progra-
mového prohlášení zapracovat vyjednaný obsah trojkoaliční dohody.

A to se týká i vás, poslanci a poslankyně za Stranu zelených. Celá řada vašich priorit
je v programu vlády obsažena a já je osobně potvrzuji. Stejně jako slib, že ODS neuzavře
velkou koalici s ČSSD, ani nebude prosazovat změnu volebního systému proti zájmům ma-
lých stran.

4. Proč nehlasovat pro důvěru
Pokud vás moje dosavadní vystoupení nepřesvědčilo hlasovat pro důvěru vládě, pak

chci vyzvat vás všechny členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, abyste
nepodpořili tento kabinet z důvodu svědomí, z důvodu, že si myslíte něco jiného, než já.

Proto vás vyzývám:
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není třeba bojovat s korupcí,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není třeba zlepšovat kvalitu života občanů,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není potřeba začít s přípravou systémových

změn,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné urychleně řešit deficit veřejných

financí a dluhovou povodeň,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné zefektivnit výkon státní správy

a ulevit občanům od zbytečné byrokracie,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné se dobře připravit na naše před-

sednictví v Evropské unii,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není potřeba urychleně zlepšit čerpání peněz

z evropských fondů,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že není nutné bojovat s terorismem a zlepšit

bezpečnost občanů,
• nehlasujte pro vládu, pokud si myslíte, že je jedinou cestou z krize je mesaliance ODS

a ČSSD, vznik velké koalice a likvidace ostatních stran,
• nehlasujte pro tuto vládu, pokud si myslíte, že trpělivost občanů je nekonečná a jste

si jisti, že vám i další obstrukce lidé musejí odpustit.
Paní poslankyně, pánové poslanci, necítil jsem potřebu hovořit déle, protože ve shodě 

s L. A. Senecou říkám: „Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně 
promarníme.“
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Moje první vláda. Volám na švýcarské číslo mně neznámému Petru Kalašovi. V supermarketu pokládá
tašky a bere mobil. „Pan Kalaš?“ „Ano, u telefonu.“ „Mohl byste, prosím, zítra přiletět do Prahy?“ „Jistě.
A smím se s dovolením zeptat proč?“ „Chci z vás udělat ministra životního prostředí.“ „OK. Přiletím.“
Rozkošný dialog. ☻



Dlouhý čas jsme se pohybovali mimo ústavní rámec, v jakémsi podivném Paroubkolandu,
kdy nám tři měsíce vládla vláda bez jakéhokoli mandátu, kdy se poslancům zakazovalo vy-
konávat mandát a hlasovat, kdy kabinet zkoušel sestavit člověk nikým nepověřený, kdy se
někdo stále nějakým trikem snažil obejít výsledky voleb. Nyní se konečně vracíme na ústavní
půdu a máme ještě před sebou dva pokusy o sestavení kabinetu. Spekulace o neústavnosti
dalšího fungování mojí vlády jsou zcela liché. Prvním dalším ústavně konformním krokem
bude podání demise do rukou prezidenta okamžitě, jakmile to bude možné. To znamená po
prvním zasedání kabinetu po návratu hlavy státu do republiky. Poté bude vláda pověřena
vykonáváním svých funkcí až do jmenování vlády nové, opět přesně podle znění ústavy.

Samozřejmě že nebudeme přijímat žádná nevratná zásadní rozhodnutí. To neznamená,
že složíme ruce do klína a nebudeme činit časově podmíněné kroky, jakými jsou příprava
rozpočtu, splnění termínu pro přijetí programů k čerpání peněz z evropských fondů a po-
dobně. Dále je tu celá řada administrativních úkolů, které také nepočkají.

Kroky, které přesahují mandát kabinetu v demisi, budeme jistě konzultovat s ostatními.
Bylo by ale neomluvitelné, kdyby se v záplavě urážek a nevybíravých osobních útoků za-
pomnělo na reálné problémy země, na její ekonomické zájmy, na otázky nápravy penzijního,
zdravotního a sociálního systému, na zastavení dluhové povodně. Nemáme sice důvěru po-
slanců, ale máme odpovědnost vůči občanům a dokud si nás platí, musíme vykonávat svoji
práci, na niž bude moci bez problémů navázat jakákoli další vláda. Což je ostatně smysl 
ústavního pověření prezidentem k vykonávání funkcí kabinetu. Ke stejně striktnímu po-
stupu dle ústavy, za jaký mohu ručit v případě své vlády, vyzývám i ostatní hráče na poli-
tické scéně. Bylo by velice smutné, kdyby se složitá povolební situace stala záminkou
k hledání nestandardních, mimoústavních či přímo protiústavních východisek. Nyní se tvoří
precedenty pro řešení dalších krizí.

Jaký tedy bude a má být další postup? Je nutné, aby všichni respektovali – nejen de
iure, ale i de facto – že jmenování příštího premiéra je nyní výlučně v rukou prezidenta.
Nátlak, který na hlavu státu vyvíjí ČSSD a její předseda, je na hraně ústavy a rozhodně za
hranicí dobrého vkusu. A je navíc nelogický: každý kabinet, i takzvaně úřednický, musí do-
stat důvěru sněmovny a prezident bude jednat s plným vědomím tohoto faktu.

Tak jako si Jiří Paroubek neúspěšně vybral pokus k sestavení kabinetu, aniž by k tomu
byl pověřen, tak se nyní snaží prezidenta vydírat tvrzením, že má být ihned jmenován pre-
miérem, jinak jím bude ve třetím kole. Pokud si tím je jist, měl by počkat, až na něj případně
přijde řada a nepředbíhat. Nyní jsme u druhého pokusu. Pokud by snad skončil nezdarem,
pak doufám, že ČSSD splní slib a její dočasný předseda sněmovny odstoupí. Teprve po volbě
nového pak dojde na třetí pokus. Paroubkovy hrozby okamžitým převolením předsedy dolní
komory jsou porušením veřejně daných závazků. Z hlediska ústavy jsou však bezvýznamné,
protože jak již bylo řečeno, na tahu je prezident, nikoli předseda jedné z politických stran.

Všichni nyní potřebujeme klid, chladnou hlavu a dobrou vůli najít východisko z krize.
Nutnou podmínkou je dodržování ústavy, která představuje jedinou jistotu v rozbouřené
politické situaci. Rozhodně pro mě. Důrazně odmítám komentáře, které kladou rovnítko
mezi jednání mé a Jiřího Paroubka, který mnohokrát ukázal velkou „kreativitu“ při hledání
zadních vrátek a bočních cestiček a pokračuje v tom i nyní. Ústava také říká, že politický
systém je založen na soutěži stran. Další postup proto musí vycházet z jejich dohody, nikoli
ze snahy změnit volební výsledek prostřednictvím korupce či vydírání. Striktní dodržování
ústavy je tak zároveň ochranou občanů před tím, aby nebyli překvapováni „řešeními“, která
si nevybrali a která si ani neuměli představit.

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

123

1. Komunisté mají v této chvíli nulovou šanci dostat se k moci. Prezident je odmítá
a ani nemají potřebnou většinu. Jedině snad, že by se prokomunistické straně podařilo do-
slova koupit hlas někoho z některé demokratické strany, čemuž nevěřím.

2. Občané projevili značnou dávku trpělivosti a zdravého rozumu. I v situaci vleklé po-
litické krize nijak nestoupá poptávka po extrémních řešeních typu velké koalice, nemluvě
o kabinetu KSČM + ČSSD + přeběhlík. Lidé chtějí buď slušnou, protikorupční, nekomunis-
tickou vládu, nebo nové volby. Tuto důvěru a politický realismus nehodlám zklamat a po-
čítám s tím, že stejně uvažují významní činitelé dalších demokratických stran.

3. Nakonec (ale ne v poslední řadě) u občanů zabodoval kabinet složený na základě kritérií
odbornosti a širokého programového konsenzu. Jsem si vědom toho, že tato důvěra je jakýmsi
bianko šekem, protože vláda zatím neměla čas toho mnoho dokázat. Nicméně si tohoto postoje
veřejnosti velice vážím a pokládám jej za dobrý vklad do sestavování jakékoli příští vlády.

Základní otázka nyní samozřejmě zní: Co dál? Jisté je, že politiky nečeká snadné ob-
dobí. Bude nutné absolvovat další hodiny složitých vyjednávání. Důležité však je držet man-
tinely těchto rozhovorů. Základní axiomy se od voleb nezměnily. Politici stále musí mít na
paměti, že:
• je třeba zajistit, aby se složitá situace co nejméně dotkla občanů, aby přechod k před-

časným volbám, které jsou již nevyhnutelné, byl klidný, bez otřesů, nestability, beze
ztráty pověsti v Evropské unii a ve světě;

• i v této situaci je nutné, aby vláda pracovala, činila nutné kroky jakými jsou příprava
rozpočtu, lepší čerpání peněz z evropských fondů, zahájení prací na potřebných systé-
mových změnách;

• je nutné najít takové východisko z politické krize, které se bude opírat o solidní dohodu
politických stran, bude transparentní a obhajitelné před veřejností, tedy východisko,
které nebude dále snižovat důvěru občanů v politický systém.
Když všechny tyto předpoklady shrnu do jedné věty, je prostě potřeba, aby politici ne-

mysleli jen na dnešek, ale také na zítřek a ještě lépe na pozítřek. Mnozí mě kritizovali, že
jsem překážkou rychlých řešení „dneška“. Možná to tak i je a já se za to vůbec nestydím.
Nehodlám totiž obětovat budoucnost momentálním zájmům. Občané ostatně prokázali větší
rozhled než mnozí politici a političtí komentátoři. Většina lidí odmítá snadná mocensko-
technologická řešení a dává přednost vládě postavené na dobrém programovém konsenzu,
vládě, která nebude držena korupčními vazbami, vládě, která se nebude opírat o komunisty.
Dokonce jsou ochotni si na takový kabinet (ještě chvíli) počkat.

Tato země si prostě dobrou vládu zaslouží. Já, vědom si výrazné podpory, udělám
všechno pro to, aby ji v dohledné době měla.

✗ Nevím jak země, ale hlavně lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. Po 14 letech ve vrcho-
lové politice jsem asi stejně cynický jako Winston Churchill, který tvrdil: „Největším argu-
mentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s vlastním voličem.“ 

Na prezidenta teď netlačme!
LIDOVÉ NOVINY, 6. 10. 2006

Lidé se právem ptají, jaký bude další vývoj, co na ně politici ještě chystají. Chci uklidnit
všechny, kteří se obávají nějakých nestandardních, překvapivých řešení. Další vývoj se musí
ubírat striktně v rámci ústavy, o tom jsem hluboce přesvědčen.
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podvodných podnikatelů). V rovině institucionální pak byly ve spolupráci s KSČM jak na
běžícím pásu přijímány zákony, které činily kapitalisty apriorně podezřelými a uvalovaly
na ně nejrůznější povinnosti, regulace, kontroly a omezení.

Tento útok na ekonomickou svobodu se obešel bez protestů občanské společnosti. A in-
telektuálové mlčeli i tehdy, když si vládní socialisté troufli jít dál a sáhnout také na politické
svobody. Špehování a následné zveřejňování policejních odposlechů se stalo doslova národ-
ním sportem.

Potvrdilo se, že svoboda je nedělitelná, a jakmile obětujeme její část, přijdeme brzy
o celou. To musíme mít napříště na paměti, ať jsme politiky, či se počítáme mezi aktivní
část občanské společnosti. Nedopusťme další kolo „ohoblovávání“ naší svobody.

Svoboda byla pro Friedmana primární hodnotou. A i sedmnáct let po listopadu je nás
stále dost, kteří uvažujeme stejně. My si nemyslíme, že „kapitalismus je nespravedlivý a ne-
morální“. My odmítáme „budování státu blahobytu, financovaného vysoce odstupňovanými
daněmi“, který socialistům nahradil zdiskreditované centrální plánování a znárodňování.
My víme, že nelze sloučit komunistické myšlení a svobodu jednotlivce, spolu s Friedmanem
víme, že neexistuje žádný „demokratický socialismus“.

Odešel velký milovník svobody. Pro nás je to příležitost připomenout si, jak nesamo-
zřejmou hodnotou je svoboda. A zároveň jak samozřejmá je lidská touha po ní.

✗ Nejdřív „pravdu a lásku“ dráždilo slovo kapitalismus, teď už novým mocným vadí
i pravda, i láska, ale hlavně svoboda.

Flexibilita – cesta ke svobodě, míru a prosperitě
KONFERENCE „JAK DÁL V EVROPSKÉ UNII A POZICE ČR“, SENÁT, 9. 2. 2007

Vážené dámy, vážení pánové,
na konci ledna jsem měl možnost jednat o budoucnosti evropské integrace s německou

kancléřkou Angelou Merkelovou. A byl to svým způsobem historický okamžik. Protože to
bylo vůbec poprvé, kdy se někdo vážně ptal zástupců České republiky, jak si představují
budoucí podobu Evropské unie. Je to poprvé, kdy vstupujeme do rozbíhající se debaty od
samého počátku jako plnoprávný člen.

Když jsem dával rozhovor pro jednu evropskou televizi, kde jsem o těchto prioritách
mluvil, musela se reportérka po jeho skončení ujišťovat, jaké že svobody to vlastně mám
na mysli. Ne že by je neznala. Ale prostě ji vůbec nenapadlo, že by některá země EU mohla
v této oblasti cítit nějaký problém. Bohužel to nechápou ani někteří čeští politici, kteří postoj
vlády označují za protievropský. Buď se hluboce mýlí, nebo je to zlý záměr. V každém pří-
padě zbytečná hádka o prioritách naší věci neprospívá. 

Nebo si snad někdo myslí, že je pro občany špatně, když při reformě EU klademe důraz
především na její kvalitu, nikoliv na rychlost? Je špatně, když chceme, aby text případné
nové evropské ústavy byl jednodušší, přehlednější a srozumitelnější pro lidi? Je špatně,
když požadujeme, aby na rozdíl od zamítnutého textu ten nový zcela jasně vymezoval kom-
petence mezi Unii a členskými státy? Je špatně, že požadujeme, aby hlas každého občana
a každé členské země vážil stejně? Je špatně, když chceme, aby reforma umožnila další roz-
šiřování EU jako prostoru svobody a prosperity? Je špatně, že nám záleží na tom, aby roz-
hodovací procesy v Unií byly průhledné a kontrolovatelné? Je špatně, když od nového textu
očekáváme, že definitivně odstraní diskriminaci nových členů Unie? Je špatně, že chceme
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Stále věřím, že je možné při vzájemných jednáních už před druhým pokusem uzavřít
rozumnou a pro všechny akceptovatelnou dohodu o přechodu k předčasným volbám. (Vzhle-
dem k patu je jiné východisko sotva možné.) Nebude to kvůli bojovným náladám snadné.
Ústava však pamatuje i na takovou situaci a nechává prezidentovi poměrně velkou volnost,
aby mohl jako autorita stojící nad stranami přispět k nalezení východiska. Na rozdíl od Ji-
řího Paroubka si myslím, že je to dobře a ústavu je třeba ctít i v tomto bodě, jako ve všech
ostatních. Mimoústavních kroků už bylo dost.

✗ Od červnových vítězných voleb až do lednového vyslovení křehké důvěry mé druhé vládě
jsem byl na celé politické scéně v zásadě jediný, kdo permanentně hledal jakékoli smyslu-
plné řešení. Absolvoval jsem stovky jednání a promarnil na nich tisíce hodin. Ani jsem
předtím netušil, kolik lidí štvu, kolik bitevních polí se otevřelo a kolik lidí mi na druhé
straně až slepě věří. Tady se někde začala tvořit i moje pretoriánská garda.

Friedman se zasloužil i o naši prosperitu
LIDOVÉ NOVINY, 18. 11. 2006

Opustil nás Milton Friedman. Tento americký profesor ekonomie se zasloužil o naši
prosperitu tím, že ovlivnil podobu polistopadové transformace. Ta dala našemu hospodářství
základy tak pevné, že přežily i osmiletou vládu socialistů. Friedmanova neviditelná ruka
trhu dokázala prosazovat pokrok navzdory zpětnému tahu viditelné ruky vlády.

Avšak neutěšujme se tím. Milton Friedman nám v předmluvě k českému vydání své
slavné knihy Kapitalismus a svoboda vyslal dvoustupňové varování. Za prvé: Po čtyřech
desetiletích komunismu se nemůžeme vydat západní cestou budování sociálního státu, pro-
tože naše zbídačená ekonomika by to na rozdíl od produktivního hospodářství USA nepře-
žila. Za druhé: Po třech desetiletích socialistických zásahů i ve Spojených státech
neviditelná ruka trhu začala prohrávat s viditelnou rukou vlády.

První část výstrahy byla aktuální v roce 1991, kdy u nás ona kniha vyšla.
Tehdy se Václav Klaus postaral o to, abychom se nevydali nějakou třetí cestou, ale přímo

ke „svobodě a kapitalismu“, z čehož těžíme dodnes. Dnes dochází na druhou polovinu 
Friedmanova varování. Během první polistopadové dekády se zdařila úspěšná renesance
kapitalismu, trh začal ukazovat „svou neuvěřitelnou životnost“. Pak zde osm let fungoval
socialistický revival, který rozvíjející se podnikání naboural.

Milton Friedman napsal na adresu americké ekonomiky po třiceti letech expanze socia-
lismu: Vláda přerozděluje více než polovinu hrubého domácího produktu. Regulace nájemného
způsobila, že celé čtvrti New Yorku vypadají jako rozbombardované oblasti. Vzdělání je kvůli
státnímu monopolu v krizi, což postihuje zejména děti ze sociálně slabších vrstev...

Každého napadne srovnání s Českou republikou po pouhých dvou socialistických vo-
lebních obdobích. Naše ekonomika není zatím tak robustní jako americká, a tak jí těch osm
let bohatě stačilo. Je čas dát opět prostor svobodě. A občané si tuto změnu zjevně přejí.

Milton Friedman také poukazoval na souvislost mezi ekonomickou a politickou svobo-
dou. Odmítal intelektuálskou iluzi, že lze mít zaručeny občanské svobody i bez svobodného
trhu. Nelze, a u nás se to potvrdilo. Bohužel nikdo nedemonstroval, když socialisté pod he-
slem „akce čisté ruce“ zahájili kriminalizaci podnikání. V individuální rovině šlo o policejní
pronásledování takzvaných tunelářů – kteří pak často museli být osvobozeni s tím, že se
ničeho nedopustili (fakticky se ukázalo, že je více zkorumpovaných členů vládní ČSSD než
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v rámci Schengenského prostoru, Evropské měnové unie či Prymská dohoda o policejní
a hraniční spolupráci. Jedná se nám tedy o více pružnou Evropu, kdy by různé skupiny
států sledovaly různé zájmy.

Je však nutné podotknout, že k tomu, aby tento mechanismus spolupráce fungoval,
musí mezi zúčastněnými státy panovat shoda na nejmenším možném společném jmenova-
teli, který bude definovat kompetence a pravidla, která budou platná pro všechny. Co by
mělo být obsahem tohoto společného základu flexibilní evropské integrace? Měly by to být
současné politiky zahrnuté v acquis? Nebo čistě otázky týkající se fungování vnitřního trhu?
Nebo půjdeme dále a budeme se snažit o přesun dalších pravomocí zpět na národní úroveň?
To jsou otázky, o kterých si myslím musíme s našimi partnery v EU hovořit. Překročme tě-
mito konkrétními otázkami rámec zákopové války o jednotlivá ustanovení dokumentu s ná-
zvem Evropská ústava. Hledejme cestu ke zcela novému dokumentu. Vystupme ze
zavedeného úhlu pohledu na charakter budoucí evropské spolupráce.

Flexibilita je dle mého názoru také způsobem, který by Unii čítající 27 členů mohl umož-
nit efektivní fungování a zároveň by jí umožnil dostát závazku dalšího rozšiřování. Měli
bychom dosáhnout stavu, kdy by každý členský stát byl spokojen s individuálním stavem
hloubky své integrace v EU. To bude vyžadovat institucionální změny a změny základních
smluv Unie. Hlavně se však musí stát změnou postupnou a přijatelnou pro naši veřejnost,
a to znamená, že musí být procesem postupným a vedeným na všech úrovních společnosti.

Vidím Evropu jako prostor svobody, jako prostor míru a prosperity, jak si to před pa-
desáti lety vytklo Společenství uhlí a oceli. Hodnota Evropy není v papíru, ale ve společně
sdílených hodnotách. Pokud budeme mít toto na mysli, podaří se nám překonat i všechny
reálné a legitimní rozdíly v našich zájmech a názorech. „E pluribus unum“, jednota v růz-
nosti, zní motto americké Unie. Myslím, že to samé platí i pro Unii evropskou.

✗ Nejmenším společným jmenovatelem platným pro všechny země EU je zájem Spolkové
republiky Německo. 

Dvě a dvě jsou čtyři!
INAUGURAČNÍ KONFERENCE PLATFORMY PRO EVROPSKOU REFORMU (MER), BRUSEL, 6. 3. 2007

Právě v těchto dnech slavíme výročí půlstoletí od uzavření Římských smluv. Proto dřív,
než se dostanu k současnosti a budoucnosti EU, dovolte mi alespoň krátce zhodnotit oněch
padesát let.

Náš první prezident řekl, že státy se udržují těmi idejemi, na kterých vznikly. Myslím,
že je to velice moudrá věta a i my si musíme stále připomínat hodnoty, na kterých bylo za-
loženo původní Společenství uhlí a oceli. Byly jimi mír a prosperita. To se zdařilo, minulých
padesát let přineslo starému kontinentu bezprecedentní období stability, míru a ekonomic-
kého růstu.

Nemyslím, že potřebujeme nové hodnoty a nové vize. Držme se těch, které nám přinesly
úspěch. Važme si oné úžasné dobrovolné spolupráce svobodných lidí, která znamená mír
a blahobyt. Kultivujme prostor této svobody, odstraňujme zbytky bariér a diskriminací,
mějme stále před sebou ty prosté, všem srozumitelné cíle Společenství uhlí a oceli. Myslím,
že by to měla náležitě ocenit i chystaná Berlínská deklarace k 50. výročí Římských smluv.

Mnozí dnes říkají, že globální svět je komplikovaný. Že Evropská unie proto vyžaduje
daleko sofistikovanější mechanismy řízení. Že musíme „šlapat do pedálů“ politické unifi-
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Unii liberální, silnou, schopnou obstát v globální ekonomické soutěži? Je špatně, že nám
záleží na tom, aby reforma členské státy spojovala, nikoli rozdělovala? Často slýchám, že
„EU stojí na křižovatce“, „EU je v krizi“, „Evropa potřebuje nový rámec spolupráce“, „EU
potřebuje politickou reformu, institucionální reformu, ekonomickou reformu...“

Evropa není v krizi. Rozhodně ne v krizi institucí. Úspěšná integrace deseti nových
členů a nynější přijetí dvou dalších svědčí o opaku. Také se ukázalo, že nové země nijak ne-
ohrozily sociální standardy těch starých, jak se často strašilo. Je tomu spíše naopak. Ze-
ptáte-li se mě však, jakou Evropu chci především, odpovím, že chci Evropu svobodnou
a flexibilní. Unii, kde si každý volí míru svého zapojení ve společných politikách Unie. Ale
pozor! Mluvím-li o flexibilní integraci, nemyslím tím integraci tvrdého jádra.Tedy situaci,
kdy by skupina států, delorsovským jazykem řečeno „avantgarda států“, postupovala v in-
tegraci hlouběji, ale zároveň přímo či nepřímo nutila integrační opozdilce, aby se k jádru
přidali, jinak zůstanou na periferii a stanou se jakýmisi členy druhé kategorie. Tuto formu
flexibilní integrace je nutné odmítnout, protože by ve svém důsledku státy Evropy rozdělo-
vala a tvořila mezi nimi nové institucionální, politické a ekonomické bariéry.

Mluvím-li o flexibilní integraci, mám na mysli proces, kdy si různé státy či skupiny
států vybírají stupeň a hloubku svého propojení podle svých zájmů. Nikdo nikomu nebrání
v hlubší integraci, ale na druhou stranu nikdo nikoho k hlubší integraci nenutí. Ano, cesta
flexibilní integrace není probádaná, ale její konkrétní příklady existují již dnes: spolupráce
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V osmipatrové budově berlínského kancléřství na břehu řeky Sprévy, za jejímiž zdmi často padají
rozhodnutí ovlivňující vývoj v celé Evropské unii a kterou Berlíňané hanlivě nazvali „pračkou“, se moc
často smích neozývá. Čemu se s Angelou asi tak smějeme?



třetího řádu. Ta síla přece není ve schopnosti psát složité Ústavy pro Evropu a vymýšlet
nové byrokratické povinnosti. Je to síla svobody, která je v základu naší civilizace.

Když se Evropa před půl tisíciletím vydala na cestu vzhůru, když překonala středověké
zaostávání za jinými civilizacemi, bylo to díky společenskému pluralismu, rozvíjejícímu se
obchodu a novým technologiím. Ten recept je platný i dnes. Zatím to však vypadá obráceně.
Zatímco Čína si přisvojuje stále více z evropského ekonomického liberalismu, Evropská
unie jako by se chtěla učit u překonané čínské byrokracie.

Evropský komisař Verheugen připustil, že náklady spojené s regulačními opatřeními
stojí ročně kolem 5,5 procent HDP EU, tedy kolem 600 miliard eur. Přátelé, s tímto číslem
se blížíme ke stavu „non-Europe“. Tudy cesta opravdu nevede. Evropská ekonomika, 
někdejší tahoun světové prosperity, dnes sama nedokáže těžit z globálního boomu a roste
o pouhá 2,4 procenta. Ano, jsme bohatí. Zatím. Ale jak toto bohatství využíváme? Platíme
stále více bobtnající byrokracii, která se nám „odvděčuje“ tím, že vytváří další nesmyslná
nařízení a špatně alokuje peníze z našich daní. Omezujeme naše podnikatele zbytečnými
povinnostmi, vysokými odvody, příkazy a zákazy a tak je znevýhodňujeme v globální kon-
kurenci.

Evropská unie stále neumožňuje všem svým členům rovnoprávný přístup na trh. Vůči
novým členům přetrvávají diskriminace ve volném pohybu pracovních sil a nepodařilo se
prosadit ani svobodnou výměnu služeb. Přitom právě volný společný trh je největší výhodou
EU, z níž profitují všichni. Merkantilistická obava vlád některých starých zemí, že nováčci
jim ujedí z jejich blahobytu, nepatří do 21. století. 

Většina evropských zemí přerozděluje kolem poloviny vyprodukovaného bohatství.
Špatně cílenou sociální politikou si doma jen rozšiřujeme armády nezaměstnaných a lidí
závislých na sociálních dávkách. Na úrovni EU platíme drahou a neefektivní společnou ze-
mědělskou politiku, která nám tahá peníze z kapes, prodražuje potraviny, je nespravedlivá
vůči novým členům EU a navíc drtí producenty ze zemí třetího světa. Společná zemědělská
politika je dobrým symbolem všeho, co trápí dnešní Unii. Neprospívá nám doma a navíc
komplikuje vyjednávání v rámci WTO. Přitom to je přece organizace, jejímž prostřednictvím
chceme prosazovat náš zájem na svobodném světovém obchodě. Jak ale můžeme být v tomto
úsilí věrohodní, když globální obchodní výměnu sami tak brutálně deformujeme?

A jak mohou chudé země věřit naší upřímnosti jim pomoci, když jim takto účinně brá-
níme v tom, aby si pomohly samy? Zreformujme naši zemědělskou politiku a pro obyvatele
třetího světa to bude znamenat víc, než naše humanitární pomoc.

Evropa je sice bohatá. Ale v podpoře vědy, výzkumu a inovací jako celek zaostává. Plně
souhlasím s Evropskou komisí, že se musíme více zaměřit na inovace a nové technologie.
Ale půjde to ztuha, pokud nezreformujeme neefektivní sociální systémy, jež spotřebovávají
příliš mnoho prostředků. A zde už zdaleka takové nadšení nepanuje. Jsme tedy bohatí. Ale
pokud nezměníme dnešní trendy, budeme za pár desítek let relativně chudí. Evropa nutně
potřebuje modernizaci. Což neznamená nic jiného, než vrátit se k našim tradičním hodno-
tám. Já říkám, že jsou tři: Za prvé svoboda, za druhé svoboda, za třetí svoboda.

Co tedy konkrétně musíme udělat, aby si Evropa udržela globální konkurenceschopnost
a aby nám jednou naše děti nevyčetly, že jsme jim předali snědený krám?

Za prvé, nesmíme dopustit, aby debata o reformě institucí, o tužší politické integraci
a daňové unifikaci opanovala veřejný prostor. Výzvou dneška je liberalizace.

Za druhé, musíme onu liberalizaci dotáhnout do konce. Dokončit budování společného
trhu, zajistit všem rovný přístup ke čtyřem základním unijním svobodám.
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kace, abychom nespadli z kola, jímž má být Unie. Přátelé, nevěřme tomu. Věřme původním
hodnotám, nikoli touze po dokonalém a ještě dokonalejším formalismu. Velmi si cením
onoho konzervativního hesla: „To, co je perfektní, je nepřítelem dobrého.“

Hodně se dnes mluví o tom, že Evropská unie je v institucionální krizi. Přitom všechny
instituce Unie fungují. Společenství se úspěšně rozšířilo o deset členů a nyní o další dva,
aniž by to způsobilo nějaké problémy. Evropská komise, Evropský parlament, rady ministrů;
všechny tyto orgány pracují a bez problémů přijímají rozhodnutí. Ptám se, kde je ta krize?

Přesto ale Evropu ohrožuje krize. Není to však krize institucí, není to krize formy. Je
to krize obsahu. Problém není v tom, že by integrace byla málo hluboká, Evropa málo uni-
fikovaná a rozhodovací mechanismy málo akceschopné. Přátelé, nemáte pocit, že se nám
ve všem tom brilantním formalismu vytrácí cosi podstatného? Co to je? Není to náhodou
svoboda?

Svoboda je přeci tou hlavní evropskou hodnotou. Svoboda je tím, čemu má sloužit 
evropská integrace. Svoboda se mění v oběť unifikace. Kvůli rozšiřování svobody chceme
akceschopnou Evropu v 21. století. Když budeme všechny formální, institucionální, legisla-
tivní kroky Evropské unie hodnotit podle toho, zda zvětšují či zmenšují naši svobodu, ne-
můžeme podle mě udělat žádnou chybu.

Mnozí mají pocit, že Evropská unie je příliš těžkopádná. A něco na tom je. Ale proč je
těžkopádná? To přece není proto, že má špatně nastavené mocenské převody nebo slabý
motor. Problém je daleko prostší: EU má příliš velkou mrtvou váhu. Vleče s sebou příliš
mnoho regulací, příliš mnoho byrokracie, příliš neproduktivního přerozdělování.

My souhlasíme s tím, že EU nutně potřebuje reformu. Koneckonců tuto potřebu jsme
si dali i do názvu. Jde však o to, z kterého konce má začít. Pokud se má začít tím, že k exis-
tující sumě regulací se přidají další, že se bude takzvaně „šlapat do pedálů“, že se bude po-
silovat převodová soustava distribuce moci, pak to podle nás není dobrá cesta. Jednoduše
proto, že tím se opět zvyšuje ona mrtvá váha. Pohyb vpřed pak možná bude tlačen větší
silou, přesto však bude obtížnější.

Správná cesta podle nás je právě opačná. Potřebujeme ořezat vše zbytečné, co omezuje
svobodu občanů i jednotlivých evropských vlád. Potřebujeme reformu zdola, nikoli seshora.
My nepotřebujeme silnější motor a lepší převody. Potřebujeme modernější, lehký vůz, nikoli
zastaralý křižník silnic z minulé éry státu blahobytu.

Řečeno ekologickou terminologií, potřebujeme úspornější evropské vozidlo, které bude
méně zatěžovat svobodné životní prostředí občanů a vypouštět méně eurobyrokratických
zplodin.

My jsme přesvědčeni, že budoucnost Unie je v naplňování původních hodnot. V dokon-
čení liberalizace vnitřního trhu, v narovnání vztahů mezi starými a novými zeměmi, v od-
stranění regulací, byrokracie a diskriminace.

Náš problém přece není v tom, že se nepodaří prosadit zvýšení minimálních spotřebních
daní, nebo že neprojde takzvaná třetí generace lidských práv, která mají zaručovat vše, co
nám sliboval už komunistický režim. Právě naopak.

Zatímco my se v Evropě dohadujeme, jak přinutit občany a firmy platit unifikované
vyšší daně, přidáváme do už beztak přeregulovaného pracovního práva desítky dalších li-
kvidačních povinností a sníme o chimérách státu blahobytu, reálná moc, která stále více
nabývá především ekonomického charakteru, se postupně přesouvá do Asie.

Našimi budoucími vyzyvateli jsou Čína a Indie. Pokud se nevzpamatujeme a nevzpo-
meneme si, v čem je naše síla, bude Evropa za pár desítek let – a možná dříve – mocností
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počtové politice na Brusel. Opět tu ale ocituji prezidenta Masaryka: „Má-li naše demokracie
své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

Potřebujeme tedy Evropu demokratickou, Evropu flexibilní. Potřebujeme Evropu, která
vytvoří společný rámec naší svobody, vymezí základní pravidla, ale ponechá na svých čle-
nech, jakou míru politické integrace si zvolí. Tím však rozhodně nemám na mysli tzv. více-
rychlostní Evropu, kdy by skupina států postupovala v integraci hlouběji, ale zároveň by
přímo nebo nepřímo nutila „opozdilce“, aby se k jádru přidali, jinak zůstanou periferními
členy druhé kategorie. Potřebujeme Evropu, v níž nikdo nikomu nebrání v hlubší integraci,
ale na druhou stranu nikdo nikoho k hlubší integraci nenutí.

Taková flexibilní Evropa bude členské země spojovat, nikoli rozdělovat
Naplnění těchto cílů stálo a stojí na oné základní evropské hodnotě: na svobodě.

Dnešní Evropu však zachvacuje iracionální strach ze svobody. Strach, že svoboda a konku-
rence ohrožuje dosažený blahobyt. Milí přátelé, toto není hra s nulovým součtem. O tom, že
co jeden vydělá, o to musí ten druhý přijít. O tom, že úspěch jedněch je postaven na vyko-
řisťování druhých. Odmítněme společně toto ideologické haraburdí. Oddanost svobodě přeci
znamená hrát hru s kladným součtem. Hrajme hru win-win.

A přesně z tohoto důvodu si dnes velmi vážím toho, že zde, na inaugurační konferenci
MER, mohu stát po boku našich partnerů z Britské konzervativní strany. Strany s dlouhou
demokratickou tradicí a globálním pohledem na svět. My jsme oproti tomu stranou mladou.
Ale jsme stranou vyrostlou ze stejných starých kořenů konzervatismu a ekonomického li-
beralismu. A proto věřím v naše silné partnerství i do budoucna. Jsou to právě témata sou-
časnosti a budoucnosti Evropy, která nás spojují, bez ohledu na rozdílnou historickou
zkušenost našich stran. A ze stejného důvodu vím, že se naše řady rozšíří o další partnery.

Nenechme se otrávit a bojujme za svobodu. Bojujme za svobodu navzdory tomu, že se
nás někteří budou snažit označit za heretiky. Můj oblíbený spisovatel George Orwell řekl:
„Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno
ostatní z toho vyplyne.“ Těžko bych nalezl lepší pojmenování pro Evropu, o jakou usilujeme.

✗ Tak dlouho se tvářili představitelé EPP, že musíme sedět na tom kole společně s nimi, 
až jsme s Davidem Cameronem podepsali Pražskou deklaraci a založili Movement for
European Reforms. Symbolicky, jak jinak – v Bruseli. 

Revoluce? Klíčem je změna myšlení úředníků!
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ“  
HRADEC KRÁLOVÉ, 2. 4. 2007 

Na mém dnešním projevu jsou zvláštní dvě věci. Za prvé je určen spíše lidem tam
venku, nikoli vám tady v sále. Protože vy jste ti, kteří jste připraveni spolupracovat na elek-
tronizaci státní správy a samosprávy a již to činíte. Za druhé se v mém dnešním projevu
mnohokrát vyskytuje slovo revoluce, což je u liberálně konzervativního politika nebývalé.
Ale v tomto případě, v případě internetu, je toto slovo, myslím, na místě.

Internet přinesl revoluci. Otevřel nové trhy, dal lidem nové možnosti komunikace, svým
způsobem znamenal i zrod nového myšlení. Kupodivu za celou dobu, co internet umožňuje
lidem vydělávat peníze, vyhledávat informace a tvořit hodnoty, se jeho působením změnilo
jen velmi málo ve vztahu veřejné správy k lidem a firmám.
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Za třetí, v 21. století musíme pro podnikatele zajistit stejnou svobodu, jakou měli – ře-
čeno s nadsázkou – ve století devatenáctém. To znamená snížit daně, odstranit zbytečné
regulace, zjednodušit byrokracii a zrušit omezení, která evropské podnikatele diskriminují
v globální konkurenci.

Za čtvrté, Evropa musí mít jasno v otázce svých společných hospodářských zájmů.
Pokud chceme, aby ostatní liberalizovali obchod, aby chránili autorská práva a patenty, aby
nezneužívali energetických zdrojů k politickému nátlaku, musíme být nejen jednotní. 
Zároveň také nesmíme být pokrytečtí, pokračovat v protekcionismu reprezentovaném 
zejména společnou zemědělskou politikou.

Za páté, EU musí zůstat otevřená pro nové členy. S jistou nadsázkou říkám, že Evropa
je všude tam, kde platí evropské hodnoty. Nedopusťme, aby se EU ve falešných obavách ze
ztráty sociálních jistot zapouzdřila a přestala plnit své civilizační poslání. To platí i pro
země jako je Turecko, pro státy západního Balkánu či Ukrajinu. Možnost stát se po splnění
patřičných podmínek členy EU působí na tyto země jako motivační faktor, aby pokračovaly
v reformách a stabilizačním úsilí.

Za šesté, musíme vytvořit podmínky pro plné uplatnění nám vlastního evropského in-
dividualismu. Potřebujeme více nových patentů, inovací, špičkových technologií. Potřebu-
jeme vzdělávat – a také udržet – více špičkových odborníků. Jen tak můžeme překonat
demografický růst a nižší ekonomické nároky zejména v asijských zemích a zvyšovat pro-
dukci rychleji, než to dokáže konkurence. Evropský způsob myšlení je tvůrčí, dejme mu tedy
větší prostor.

Za sedmé, opusťme ideu evropské unifikace. Budoucnost Evropy je naopak v konku-
renci. Unifikace se ocitla ve slepé uličce. Hlavním motivem zamítnutí Evropské ústavy voliči
ve Francii a Holandsku byl strach z poklesu životní úrovně. Občané těchto zemí se prostě
báli, že se jejich sociální výdobytky budou „unifikovat“ s chudšími zeměmi. Celou situaci
dost výstižně vyjádřil britský deník Financial Times ve svém nadpise: „Zapomeňte na ev-
ropskou hymnu. Dejte nejdřív do pořádku ekonomiku.“

Evropská integrace zkrátka nemůže být cílem sama o sobě. Evropská integrace je pří-
nosná jen tehdy, pokud je prostředkem, který slouží skutečnému cíli: zvyšování prosperity
a kvality života občanů. To plně platilo v prvních dekádách evropských společenství, kdy se
odbourávání obchodních bariér stalo mocným nástrojem rostoucí konkurence uvnitř spole-
čenství a tím i konkurenceschopnosti navenek. Poválečné bohatství Evropy není plodem
unifikace, ale konkurence. To musíme mít stále na paměti a neustále zdůrazňovat.

Já, jako muž z východu, si možná tuto skutečnost uvědomuji lépe, než někteří lidé na
západě. My jsme čtyřicet let žili ve společenství tak unifikovaném, jak se o tom nesní ani
nejodvážnějším eurobyrokratům. V rámci RVHP konkurence prakticky neexistovala. Ale
neexistovala ani prosperita. Jak říkají slova písně jedné české skupiny: „Už se nechcem
nikdy vracet tam, kde nám bylo mizerně.“ Opravdu nechceme. Nevstoupili jsme do EU, aby-
chom mlčky přihlíželi těmto snahám, a mlčet nebudeme.

My prostě víme, že cesta unifikace je neefektivní, a to jak uvnitř země, tak v meziná-
rodním společenství. Tuto znalost jsme draze zaplatili a nehodláme platit podruhé.

Ostatně i nedávná revize Lisabonské strategie je důkazem toho, že přístup „one size
fits all“ prostě nefunguje. Pokud máme uskutečnit nutné reformy, musí mít demokratické
vlády možnost volit vlastní postupy s ohledem na specifické domácí podmínky. Chápu, že
pro vlády některých zemí, které narážejí na zuřivý iracionální odpor při jakékoli liberali-
zační snaze, by možná bylo pohodlnější přesunout odpovědnost za změny v sociální či roz-
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Ani toto však ještě není ona slibovaná revoluce. Jde jen o druhý krok. Na něj musí na-
vazovat krok třetí: permanentní proměna veřejné správy v duchu „on-line filosofie“. Jsem
si jist, že budeme svědky podobného interaktivního procesu, jaký vyvolal samotný internet.
Procesu neustálého sebezdokonalování informačních kanálů a procesů.

Ona revoluce opravdu nespočívá jen v organizačních a technologických změnách. Byť
i ty si dovolím označit za významné. Podstatnější ale je, že ze systému uzavřeného, ze sys-
tému obehnaného onou čínskou zdí vytváříme systém otevřený.

Jsme na počátku vývoje informačního systému nové generace. Systému, který výrazně
posílí reálnou participaci občanů na činnosti veřejné správy a bude tak pro ni velkou výzvou.

V souvislosti se slučováním Ministerstva informatiky s Ministerstvem vnitra bych rád
zdůraznil, že není důležité, která instituce bude naplňovat strategii rozvoje eGovernmentu.
Půjde přece o otevřený systém a záleží hlavně na tom, aby vláda měla vůli jej skutečně
otevřít.

Tato vláda se otevřenosti nebojí. Boj se zbytečnou byrokratickou zátěží pokládám za
jednu ze svých osobních priorit. Elektronizace veřejné správy je vlastně krokem k její pri-
vatizaci. Jde totiž o začátek procesu, kdy úřad ztrácí monopol na ono slavné kulaté razítko.

Revoluce, kterou zahajujeme, vnáší do dosud jednostranného vztahu občan-úřad prvek
rovnoprávnosti a konkurence. To zcela zapadá do naší filosofie odbourávání bariér ve všech
sférách společnosti a ekonomiky. A s tím bouráním začínáme hned. Jak řekl o internetu
Bill Gates: „Buď se pohybujete rychle, nebo nepřežijete! Je to opak pravidla, že „rychlost
zabíjí“. Řeknu vám, my jsme zatraceně rychlí!

✗ Od té doby se nic pozitivního nestalo. Přibylo úředníků. Podle Niskanena se snaží byro-
krat o maximalizaci rozpočtu svého úřadu. Díky maximalizaci rozpočtu úřadu totiž do-
chází i k maximalizaci jeho užitkové funkce, kterou si můžeme popsat takto: U = f (plat,
velikost úřadu, počet podřízených, vedlejší benefity, snadnost řízení, prestiž). Rezistence
systému roste exponenciálně se snahou o změnu.

Rovnost příležitostí nerovná se rovnosti výsledků 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO ROKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, 
DIVADLO ARCHA, PRAHA, 2. 4. 2007

Hned do úvodu musím poznamenat, jak mě těší, že v Evropské unii zvítězil konzerva-
tivní názor a rovnost příležitostí dostala přednost před rovností výsledků. Jak bylo tisíckrát
ověřeno, rovnostářství nakonec přináší více a horších nerovností, než jaké se snažilo od-
stranit.

Máme zde tedy Evropský rok rovných příležitostí a je na nás, jak si poradíme s výzvou,
kterou přináší. Ostatně specificky pro Českou republiku jde i o přípravu na předsednictví
EU, které proběhne pod heslem „Evropa bez bariér“. A co jiného je Evropa bez bariér než
Evropa rovných příležitostí?

Při našem předsednictví půjde o srovnání příležitostí na státní úrovni. Půjde o odstra-
nění diskriminací mezi starými a novými zeměmi, mezi velkými a malými, mezi těmi uvnitř
a těmi vně. Půjde o dokončení liberalizace vnitřního trhu, o odstranění zbytečné byrokracie,
regulací a nerovných dotací.

Evropský rok rovných příležitostí se oproti tomu týká jednotlivců. A to je dobře. Svoboda
vždy vychází od jednotlivce. Nepřeslechli jste se, řekl jsem opravdu svoboda, ne rovnost.
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Byrokracie neubylo, ba možná ještě přibylo. Dámy a pánové, my potřebujeme novou re-
voluci. Techniku už máme. Teď potřebujeme naučit státní správu nové filosofii. Přepnout ve
vztahu úřad občan z režimu off line na trvalý on-line.

Jistě, i veřejná správa už dnes využívá počítačů včetně internetu. Problém je v tom, že
tu stále máme dvě sítě, dva internety. Jeden pro občany a firmy, jeden pro úřady. Přes ne-
smělé pokusy o propojení je mezi těmito dvěma světy čínská zeď. Pak ani sebevýkonnější
technika nepomůže.

Když vezmete úřad tak, jak je, a jeho agendu elektronizujete, nestane se nic jiného, než
že byrokratovi dáte místo klotových rukávů do ruky mocnou zbraň. Zbraň, s jejíž pomocí
může ještě účinněji otravovat lidi.

Proto mluvím o změně filosofie. My musíme veřejnou agendu přizpůsobit myšlení in-
ternetu. Ne přenášet úřednické myšlení na internet. Česká republika ve srovnání s jinými
členskými státy Evropské unie vyniká právě tím, jak státní správa dokáže občany zaměst-
nat. Podle odborných odhadů občané musí dodat či dostat od veřejné správy kolem sta 
milionů potvrzení, žádostí a oznámení změn ročně. Z toho přibližně polovina správních aktů
je zbytečných. Občan či podnikatel totiž informaci či potvrzení potřebuje jen proto, aby ji
obratem předal jinému úřadu. Úředníky ta legrace stojí 4 miliony, občany až 100 milionů
pracovních hodin ročně. Přepočteno na průměrný plat to dělá 10 miliard korun. Deset mi-
liard vyletí jen tak oknem. A to počítám jen náklady na zbytečné transakce, které plynou
z oné úřednické off-line filosofie čínských zdí. Lze jen obtížně vyčíslit přínos, který by díky
vyšší efektivitě a rychlosti přineslo kreativní zapojení elektronické komunikace. Nemluvě
o tom, že veřejná správa by byla k lidem daleko přívětivější.

Jestli si myslíte, že se situace postupně zlepšuje, musím vám sdělit, že se bohužel mý-
líte. V roce 2004 byla Česká republika v kvalitě a dostupnosti elektronických služeb na 
19. místě v EU. Loni skončila v pětadvacítce ještě o dvě místa hůře. To není otázka ekono-
mická. Lucembursko s nejvyšším HDP na hlavu v EU je dokonce až za námi, zatímco chudší
Estonsko nás dalece předstihuje.

Je tedy nejvyšší čas začít s revolucí. Ptáte se, je-li na ní tato vláda připravena? Skromně
odpovídám: je. Je, protože na této revoluci jsme léta pracovali v opozici spolu s nezávislými
odborníky.

Všechny změny, které dosud proběhly v oblasti eGovernmentu, byly víceméně změnami
formálními. Změnami, které v praxi lidem až tak mnoho nepřinesly. My nyní, dva měsíce
poté, co tato vláda získala důvěru ve Sněmovně, přicházíme s dílčí, ale důležitou reformou.
Reformou, jejíž přínos občané okamžitě pocítí.

Minulou středu jsem měl tu čest vyzvednout si na Praze 13 první ověřený výpis z Ka-
tastru nemovitostí předaný systémem CZECH POINT. Celým jménem Český Podací Ově-
řovací Informační Národní Terminál. Smyslem projektu je vytvoření sítě kontaktních míst,
kde občan bude moci získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních
veřejných evidencích a registrech k jeho osobě, věcem a právům. Na jednom místě, během
okamžiku. Během jednoho roku budou lidé moci nejméně na dvou tisících místech po celé
republice ověřit dokumenty, listiny a podpisy a také provést konverzi dokumentů do elek-
tronické formy. Rovněž budou mít možnost získat informace o průběhu řízení ve všech vě-
cech, které se týkají jejich osoby.

Toto však ještě není ona revoluce. Jde jen o první krok. Po schválení zákona o eGovern-
mentu, který už máme připraven, budou občané moci mít svůj CZECH POINT doma ve svém
počítači připojeném k internetu. Pak bude možné vyřídit úřední záležitosti v pohodlí domova.
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Ve zdravotnictví musíme zvýšit spoluúčast u banální léčby a léků na běžné choroby.
Jen tak získáme peníze na záchranu životů, na zlepšení kvality života těžce a chronicky
nemocných. Nikde jinde není rovnostářství tak nespravedlivé a doslova vražedné, jako při
poskytování zdravotní péče. Rovnost příležitosti přežít je ve vyšší solidaritě zdravých s ne-
mocnými.

Co se týče sociálního systému, je nutné okamžitě zamezit zneužívání sociálních dávek.
Kdo nepracuje, ať nejí – držme se tohoto pravidla našich babiček. Kdo odmítá nabízené za-
městnání, kdo je přistižen při práci načerno, automaticky vypadává ze solidárního systému.
V soutěži o sociální dávky dnes vítězí ne ti nejpotřebnější, ale nejšikovnější.

Dnešní benevolence je krutě nespravedlivá k těm, kteří poctivě dřou, stejně jako k těm,
kteří opravdu pracovat chtějí, ale doplácejí na to, že prosperita všech je projídána černými
pasažéry systému. Opět na to doplácejí ti nejslabší. Romové, ženy, případně zdravotně po-
stižení. Rovnost příležitostí na trhu práce je v odstranění rovnostářství.

Odstranit bariéry je nutné i v podnikání. Dnešní systém investičních pobídek má jisté
izolované výsledky. Ty jsou však několikanásobně negovány morálními a ekonomickými
důsledky stavu, kdy úředník jednomu podnikateli sebere, aby mohl o to více dát jinému.

Je zvláštní, že jinak velice podrobný antidiskriminační zákon na tuto zjevnou a státem
řízenou diskriminaci – a na mnohé jiné – nepamatuje. Rovnost příležitostí v podnikání zna-
mená stejné podmínky pro všechny, velké i malé, domácí i cizí. Tedy i více pracovních pří-
ležitostí a méně diskriminace při získávání zaměstnání. Hlavně u těch nejslabších, nejvíce
znevýhodněných.

To jsem stručně popsal část reforem, které podrobně představíme zítra. To je náš kon-
krétní přínos k roku rovných příležitostí. To je základ budoucí prosperity a rovných příle-
žitostí. Ale ještě bych se rád krátce zmínil o souvislosti těchto reforem s konkrétními
jednotlivci ohroženými diskriminací.

Jsem rád, že tu vůbec nemusím mluvit o diskriminaci na základě sexuální orientace.
Tu se nám podařilo zcela vymýtit a neznám případ, že by někdo zkoumal u uchazeče o za-
městnání, zda je homosexuál či heterosexuál.

Naopak jsou rozdíly, které jsou nevymýtitelné. U zdravotně postižených nikdy nedo-
sáhneme rovnosti příležitostí, protože zde rovnost fakticky není. Je tedy potřeba kombinovat
důsledně liberální přístup s efektivními formami podpory. Podpora je v tomto případě
nutná, aby vyrovnala objektivní nerovnost. Vždy však musí jít za jednotlivcem, nikoli za
institucí.

V případě žen – což není znevýhodněná menšina, ale obvykle se tak o ní mluví – rovněž
nelze mluvit o rovnosti příležitostí. Těhotenství a mateřství je výsadou žen a tato výsada
činí ženy apriorně odlišnými od mužů. Například na trhu práce. Je to přirozené, je to logické,
je to zdravé.

Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít a pak jsem přesvědčen, že má stejné pří-
ležitosti uplatnění jako muž. S tím by měl zákon počítat a nevnucovat těmto ženám ochranu,
o kterou nestojí a která paradoxně vede k jejich diskriminaci. Pokud se žena rozhodne vě-
novat roli, kterou jí svěřila příroda, pak nepotřebuje, aby se ji zákon snažil srovnat s mužem.
Naopak potřebuje flexibilní pracovní trh, který jí umožní zaměstnat se za podmínek, které
budou oběma stranám vyhovovat. A samozřejmě potřebuje podporu rodiny.

Už jsem se zmínil o škodlivosti multikulturního přístupu. A je jedno, zda jde o Romy,
jiné národnosti, nebo o muslimy. Neschopnost integrovat jakoukoli kulturní menšinu způ-
sobuje problémy a vede k tomu, že tyto skupiny nikdy nedosáhnou na rovné příležitosti.
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Protože svoboda je základní hodnotou, od níž jsou všechny další odvozené. Bez osobní svo-
body nelze vůbec usilovat o nějakou rovnost.

Pokud nám jde o skutečnou svobodu, o skutečnou rovnost příležitostí, musíme se zbavit
socialistického zlozvyku angažovat do věci byrokrata. Zárukou rovnosti příležitostí není
žádná „dobře míněná“ snaha narovnat nenarovnatelné. Žádná pozitivní diskriminace. Cítíte
ten protimluv pozitivní – diskriminace? To zní asi stejně jako příjemný výprask.

Zárukou rovnosti je vláda práva a neosobních pravidel. Občanská individuální práva
jsou proto vždy důležitější než práva skupinová. Záruka, že když splním určitá profesní kri-
téria, tak získám nabízenou práci bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti, stáří, názory či
náboženství.

Nikoli náhodou je nejméně skutečné rovnosti příležitostí tam, kde se stát nejvíce an-
gažuje ve jménu takzvané ochrany znevýhodněných skupin. Tato skupinová ochrana pak
přes všechnu snahu fakticky vede ke skupinové diskriminaci. Vidíme to u žen, důchodců,
studentů. To je třeba změnit.

V tomto smyslu byla prorocká slova amerického novináře, autora inspirativní knihy
Ekonomie v jedné lekci Henryho Hazlitta: „Budeme-li se pokoušet manipulovat ekonomiku
ve prospěch nějaké skupiny nebo třídy, poškodíme nebo zničíme další skupiny, včetně členů
samotné skupiny, v jejíž prospěch jsme se pokoušeli ekonomiku řídit. Ekonomika musí fun-
govat ve prospěch všech.“

Proč jsou ženy diskriminovány při přijímání do zaměstnání? Jednoduše proto, že
ochrana žen je tak vysoká, tak rigidní – a nový zákoník práce to ještě zhoršil – že je prostě
daleko rizikovější zaměstnat ženu než muže.

U seniorů zase vidíme, že jak se blíží čas státem stanoveného odchodu do důchodu,
firmy ztrácejí o tyto lidi zájem. Je to dáno tím, že ochranářský stát vytvořil atmosféru, kdy
se automaticky počítá s tím, že člověk po šedesátce se hodí jen do penze.

Studenty zase dnes tak chráníme před vykořisťováním, že neseženou brigádu. Lidé bez
praxe, zaměstnávaní na krátkou dobu, za které se ovšem musí platit plné zdravotní a so-
ciální pojištění, nejsou dvakrát atraktivní na trhu práce.

To jsem uvedl jen tři smutné příklady boje za rovnost, který vede k vytváření mravně
neobhajitelných nerovností. Tři příklady, jak socialismus ničí rovnost šancí. Náprava je
v tomto případě poměrně snadná. Stačí klepnout byrokracii přes prsty, zrušit diskriminační
ochranářská opatření a věci se brzy narovnají samy.

Důkladné odstranění bariér však znamená udělat mnohem víc. Znamená to provést li-
berální reformy ve všech sektorech ekonomiky a společnosti. Znamená to důkladnou revizi
přežilých socialistických receptů.

Ve školství potřebujeme otevřít vysoké školy všem, kteří k tomu mají předpoklady. To
nepůjde bez zavedení odložené platby za vzdělání. Země, v nichž se nějakou formou platí
školné, mají třikrát větší podíl vysokoškoláků ze sociálně slabých rodin než Česko. Systém
zdánlivé rovnosti – neboli vše je zadarmo – tak vede ke skutečné diskriminaci. Třeba pro
Romy je školský systém naprosto neprostupný. To vše je fakt a žádná ideologie s tím nehne.
Rovnost v přístupu ke vzdělání je školné. Mimo jiné.

Rovněž tak je důležité, aby školský systém lépe než dnes přispíval k soudržnosti spo-
lečnosti. Aby nevylučoval odlišné skupiny – etnické, ale potenciálně i náboženské – do kul-
turních ghett. Školský systém musí naopak sloužit k asimilaci, ke schopnosti menšin plně
se integrovat do většinové společnosti, do společnosti práva a jasných pravidel. Multikultu-
ralita je zdrojem bolestných nerovností, narůstajících diskriminací a napětí.
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kodexy novinářů, tak něco takového je možné jen při splnění dvou podmínek: že jde o od-
halení zločinu (takového, který ospravedlní porušení ústavních práv skrytě natáčeného)
a že informace nelze získat jiným způsobem. Ani jedno nebylo splněno, Dalík Kmentovi
pouze sděloval pravdivou (a v té chvíli nijak zvlášť tajnou a překvapivou) informaci o ochotě
některých sociálních demokratů podpořit vznikající vládu. A já doufám, že aspoň v duchu
(když už ne nahlas) se mnou budou novináři souhlasit: toto se prostě nedělá. Kvůli téhle
cause jsem se trochu naštval. Problém je, že jako politik nemám právo kritizovat média.
Tahle ulice je prostě jednosměrná. Takže aspoň ten blog…

Špatně vydýchávám i způsob, jakým novináři narušují soukromí moje a hlavně mých
blízkých. Chápu velice dobře, že noviny se musejí prodat, ale řada agresivních vpádů je
podle mě za hranicí nejen vkusu, ale i trestního práva. A jistě by se našli soudci, kteří by
tyto útoky i odsoudili.

Bohužel se tyhle metody netýkají jen bulváru. I takzvaná seriózní média se rychle učí,
jak zvyšovat prodej a sledovanost. Dokonce i když se jedná o politiku. „No comment“ už dnes
není odpověď. Když mi novináři ve dvě v noci před mým bydlištěm fyzicky brání v pohybu,
není něco v pořádku. Zvláště když se mě s kamerou ptají na věc, kterou už stejně neodvysílají
dříve, než příští den. Mezi touto noční epizodou a televizními zprávami proběhla tisková
konference, na níž jsem podal kýženou informaci týkající se vicepremiéra Čunka. Novináři
byli mým mluvčím informováni, že schůzka bude velice pozdě v noci, že další den bude tis-
kovka a nemá tedy cenu někde ponocovat. Jenže pro média to význam mělo. Ve zprávách
bylo moje vyjádření z tiskovky doprovozeno nočními záběry, kdy agresivní novináře posílám
kamsi. Nevím, jaká v tom byla přidaná hodnota pro veřejnost, ale zase bylo co rozebírat.
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Peníze, které stát v této oblasti vydává, musejí jít na asimilaci jednotlivců, nikoli podporu
chiméry multikulturality.

Závěrem chci všechny vyzvat. Úředníky státní správy a samosprávy, firmy i jednotlivce,
aby vzali evropský rok rovných příležitostí nikoli jako pouhou formalitu. Jako formalitu,
kdy se pouze utratí peníze z rozpočtu a z fondů EU za PR kampaně, které v důsledku po-
mohou jen některým.

Vezměme tuto příležitost vážně. Vezměme ji jako začátek procesu, na jehož konci bude
společnost bez bariér a diskriminací (pozitivních či negativních). Liberální společnost rov-
ných příležitostí.

Na závěr uvedu jeden citát: „Obecně bychom měli usilovat spíše o jistotu zaměstnanosti
než o jistotu udržení každého jednotlivého pracovního místa. Spíše než samotná pracovní
místa bychom měli chránit možnost pracovníků nacházet práci.“ To neřekl nějaký liberální
ekonom. To jsou slova zde přítomného eurokomisaře Vladimíra Špidly. A já vám za ně dě-
kuji, pane komisaři. Ukazují totiž, že i když se neshodneme v mnohém, v těch zásadních
věcech mohou i mezi námi padat (ideologické) bariéry.

Téměř totéž řekl neokonzervativní americký ekonom Michael Novak: „K řešení blaho-
bytu potřebujeme tři věci: za prvé jobs, za druhé jobs, za třetí jobs.“ Problém nezaměstna-
nosti tak řeší oba dva výše jmenovaní vytvářením přátelského prostředí pro vznik
pracovních příležitostí a ne zvyšováním ochrany nezaměstnaných a zaměstnanců. A v tom
je i podstata mého vidění a v tom s oběma souhlasím. V tomto smyslu si přeji ne rok 2007
jako rok rovných příležitostí, ale Evropskou unii rovných příležitostí bez časového omezení.

✗ Feministkám se můj provokativní projev opravdu líbil. Dupaly a bučely od samého za-
čátku. To netušily, že se na ně hrne šaríja a burky. Ještě jim my, vymírající mužští šovi-
nisti oslavující kult ženy a mateřství, budeme dobří.

O novinářích – a taky trochu o mně
AKTUALNE.CZ, BLOG, 11. 4. 2007

Je mi jasné, že se musím smířit s tím, když o mně novináři píší cosi, co mi není dvakrát
příjemné. Byl bych ale rád, kdyby se pro změnu smířili s nějakou tou mojí ostřejší reakcí.
Zvláště když píší něco, co není pravda, nebo když jde o věci, které každý slušný, normální
člověk pokládá za soukromé. Někdy to nevydýchávám lehce. Mám ale pocit, že novináři
ještě hůř vydýchávají, co říkám já o nich. Myslím, že potřebují více tréninku – jako se ho
mně dostává od médií. Platí přece, že každý musí snést to, co sám činí jiným.

Všude teď čtu něco o premiérském komplexu. Prý jsem nezdvořilý a nerudný a je to se
mnou čím dál horší. Omyl. Ti, co mně znají, vědí, že je to se mnou naopak čím dál tím víc
stejné. Chovám se prostě jako Topolánek, ne jako nažehlený expert PR agentury. Rozdíl je
v tom, že teď je na mě víc vidět. Možná někomu přijdu nerudný, ale na rozdíl od jiných vrchol-
ných politiků se aspoň s novináři nesoudím, ani je neudávám u různých mediálních rad.

Vždycky se řídím zásadou – jak Vy k My, tak My k Vy. Vím, že to v případě vztahu
k médiím není od politika dvakrát chytré. Lidé z mého týmu mi také tuhle tvrdohlavost
často otloukají o hlavu. Říkají, že s novináři musím vyjít za každou cenu, ať už píší cokoli.
Říkají to marně…

Nikdy jsem se kupříkladu nesmířil s použitím skryté kamery při pracovní schůzce mého
přítele Marka Dalíka s redaktorem MF DNES Jaroslavem Kmentou. Pokud znám etické
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25. 3. 2010. Výkonná rada ODS jede podle předem připraveného scénáře puče. Hyeny v akci. Za
chvíli oznámím svou rezignaci na volebního lídra ODS ve volbách 2010. V sále je dusno, jediný se
nepotím. Jsou to ubožáci.



K čemu je blog?
AKTUALNE.CZ, BLOG, 11. 5. 2007 

Musím říci, že mě příjemně překvapilo, kolika lidem stálo za to reagovat na můj první
blog. A ještě více a ještě příjemněji mě překvapilo, kolik odpovědí bylo kladných. 

Dalo by se čekat, že když si politik stěžuje na média, bude skóre sto k nule v jeho ne-
prospěch. Takže z radosti nad tím jsem pominul i to, že média ignorovala, k čemu je vlastně
blog. Totiž že je to osobní zpověď autora, která slouží k jeho přímé komunikaci s okolím.
Přímá komunikace znamená komunikace bez mediátorů, tedy bez novinářů. Blogy jsou způ-
sob, jak narušit hegemonii oficiálních médií. 

A myslím, že principiálně nezáleží na tom, jestli se takto prezentuje anonymně dvace-
tiletý student nebo mediálně profláknutý padesátiletý premiér. Internet nabízí všem rov-
nost (alespoň v možnosti se vůbec dostat se svým názorem na veřejnost, když už ne v míře
publicity) a ono kouzlo mluvit se čtenáři přímo, bez zkracování a zkreslování. 

Takže když se z blogu vytrhnou jedna dvě věty a použijí se v novinovém zpravodajství,
jde to proti smyslu blogu a potvrzuje to mé výhrady stran lenosti, neprofesionality či pod-
jatosti některých novinářů. 

Ale i tak to má jednu pro mě podstatnou výhodu. V tomto případě neurčují agendu tak
úplně editoři médií, ale i já, občan Topolánek. A to mě těší. Svoboda slova je přeci pro
všechny, ne jen pro privilegované účastníky veřejné debaty.

Bojujme za svět bez klimatických změn
AKTUALNE.CZ, BLOG 16. 5. 2007 

Ač jsem ateista, poslední dobou začínám propadat novému náboženství. V nejvyšší spo-
lečnosti evropských politiků je dnes takřka povinné se k němu hlásit. Jde o boha klimatic-
kých změn. Kdo dnes nebojuje se změnami klimatu, ten jako by v Evropě ani nebyl. Musíme
přece zachránit lidstvo!

Jakmile vystoupíte na jakémkoli evropském fóru s projevem na téma nutnost udělat
už konečně něco s globálním oteplováním, obličeje většiny přítomných státníků se naplní
posvátným vnitřním jasem. Češi ale byli vždycky tak trochu kacíři. Takže mě svým způso-
bem potěšilo, že moje jméno se stalo předmětem debat v britské Dolní sněmovně. Premiér
Tony Blair jím tloukl po hlavě Davida Camerona, vůdce konzervativců. Prý si špatně vybírá
spojence, když se stýká s posledním šéfem evropské vlády, který nevěří na klimatologického
boha. Vždy rád posloužím někomu jako argument, ať už je to doma, nebo v zahraničí.

Jinak si ale myslím, že apoštolové nového náboženství by si měli lépe hlídat média, a to
i ta spřátelená. Tuhle jsem v České televizi zaznamenal environmentální pořad o ubývání
jednoho alpského ledovce, v němž se ovšem tvrdilo, že tento proces trvá nepřetržitě 150 let…
Zřejmě od počátku měření.

Ostatně o klimatických změnách se od vědců můžeme dozvědět leccos. Třeba to, že da-
leko větší vliv než lidská činnost má stoletý cyklus sluneční aktivity. Nebo také, že se na-
cházíme na počátku doby ledové. Spolu se světoznámým klimatologem českého původu
Kuklou bych tak řekl: „Chce to klid“.

A když už je řeč o emisích kysličníku uhličitého, stojí za zmínku, že člověk ho svým 
dýcháním při prudkém běhu uvolňuje více, než byste tušili. Doufám, že to pro nikoho nebu-
de návod, jak redukovat emise vzniklé lidskou činností… S nadsázkou vyzývám všechny: 
„Neběhejte, jezděte autem“.
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Co mě naopak docela pobavilo, byla kampaň ohledně mého vztyčeného prostředníčku.
Fascinovalo mě, kolik pozornosti média věnovala jednomu letmému ironickému gestu – na
úkor zákonů probíraných v parlamentu. Divím se jindy agilní opozici, že si nestěžovala u me-
diální rad, jakou reklamu jsem měl zdarma. Kdybych chtěl být cynický, tak řeknu, že až
budu chtít příště odvést pozornost od nějaké zásadní věci, vypláznu na poslance třeba jazyk.

Co opravdu nechápu, je poptávka médií po komentářích politiků. Skoro to někdy vy-
padá, že média se proměňují v jakýsi podivný chat, na kterém si politici vyměňují výroky
stejně razantní, jako málo duchaplné. Když tomu chce někdo věnovat prostor, je to jeho věc.
Já se ale odmítám této hry na vtipnost účastnit. Takže mám nálepku nekomunikativního
politika.

Na závěr jednu věc, která mě opravdu zamrzela. Během mé krátké návštěvy Afghánis-
tánu na konci března se podařilo přímo na místě sjednat audienci u prezidenta Hámida Kar-
záího, který si ji přímo vyžádal, když se dozvěděl o našem příletu. Česká televize odmítla
udělat si z tohoto přijetí záběry, když jí prezident zároveň neposkytne rozhovor. Ani později
se mě její redaktor nezeptal, o čem jsme jednali. Přitom šlo o docela významnou událost. Pre-
zident kromě toho, že ocenil způsob, jakým čeští vojáci zvládli velení Kábulskému letišti (kvůli
ukončení této mise a zahájení provozu polní nemocnice novináři do Afghánistánu letěli), vy-
zval české firmy, aby se daleko více účastnily obnovy země. Vyzdvihl investiční možnosti,
které zde jsou – málo se u nás ví, že v Afghánistánu je dnes 5 mobilních operátorů a jejich in-
vestice se velice rychle zhodnocují. To snad stálo za trochu námahy a alespoň kraťas…

Více zase někdy příště.

✗ Dodnes jsem přesvědčen, že ve vztahu k novinářům jsem dělal velkou chybu. Ne krátká
levá tečka, ale regulérní pravý hák. Dnes jsou ti lepší v undergroundu, ti slušní mimo
obor. Pravdou je, že já jsem se taky v politice moc neohřál...

Paroubkův dvojí metr: Parkanová versus Tvrdík
AKTUALNE.CZ, BLOG, 3. 5. 2007 

Vzpomněl jsem si v pondělí na takové dětské (a možná, že ne úplně dětské) pořekadlo:
„Není sprostý ten, kdo sprostě mluví, ale ten, kdo sprostě myslí.“ Jako děti jsme jím (a možná
to děláme dodnes) omlouvali dětské sprosťárničky. 

Při sledování tiskovky Jiřího Paroubka stříkala vulgarita a hrubost IV. cenové skupiny
z obrazovky jako všudypřítomný sliz a na všechny dýchl závan holešovické střelnice. To, co
byl – s bodrostí hostinského Palivce – Paroubek schopen říct na účet Vlasty Parkanové, po-
kládám za vrchol primitivního mužského šovinismu a machismu. 

Paroubkův nejbližší fámulus a podrždeštník, zkrachovalý lampasák Jaroslav Tvrdík
se po roce v epizodní ministerské roli sesypal, přinesl do Sněmovny ukázat antrax, pak se
rozplakal, chudáček, a šel. Bohužel ne tam, kam patřil, ale do ČSA. I tam se výsledek brzy
dostavil. 

Jak to, že to nikdo z hlídacích psů Paroubkovi nepřipomene? Nebo je na socialisty
opravdu všude na světě jiný metr? Ministr obrany přece není ministrem vojáků, stejně jako
ministr školství není ministrem učitelů a ministr zdravotnictví ministrem lékařů. Útok na
ministryni Parkanovou pokládám za vulgární a hrubý a prostřednictvím svého blogu to po-
slušně hlásím. 

Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí!
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Protiraketová obrana v Evropě: 
dopady na transatlantické vztahy
U.S. MISSILE DEFENCE IN EUROPE: CONSEQUENCES FOR THE TRANSATLANTIC RELATIONS, 
PRAHA, 31. 5. 2007

Musím říci, že toto není mé první vystoupení k protiraketové obraně. A zdaleka také
nebude poslední. Považuji to za důkaz, že něco není v pořádku. Něco není v pořádku, když
tak samozřejmý krok vzbuzuje tolik negativních emocí a zbytečných politických šarvátek.

Já jsem již mnohokrát říkal, že budování antibalistického štítu je v zájmu bezpečnosti
celé Evropy. A budu to opakovat znovu a znovu, tolikrát, kolikrát to bude potřeba. Jak řekl
první americký prezident George Washington: „Být připraven na válku je nejúčinnější způ-
sob, jak uchovat mír.“ Tato slova stále platí. My chceme být připraveni na obranu, nikoli na
útok. Proto také máme ministerstvo obrany, nikoli války.

Vedeme velice širokou a odpovědnou celospolečenskou diskusi doma i odbornou v NATO
o všech geopolitických, bezpečnostních, ekonomických, zahraničně i vnitropolitických, práv-
ních, vojenských a zdravotních aspektech tohoto kroku. Nicméně nechci se v této chvíli za-
bývat detaily této diskuse. Všechny potřebné údaje o vyjednávání i známé technické
informace jsou volně k dispozici všem, kteří o ně mají zájem. Stejně jako obsáhlá stanoviska
členů vlády přednesená v parlamentu i jinde.
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Ale přeci jen vážně. Česko je jednou z nemnoha zemí, která plní Kjótský protokol (sa-
mozřejmě za cenu obrovských investic ze soukromých i státních zdrojů a přísné legislativy).
Bez náboženského zanícení a neokázale tak předstihujeme například onu Velkou Británii,
která je v čele bojovníků proti klimatickým změnám. Což mě vede k mírnému optimismu,
že za pár století budou čeští kacíři opět rehabilitováni a prohlášeni za reformátory, kteří to
mysleli dobře, ačkoli odmítali momentální církevní dogmata. 

Soustřeďme se nepateticky na úklid po sobě bez ohledu na to, co se o tom zrovna tvrdí
v Moskvě, Bruselu či Washingtonu.

✗ Když blogy začínaly, byla to celkem zábava. Dnes i ti největší političtí nýmandi pochopili,
že klíčové je ovládnout chatovou diskuzi pod blogem. Kdo chce do žumpy, stačí odklopit
víko. A jen na okraj – do článku se to sice hodilo, ale já jsem se po etapě naivního agnos-
ticismu a éry něcismu našel. Jsem nepochybně křesťan! A myslím to upřímně.

Zákaz nestačí. Komunismus musíme dostat z hlav! 
CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ČR, PRAHA, 22. 5. 2007

Přátelé – a já myslím, že toto slovo mohu mezi vámi použít – přátelé, vím velice dobře,
jak mnoho vám záleží na tom, aby komunismus definitivně přestal být hrozbou pro naši
svobodu. Chodím mezi vás často. Mluvím s vámi. Poslouchám vás. Souhlasíme spolu. Ne-
musíme si nic vysvětlovat. O čem se ale musíme bavit stále znovu, je způsob, jak vysvětlit
ostatním, zejména mladým, v čem spočívá hrozba komunismu.

Já si nemyslím, že ona hrozba spočívá výhradně a především v komunistické straně.
Problém dnes není jako před dvaceti lety v mocenské instituci. Je ve způsobu myšlení. Ko-
munismus jako všemocná instituce již neexistuje. Přežívá ve formě relativně slabého
zbytku, s nímž by si fungující demokracie měla umět poradit. Jenomže naše demokracie si
zatím s komunismem neví rady. V osmdesátých letech ještě nad naší zemí vlály rudé vlajky,
ale myšlenky drtivé většiny lidí se upíraly ke svobodě. Dnes jsou komunisté až třetí parla-
mentní stranou a nevládnou. Jenže téměř polovina lidí je ochotna nereformovanou KSČM
klidně pustit k moci.

To není chyba komunistů, ale demokratů. Demokratů, kteří chystají zákony, za něž by
se komunisté nemuseli stydět a také je spolu s komunisty prosazují. Ostudným příkladem
je zákoník práce, postavený na komunistickém dirigismu. Pokud budou demokraté s ko-
munisty bezostyšně spolupracovat, pokud budou stírat rozdíly mezi demokratickou a ko-
munistickou politikou, pak se nelze divit, že ani občané v tom nevidí rozdíl.

Chápu hlasy, které volají po zákazu komunistické strany. Ale nevidím to jako efektivní
způsob boje. Není účelem vyhnat zbytky komunismu z parlamentu, daleko důležitější je vy-
pudit komunistické resentimenty z našich hlav a především z hlav našich dětí.

A toto je zcela v naší moci. Nemusíme sahat k zákazům – ostatně dnes už těžko před-
stavitelným. Je jen třeba pamatovat si, co řekl velký britský státník Winston Churchill:
„Komunista je jako krokodýl: když otevře tlamu, nepoznáte, jestli se snaží usmívat, nebo
jestli vás chce sežrat.“

✗ Pamatuji se, jak se chilský velvyslanec zhrozil, když jsem konstatoval, že Havlův samet
byl chybou, že my jsme potřebovali malého Pinocheta a trochu šmirglu. Za tím výrokem
stojím pevněji než tehdy. Dnešní vývoj mi dává za pravdu. Taky „slyším trávu růst“, ale
na našich hrobech.
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Mezinárodní mise NATO ISAF, Provinční rekonstrukční tým, základna Shank, provincie Lógar, Afghá-
nistán, 8. května 2008. „Je mi 52 a většina z vás je ve věku mých starších dětí. A když kdokoli z vašich
řad položí život nebo je zraněný, mám pocit, jako by se to stalo mým dětem,“ řekl jsem vojákům. Po
úmrtí Radima Vaculíka, jehož vozidlo Humvee najelo na výbušné zařízení, slibuji vojákům bezpečnější
vozidla. Splněno! 



jehož rozšiřování na východ Rusko rovněž protestovalo, neznamená pro Moskvu žádné ohro-
žení. Spíše naopak. Přibližuje k jeho hranicím prostor míru, bezpečí a stability.

Rusko tedy není ohroženo vojensky. Cítí se však ohroženo ve své nově nalezené velmo-
censké politice. Cítí šanci, že když se mu podaří vetovat vznik základny, když tvrdou réto-
rikou vnese mezi spojence zmatek, posílí svou pozici a oslabí euroatlantické spojenectví.
Rusko v posledním desetiletí minulého století vyklízelo své evropské pozice. Nejprve jeho
vojáci odešli z postkomunistických zemí. Pak byly tyto země postupně integrovány do
NATO. Nyní, když v Evropě ochabla vůle k obraně, cítí Rusko šanci tento proces zvrátit, či
alespoň zpochybnit.

My ale přece nechceme patřit opět do sféry ruského vlivu. Nechceme patřit do prostoru
zemí, které když chtějí zajistit vlastní obranu, musí se ptát Ruska na svolení. V rámci NATO
máme s Ruskem minimálně rovnoprávné postavení, v řadě věcí s ním rádi budeme spolu-
pracovat a rozhodně s ním chceme vést dialog. Ale své vnitřní záležitosti si budeme rozho-
dovat sami. Naši nedávno nabytou svobodu si nechceme nechat omezovat. Je na Rusku, zda
chce být spojencem, zda chce přispívat ke kolektivní bezpečnosti, nebo naopak.

A to je třetí význam spolupráce na protiraketové základně. Náš národ 30. června 1991,
kdy odešel poslední sovětský okupant, získal opět skutečnou nezávislost. Když jsme 
12. března 1999 vstoupili do NATO, stali jsme se součástí společenství, které nám dává zá-
ruky obrany této nezávislosti a svobody.

Až k těmto datům přibude, jak pevně věřím, datum ratifikace smlouvy s USA
o protiraketové obraně, staneme se zemí, která je připravena nezávislost a svo-
bodu – svoji i spojenců – také bránit. To je otázka národní hrdosti a odpovědnosti
za osud vlastní i za osud spojenců.

To jsou tedy tři zásadní důvody, které mě vedou k podpoře jednání o protiraketové
obraně.

Vidíte, že jsem ani nemluvil o konkrétních hrozbách z oněch takzvaných „darebáckých“
států. Nemluvil jsem o konkrétních podmínkách, které si klademe pro umístění radaru.
Nemluvil jsem o hromadě technických podrobností ani o vnitropolitických konsekvencích.

Toto vše jsou otázky, které jsou samozřejmě vrcholně důležité pro získání podpory ve-
řejnosti. A my s českou veřejností i s opozicí povedeme férový dialog. Chceme hrát s otevře-
nými kartami. Chtěl jsem však využít příležitosti tohoto fóra, abych mluvil o našich cílech,
nikoli jen o prostředcích. Jsem přesvědčen, že je správné projevit svobodnou vůli k obraně.
Ostatně dokud byla ČSSD u moci, jednala stejně – jen se to bála občanům otevřeně říci.

Jsem si jist, že protiraketová obrana je čistě obranným projektem, který neohrožuje ni-
koho, ale kříží plány teroristů a darebáckých států.

Pevně věřím, že protiraketová obrana zvýší bezpečnost České republiky, našich spo-
jenců a dalších evropských zemí. Jinak bychom v jednáních vůbec nepokračovali.

Vůle k obraně je zároveň vůlí po svobodě. Rádi zapomínáme na to, že svoboda není sa-
mozřejmým statkem, ale výsledkem boje a ochoty ji bránit.

Mnozí se nás snaží strašit. Říkají nám, že stavba radaru z nás učiní cíl možného útoku.
Prý to není bezpečné. Jak ale řekl americký politik, diplomat, přírodovědec a filosof Benja-
min Franklin: „Ten, kdo se ve jménu bezpečnosti vzdává svobody, nezaslouží si ani svobodu
ani bezpečnost.“ Myslím, že to je ta nejlepší odpověď na závěr.

✗ Projevů na téma transatlantických vztahů a protiraketové obrany jsem doma i venku
přednesl hafo. Budu vás šetřit a vybírám jen některé. 
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Nyní se chci soustředit na základní sdělení. Na to, co já jako předseda vlády pokládám
za podstatné ve spojení protiraketové obrany a severoatlantické spolupráce. Já si ve sku-
tečnosti nemyslím, že tady jde v první řadě o radar a deset interceptorů. To opravdu není
až tak podstatné. Jde především o vyjádření svobodné vůle k obraně. Bez radaru nakonec
může Evropa přežít. Ale bez vůle k obraně je s naší civilizací konec.

Jednání o protiraketovém deštníku – a já nyní nepředjímám, jak dopadnou, ať na české
či na americké straně – mají pro mě tři hlavní významy: morální (který jsem právě nazna-
čil), geopolitický a národní.

Morální výzva je srozumitelná a jasná: Pokud nebudeme ochotni přijmout
v zájmu obrany euroatlantického prostoru takovou maličkost, jakou jsou
prvky protiraketové obrany, jak se dokážeme postavit těžším výzvám, které
mohou přijít?

Náš svět není bezpečný. A bude pro nás bezpečný tím méně, čím více se v evropských
zemích bude rozmáhat pocit, že není třeba se starat o obranu. Pocit, že nám vlastně nic ne-
hrozí. A pokud ano, měl by se o naši bezpečnost postarat někdo jiný. Protiraketová obrana
je takovým malým testem. Testem bezbolestným, protože jde o relativně malá zařízení s pár
vojáky, do kterých nemusíme investovat ani korunu, protože jsou placená vládou Spojených
států. Když to srovnám s mnohatisícovými základnami US Army, US Air Force a US Navy
po celé Evropě, jde opravdu o maličkost. Zatímco však tyto základny byly Evropany přijaty
vesměs kladně, protiraketová obrana naráží na tuhý odpor. V čem je ten problém? O tom
by se dalo diskutovat hodiny. Já ale myslím, že základ potíží má jednoho společného jme-
novatele: mizející vůli k obraně, obraně svobody.

Po druhé světové válce, kdy Američané již podruhé přijeli zachránit Evropu, si obyvatelé
svobodného světa přáli, aby je chránili již napořád. A americkým vojákům se také podařilo
odradit Říši zla od rozpoutání nové války. Tím zachránili starý kontinent potřetí. S koncem
studené války však zmizel jasně definovaný nepřítel. Mnoho lidí podlehlo falešnému dojmu,
že nastal konec historie, že liberální demokracii už nemůže nikdo a nic ohrozit. A Evropu
neprobudilo z tohoto růžového snu ani 11. září, ani Madrid, ani Londýn.

Takto vypadá začátek konce každé civilizace, jakkoli byla mocná. Začíná iluzí o tom, že
prožívá zlatý věk, který nedokáže nic narušit. I kdyby to v dané chvíli byla pravda, rezignace
na vlastní obranu dříve či později způsobí zkázu. Nevidím žádnou šanci, že by Evropa to-
muto tisíciletému axiomu dokázala uniknout.

My prostě musíme ukázat, že jsme ochotni euroatlantický prostor bránit. Že jsme při-
praveni bránit naše hodnoty. Zatím jsme udělali málo v boji s terorismem, neučinili jsme
nic na obranu svobody slova v našem vlastním domě – a nyní řada z nás zpochybňuje zá-
klady našeho spojenectví v NATO. Toto je cesta do pekel. 

Pokud jsme spojenci v NATO, musíme být zkrátka připraveni převzít odpo-
vědnost za kolektivní obranu. Tím se dostávám k druhému významu jednání
o protiraketové základně. Je jím geopolitické rozhodnutí. Potvrzení naší přísluš-
nosti k euroatlantickému prostoru.

Euroatlantická spolupráce vyplňuje onen „podivný prostor“ mezi Německem a Ruskem,
jak se vyjádřil vojevůdce Wellington. Díky této spolupráci nežijí národy střední Evropy ve
vakuu. Ve vakuu, které se velmoci snaží nějak vyplnit.

Tento geopolitický faktor, a nic jiného, je příčinou protestů Ruska proti radaru v Česku
a základně v Polsku. Každému, kdo se nad věcí jen minimálně zamyslí, musí být přeci jasné,
že tato zařízení nepředstavují pro Rusko žádné ohrožení. Ostatně ani samotné NATO, proti
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mohli razantně snížit daně, je, že případný výpadek si nemůžeme v této situaci vývoje
veřejných rozpočtů dovolit. Už jsem řekl, že naším cílem je stabilizace. Je to krok, který
jsme udělat museli. Trochu jsme tuto nutnost zdědili. Pokus, který udělali Bohuslav So-
botka s Vladimírem Špidlou v roce 2003, byl pouze nakročením. Potom ze slibů už nic
nebylo a naopak exploze mandatorních výdajů v 1. pololetí 2006 nabourala veřejné finance
způsobem, který ohrožuje plnění maastrichtských kritérií. To by nemusel být takový
problém, kdyby to nemělo dopady na případné čerpání z Fondu soudržnosti. Samozřejmě
to oddaluje přijetí eura, i když to je ještě na velkou diskusi. My euro přijmeme teprve
tehdy, až to bude výhodné pro ČR. To je základní politické rozhodnutí. Problémem je, že
přestože jsme se s Jiřím Paroubkem na těchto krocích dohodli, on to dnes popírá a pova-
žuje za zbytečné je dělat. Je to velmi účelové, bohužel to škodí i vnitropolitické diskusi
a možnosti prosadit aspoň takové kroky, které jsou teď vládou připraveny. Krok, o kte-
rém jsem hovořil, je nutný, ale v žádném případě ne postačující. Nemůže být všem dnům
konec. Jestliže máme deset bodů programového prohlášení a pouze jeden z nich se týká
veřejných financí, tak z hlediska striktně matematického, nikoli objemového, jsme
v jedné třetině jednoho z deseti úkolů, které postupně v rámci programového prohlášení
plníme. Takto je třeba to vnímat. Že se z toho stala v médiích diskuse číslo 1, že sledujeme
Aničku a sledujeme poplatky ve zdravotnictví jako zásadní problémy této země, to je sa-
mozřejmě mediální svět. My bychom ale měli znát pravdu, měli bychom vědět, jaká ta
opatření jsou, jaké budou mít dopady, co od nich čekáme a co to bude znamenat kon-
krétně pro vás.

Chci upozornit na něco, co velmi často prezentuje Petr Nečas a co jde tak trochu proti
takovému tomu blahosklonnému přístupu – vždyť se vlastně nic neděje; jedná se o nějakých
30 mld. Kč; to vyřešíme jednoduše. Pokud totiž neuděláme žádné změny v zákonech, spe-
ciálně na výdajové straně rozpočtu a speciálně v sociální oblasti, pak samovolný valorizační
mechanismus, který je v těch zákonech nastaven, bude znamenat v příštím roce schodek
160 – 180 mld. Kč. A to už bude problém, který bude každá vláda řešit těžce a vynucené
kroky potom samozřejmě dopadnou nejvíc na potřebné. Tato reforma zcela jistě asociální
není a není ani taková, že by ohrožovala podnikání. To, že nezvyšujeme daně, že nezvyšu-
jeme výběr, ocenil i guvernér Tůma; je to tím, že většinu opatření děláme na výdajové straně
a zbytek ve vládních výdajích. To znamená šetříme sami na sobě, což naplňuje jinou prioritu
této vlády – debyrokratizace a efektivní stát.

Řekněme si upřímně, že toto je náš téměř jediný problém. Pokud pominu to, že nejsme
spokojeni se soudy, že nejsme spokojeni s úřady, že nejsme spokojeni s tou byrokratickou
houští, tak makroekonomicky je to opravdu problém jediný. Žijeme v období poměrně sluš-
ného ekonomického růstu. Ne díky geniálním vládám, ale díky podnikatelům, kteří zvládli
všechny změny, zvládli vstup do EU a dokázali uplatnit své výrobky a služby nejenom na
tomto trhu, ale speciálně na trhu EU. Proto jsme v takové situaci, v jaké jsme. Máme sluš-
nou inflaci, i když inflační tlaky jsou už zřetelné. Dnešní prohlášení Centrální banky a zvý-
šení na 2,75% bodu základní sazby je pro vaše úvěrování určitým varováním a potvrzuje
obavu z inflačních tlaků. Máme vyrovnanou obchodní bilanci, což jde opět na vrub exportní
schopnosti české ekonomiky. A máme, řekl bych, lehce klesající nezaměstnanost, která se
může razantně snížit teprve tehdy, až budou provedena opatření právě v sociální oblasti.
Jediným obrovským problémem jsou vytrvalé a rychle rostoucí mandatorní výdaje. Tak je
prostě vyřešíme, pokud možno rychle, pokud možno jedním řezem, ať můžeme realizovat
kroky, které jsme slíbili a které jsou potřebné i pro vás.
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Co vás čeká a co vás nemine – „road map“ kroků 
a reforem
XIX. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR, BRNO, 31. 5. 2007

Vážený pane prezidente, vážení delegáti XIX. sněmu Hospodářské komory,
dovolte mi, abych vás v úvodu pozdravil, a nedá mi to, abych hned nereagoval na

úvodní věty pana prezidenta Drábka. Já si myslím – a promiňte mi, pokud prokazuji nez-
nalost – že vás by měli, vzhledem k problémům, které má české podnikatelské prostředí,
zajímat jiní ministři. A to především ministryně školství, protože se nedomnívám, že do-
stáváte do svých firem kvalitní kvalifikované jak dělníky, tak techniky; to je podle mě
nejužší hrdlo budoucí prosperity. Měl by tady být ministr práce a sociálních věcí Nečas,
aby vám řekl, jakým způsobem přinutíme lidi, aby pracovali, jakým způsobem nastavíme
sociální systém, aby fungoval. Tím jsem nechtěl hanět vašeho prezidenta, tím říkám, že
ten problém vidím takto.

Úplně na úvod musím říci, že mezi vámi vidím spoustu známých tváří. Vždy, když jdu
mezi vás, mám pocit, že jdu mezi své. Není to tak dlouho, i když už to je přece jen chvilka,
co jsem také podnikal, nebo se o to snažil. Jsem tady také z toho důvodu – a proto jsem
vlastně na otočku do Brna přijel – abych vám vyjádřil svoji podporu a abych na oplátku
nasál vaši podporu, protože nemám pocit, že bychom hovořili jiným jazykem, nemám pocit,
že bychom měli jiné cíle. Dokonce bych řekl, že tady mohu hovořit ještě otevřeněji než jinde,
ale protože se mi to v poslední době několikrát nevyplatilo, tak si za tím krasořečněním
sami najděte ty moje bývalé brutální věty. Myslím si, že je tam dokážete najít.

Jak už jsem řekl na tiskové konferenci, pokládám za skandální, že Hospodářská ko-
mora není členem tripartity. Já se v prvních měsících přece jenom musím v těch úřadech
zorientovat; nikdy jsem ve státní správě nebyl. Jako šéf Rady pro vědu a výzkum jsem
s hrůzou zjistil, že proklamované řečičky o tom, že se prostředky přesunou do technolo-
gického výzkumu, nejsou pravdivé. A s hrůzou jsem také zjistil, že tripartita nemá ve
svých řadách Hospodářskou komoru. Musím říci, že budu sociální partnery tlačit k tomu,
aby Hospodářská komora členem tripartity byla. Nevidím žádný důvod, pokud se mají
dohadovat zaměstnanci a zaměstnavatelé a vláda tvořit nějakého arbitra té diskuse a po-
lemiky, proč by tam měla chybět Hospodářská komora, která je k tomu ze zákona zřízena.
To ale samozřejmě předpokládá i vnitřní změny ve vaší organizaci. Nechci vám to teď
vnucovat, ale vy nesmíte být vnímáni – aniž bych chtěl urazit včelaře – jako spolek včelařů,
ale jako zástupci celého středního stavu. Potom budete organizací, která bude mít smysl
a i zákon pak bude mít smysl. Stejně tak si myslím, že byste měli standardně připomín-
kovat veškeré materiály, protože se vás drtivá většina zákonů bezprostředně týká. Nikdo
si nemůže myslet, že Hospodářskou komoru lze z těchto dvou aktivit, které má vlastně
za úkol – a to jednání v rámci sociálního partnerství a připomínkování norem, jež vytváří
vláda – prostě vynechat.

I když tady dopoledne vystoupili Miroslav Kalousek a Martin Říman, dovolte mi
přece jenom něco říci k první etapě reformy veřejných rozpočtů, kterou nazýváme stabi-
lizací. Chci říci, že mě také mrzí, že nemůžeme razantně snižovat daně, jak jsme slíbili.
Nicméně podobné reformy se ve světě dělají a je odzkoušeno, že ty úspěšné reformy mají
jiné základní parametry. Základní parametry reformy veřejných rozpočtů jsou takové,
že 70 % opatření se udělá na straně výdajů a 30 % na straně zvýšení daní nebo příjmů
z těchto daní. A to my jsme v žádném případě nechtěli. Hlavním důvodem, proč jsme ne-
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gální zaměstnávání. Cílem vlády je zvýšit legální zaměstnanost. Myslím si, že každý,
kdo podniká v některých specifických oborech, ví, jakým způsobem a jak je realizována
nelegální zaměstnanost, která nejenom že této zemi nic nepřináší, ale přináší samo-
zřejmě i nekalosoutěžní praktiky a porušuje konkurenční prostředí. A to je z hlediska
podnikání nefér.

A za šesté. K rozvoji podnikání – jak o tom hovořil dopoledne Martin Říman – je ne-
zbytně nutné bořit bariéry, které mu stojí v cestě. Tady říkám, že všechny kroky v jednotli-
vých resortech, které se teď provádějí, směřují, přestože to není vidět a nejsou kolem toho
žádná bombastická prohlášení, právě k odstraňování legislativních, byrokratických, infra-
strukturních, daňových a dalších překážek podnikání.

V úvodu jsem řekl, že jsme teprve v první třetině jedné z deseti oblastí programového
prohlášení vlády. Jaké jsou ty další? Řadu věcí jste mohli zaznamenat, protože měly určitý
mediální ohlas – třeba CzechPointy. CzechPoint je projekt elektronických výpisů, který člo-
věku umožní získat výpis z Katastru nemovitostí nebo výpis z Rejstříku trestů, případně
další dokumenty na jednom místě. Point znamená podávací, ověřovací, informační národní
terminál. Dále mohu jmenovat snížení mandatorních výdajů, restrukturalizaci daní, zrušení
minimální daně pro OSVČ, registračních pokladen; tyto věci jsou už v onom prvním balíku,
přestože o tom nikdo moc nemluví. Jsou tam.

Co se týká toho ostatního, máme určitou „roadmap“ neboli jízdní řád reforem. Dnes
jsem si přečetl článek pana Dolejšího z Mladé fronty Dnes a vyděsilo mě to. Včera jsme na
vládě schválili ještě řadu termínových posunů, proto nemohu materiál pustit ven, dokud
nebude kompletně vytištěný; je v něm ale jasně vidět, jaké jsou priority vlády, co musí být
splněno, co může být splněno, co je průběžným plněním této vlády – a obecně každé vlády –
jak je to dáno termínově, jak to na sebe navazuje. Je to klasický síťový graf. Spolupracuji se
skupinou lidí, kteří to opravdu řídí jako projekt a jako projekt to může být i kontrolováno,
což je velmi důležité. Nejenom mnou jako předsedou vlády, ale i veřejností, ať už je laická
nebo odborná. Stanovil jsem pro kabinet pět základních priorit, které jsou velmi srozumi-
telné a každá z nich se nějakým způsobem týká i vás.

Za prvé: Zdravé veřejné finance. To jsme začali realizovat. Za druhé: Moderní efek-
tivní stát. Je zde celá řada projektů, které se rozjíždějí a které mají vést ke snížení nákladů
na státní správu, zjednodušení, zefektivnění. Máme na to nějakou dobu. Je to projekt, který
chceme celých tři a půl roku táhnout jako jednu ze základních priorit. Třetí prioritou je
Bezpečný občan v bezpečném státě. Čtvrtou prioritou je Podnikání bez bariér. Ostatně,
tak se jmenuje i motto našeho předsednictví – Evropa bez bariér. Nemáme přitom na mysli
jenom podnikatele, ale i psychologické bariéry, bariéry rozšiřování EU; je to pořád totéž.
A ta pátá klíčová priorita, o které chci na závěr hovořit, je Podpora vědy, výzkumu a ino-
vací. Sem chci nasměrovat vaši pozornost.

Všechno, o čem jsem doposud hovořil, je důležité, ale význam inovací, vědy a výzkumu,
speciálně pro podnikatele, speciálně pro českou ekonomiku, to ještě dalece převyšuje. Os-
tatní opatření buď řeší problémy minulosti, nebo zajišťují rozvoj v přítomnosti. Inovace,
věda a výzkum míří do budoucnosti. Máme jedinečnou šanci, kterou tentokrát nesmíme
propást. Prostřednictvím vlády se na vědu a výzkum rozděluje 23 mld. Kč ročně, se vzrůs-
tající tendencí. Z evropských fondů můžeme v letech 2008 – 2013 (plus tři, podle čerpacího
mechanismu) vyčerpat až 9 mld. eur na financování inovací a souvisejících projektů jako
je konkurenceschopnost apod. To je celkem nějakých 60 mld. Kč ročně, které musíme umět
efektivně využít. K nim samozřejmě přidávám částky, o nichž víte více vy, to jsou částky
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Myslím si, že jestliže jsme to nazvali zatažením za záchrannou brzdu, zvolili jsme v pod-
statě správný termín. Pokud sundáme z nohy tu kouli mandatorních výdajů, umožní nám
to snižovat daně, umožní nám to řešení dalších problémů a plnění slibů, které jsme dali.
Snižují se přímé daně, zvyšují se daně nepřímé. Jedná se o restrukturalizaci daňové kvóty
v dalším období a v programovém prohlášení máme jasně stanoveno, kam se chceme dostat.
Někam na úroveň 34 %, což znamená dobrý směr. Je to podpora podnikání, aktivity, je to
motivace. Zdaňujeme spotřebu, nikoliv úspěch! A to je, myslím, krok správným směrem.
Navíc, jak už jsem řekl v úvodu, speciálně daně nejsou tou hlavní brzdou pro podnikání. Je
tady řada tarifních, administrativních, byrokratických a jiných překážek, které vám brání
v podnikání více.

Za prvé, jak jsem už zmínil, je to vysoká cena práce. Zcela otevřeně říkám, že dokud
se nám nepodaří provést a prosadit zdravotní a důchodovou reformu, nemůžete očekávat
razantní zlepšení. Jde přitom o jeden z největších problémů. My jsme tu komparativní
výhodu počátku 90. let, a to levnou pracovní sílu, už dávno ztratili a vy to dobře víte.
Pokud budou realizovány patřičné kroky ve zdravotním pojištění, můžeme očekávat sní-
žení tak o půl až jeden procentní bod. Více systém neunese, minimálně střednědobě.
A u sociálního pojištění, což se týká důchodů, je možné počítat se zlepšením jen za urči-
tých podmínek. Předně, což není dobrá zpráva, tu bude více ekologických daní, které
chceme převést na snížení sociálního pojistného. Teprve až zavedení třetího pilíře v rámci
třetí etapy důchodové reformy, odchod z průběžného veřejného pojištění (samozřejmě se
všemi dopady na dofinancování tohoto pilíře externími zdroji), povede ke snížení sociál-
ního pojištění.

Za druhé si myslím, že vás dusí, a také jsem to už řekl, nepružný pracovní trh. Že je
to na diskusi se sociálními partnery – a právě proto musíte být té diskuse účastni – je evi-
dentní. To, že jsme dnes se Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací odborových svazů
dohodli zákoník práce do podoby legislativně-technických a zhruba 15 až 17 věcných změn,
je sice dobrá zpráva, ale pořád to není ten moderní zákoník práce, který chceme. A tady
říkám zcela otevřeně, že s tímto mandátem a v této politické konstelaci k žádným razantním
změnám – kromě odstranění chyb a některých věcných pochybení – nemůže dojít. 

Za třetí, podnikání potřebuje aktivnější podporu státu v oblasti inovací, podpory vědy
a výzkumu. Budu o tom hovořit v závěru, protože si myslím, že to je klíčová oblast, kde se
musíte najít, kam musíte směřovat. To je absolutní priorita nejenom kabinetu, ale i moje
osobní. Jde o jedinou oblast, ve které vládní výdaje porostou, a to nejenom absolutně, ale
i relativně. I výdaje na obranu, kde máme problémy z hlediska plnění závazků vůči NATO
sice absolutně porostou, ale relativně budou dále klesat. Všechny oblasti jinak půjdou dolů.
Je třeba začít šetřit, a je třeba šetřit právě ve vládních výdajích, právě v nákladech na státní
správu, na ministerské agendy. Takže – výzkum a vývoj. Přidáváme miliardu už letos a bu-
deme přidávat i nadále.

Za čtvrté, a opět to souvisí s tím, co jsem řekl na začátku, podnikání trpí nedostatkem
kvalifikované pracovní síly a to i v oblastech, kde je 18% nezaměstnanost. To je skoro mor-
bidní, ale je to pravda. Souvisí to samozřejmě se změnou sociální motivace a s tím, co chceme
realizovat; část toho se objevuje už v prvním balíku, který předkládáme příští týden do Po-
slanecké sněmovny. Máme v programu reformu jak učňovského, tak vysokého školství.
Pokud máme produkovat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, musíme na to mít lidi.

Za páté. Podnikání pomůže větší příliv sil na pracovní trh. Tím myslím v rámci mi-
grace, spolu se zpřísněním výplaty sociálních dávek a daleko tvrdšími postihy za nele-
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Propusťte Topolánkův batoh 
PROJEDNÁVÁNÍ VLÁDNÍHO NÁVRHU ZÁKONA O STABILIZACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

– ZÁVĚREČNÉ SLOVO, PSP ČR, 7. 6. 2007

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
vystupuji jako předkladatel se závěrečným slovem a do úvodu si pomohu jako obvykle

několika větami, které jsem sám neřekl ani nevymyslel.
Velice si vážím dvou evropských politiků, kteří buď skončili nebo končí svoji národní

politickou kariéru. Jeden z nich se jmenuje Tony Blair, druhý se jmenuje José Maria Aznar.
Aznara znám více jak Blaira, i když s Blairem se také potkávám. Budu s ním příští středu.
Aznara jsem potkal včera. Jsou to lidé, kterých si vážím, jsou z rozdílných stran politického
spektra v dnešní evropské současnosti.

Tony Blair v roce 1996 napsal do Sunday Telegraph: „Politika není exaktní věda, jak se
domnívali marxisté. Je stejně složitá jako lidská přirozenost a musí ponechávat otevřenou
možnost rozhodovat se a přebírat odpovědnost.“ A já vás dnes žádám, abyste si ponechali
otevřenou možnost rozhodovat, abyste byli schopni přebrat odpovědnost.

José Maria Aznar řekl větu, která zní samozřejmě pravicovým politikům velmi libě, ale
týká se i levice: „Ohrožením Evropy jsou tzv. light politiky. Politiky závislé na průzkumech
veřejného mínění bez ochoty prosazovat nepopulární reformní projekty.“

Pokuste se, prosím vás, chovat tak, abyste byli schopni prosazovat i potřebné nepopu-
lární projekty a nejen ty, které vycházejí z průzkumů veřejného mínění.

A přidám citát, který je z mé oblíbené knihy Politika pro každého spisovatele Procházky,
člena ÚV KSČ, osobnosti pražského jara. Říká: „Je zbytečné přemlouvat hasiče, ať se v před-
síni přezouvají, když hoří celý dům.“ Nechci tím nikoho děsit. V žádném případě. Vždy jsem
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privátního sektoru, vkládané do inovací, do výzkumu, do aplikací výzkumu, do transferu
technologií. Bohužel alokace veřejných prostředků není zdaleka ideální. Z povahy věci při
rozhodování úředníků ani být nemůže. Mimo jiné už z toho důvodu, že rozdělování dotací
z rozpočtu je roztříštěno na 22 různých míst, subkapitol státního rozpočtu. Anebo také
kvůli deformacím způsobeným pravidly strukturálních fondů. Nejenom těmi, která nám
dala EU, ale i těmi, která si stanovujeme sami. Tady je prostor pro zlepšení a my samoz-
řejmě chceme touto cestou jít. Nehodlám dopustit, aby se ty ohromné prostředky rozply-
nuly v neschopné a zkorumpované byrokratické struktuře. Osobně se chci postavit do čela
monitorovacího výboru, který bude mít na starosti čtyři operační programy, které se týkají
právě výzkumu, vědy, inovací a konkurenceschopnosti. Myslím si, že pokud ty peníze utra-
tíme, promarnili jsme šanci, která tady už nebude. Pravděpodobně po roce 2013 budeme
jako bohatá země čistým plátcem do evropského rozpočtu a už nikdy nedostaneme takové
peníze zpátky. Proto to nesmíme zkazit. Myslím si, že se musíme stát zemí – a to je ta
hlavní vize – která vyváží myšlenky, která vyváží know-how, která vyváží speciální tech-
nologie, a nikoli lesy nastojato a – ať mi moji kamarádi hutníci prominou – ingoty naležato.
Myslím si, že už skončila doba, kdy vykazujeme litry, kilometry, tuny na hlavu; musíme být
schopni vykázat větší parametry v patentech na hlavu, v inovacích na hlavu a ve schopnosti
výsledky výzkumu rychle transponovat do ekonomiky, která je využívá komerčně. Heslo
o zlatých českých ručičkách totiž už dávno neplatí. Zlaté ručičky dnes mají v Číně a Indii
a mají je dokonce levnější. Konkurence je obrovská. Běžné produkci budeme velmi těžce kon-
kurovat a všichni to vědí. Je to jen otázka času. Jedinou šancí, jak utéct z této pasti, jsou ino-
vace a nové technologie. Musíme zapojit mozky, abychom dokázali zlepšovat naši produkci
ještě rychleji, než ji asijské zlaté ručičky zkopírují. Opravdu mi velice záleží na tom, abyste
upřeli pozornost právě tímto směrem; všechno ostatní je důležité, toto je klíčové. Za sebe
a za vládu slibuji, že pro to, abychom v tomto bodě uspěli; abyste vy uspěli, udělám maxi-
mum. Už jsme navrhli zrušit DPH na výzkumné projekty, zvažujeme možnost odečítat pod-
poru univerzitnímu výzkumu z daní, zvažujeme zřízení technologické agentury, která by
alokovala prostředky lépe než ona Rada pro vědu a výzkum. Nakonec to ale budete vy, kdo
bude muset kofinancovat veřejné prostředky, kdo musí poskytnout svoje peníze na výzkum
a inovace; budete to vy, kdo bude zavádět nové technologie do praxe; na vás bude záležet
rychlost a efektivita transferu inovací; budete to vy, kdo bude muset jako první pochopit, že
žádné dotace z EU nás dlouhodobě nespasí.

Naše země je malá a surovinové, finanční i lidské zdroje jsou omezené. O to více musíme
být, podle mě, chytří ve využívání těchto zdrojů. Můj oblíbenec Jack Welch senior, bývalý
manažer General Electric, řekl spoustu závažných věcí. Já si pamatuji zhruba tři: „To nej-
lepší, co máme, jsou naši lidé.“ – „Ve všem, co děláme, musíme být první nebo druzí na
světě.“ – „Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují
tam, kde se to nejvíce vyplácí.“ Toto všechno platí i pro ČR.

✗ Velké ekonomické hráče zajímaly pouze veřejné zakázky, dotace a dobývání renty. Ti
malí to platí a dodnes to nepochopili. Big Guys zatleskali, ale vlažně. Pokud dnes vezmu
aspoň trochu na milost Hospodářskou komoru, ke Svazu průmyslu a dopravy jsem ne-
milosrdný. Tripartita vůbec nefunguje tak, že vláda jako arbitr řeší spory zaměstnanců
a zaměstnavatelů. Zlaté oči! Vláda je oběma sociálními partnery bezohledně vydírána,
zprava zleva. Kdyby šlo – rozpustit! Mně se to jednou, když se klasicky zpozdil na jednání
tripartity Petr Nečas, povedlo. Jedněm jsem řekl, že jsou lháři, těm druhým zloději a oni
se zvedli a odešli. Bohužel se vrátili...
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Ptám se Josého Maríi Aznara v hotelu Savoy: „Jak se ti podařilo prosadit všechny ty zásadní reformy?“
„1. Všechna zásadní rozhodnutí musíš udělat v prvních třech měsících; 2. Stranu jsem neřídil, ale
velel jí; 3. Všichni placení funkcionáři museli denně reportovat, co ten den pro Partido Popular udělali,“
odvětil. Zapatero a Moratinos vrátili nicméně Španělsko zpět do levicové pasti.



Vyhnul jsem se ve svém úvodním slově kritice toho, co dělaly minulé vlády po osm let
chybně, aspoň tedy podle mne. Nechtěl jsem vyvolávat zbytečné polemiky. Nepovedlo se mi
to. Ale já se nechci přít o minulost. Jde mi o to, co uděláme pro občany v budoucnosti. Myslím
si, že jediné, co z této diskuse občany zajímá, je právě budoucnost.

To, co děláme, neděláme proto, abychom získali ostruhy reformátorů. Děláme to proto,
aby lidé měli jistotu, že státu nedojdou peníze na zdravotnictví, na školství, na penze, na
bezpečnost, na dopravu.

Chci vás v této chvíli pouze vyzvat, abyste odhodili stranické předsudky, abyste umož-
nili učinit vládě tento kompromisní, neideologický krok. Krok nutný k ozdravění veřejných
financí.

Pokuste se nezavírat před pravdou oči. Napravo svým kolegům říkám, pokud jste po-
zorně četli programové cíle vlády, víte, že to je první krok a že další budou pokračovat. Na-
levo vám říkám, budete mít dost času a prostoru, abyste mohli vládní návrhy s chutí
cupovat a navrhovat lepší nástroje. Teď si ale myslím, že na stranické hádky není úplně
čas. Pokud nepropustíte ten materiál do druhého čtení, tak tím říkáte veřejnosti – nás ne-
zajímá budoucnost, nás zajímá pouze přítomnost, pouze politická válka a realizace výhod
z patové situace. Říkáte tím občanům, my na vás kašleme. Říkáte tím samozřejmě obcím,
že bude méně peněz na financování obcí a měst, že bude méně peněz na realizaci jejich
projektů. A říkáte tím evropským kolegům, my kašleme na všechna ujednání, my kašleme
na to, co jsme vám slíbili. Já vás prosím, zkuste být zodpovědní a propusťte tisk 222 do
druhého čtení. 

✗ Pokládám nenáviděný batoh za klíčový úspěch mé vlády, přestože se jednalo pouze o pa-
rametrické změny jednotlivých mandatorních výdajů a na systémové změny kvůli pádu
vlády, ale také slábnoucí podpoře lidovců a zelených už nedošlo. Těžce vyjednaný kom-
promis, se kterým „Omývači modrých kořenů“ a „přátelé Tlusté peněženky“ nesouhlasili,
se ukázal i díky vnesené ekonomické krizi jako dostatečný. Mimo jiné i proto jsme se
z krize zotavili tak rychle. 

Schengen a Evropa konečně bez bariér
MF DNES, 21. 7. 2007

Po třech letech od vstupu do Evropské unie se lidé stále ještě necítí plnoprávnými ob-
čany společenství. Je to škoda, protože se ukazuje, že Evropa s Čechy počítá, že máme v Bru-
selu slovo, že umíme prosadit naše národní zájmy v rámci celku. Nejlepším důkazem je náš
vstup do schengenského prostoru k 1. 1. 2008, kdy pro naše občany padnou poslední bariéry
volného pohybu.

Od příštího roku nebudou Češi při cestách po EU potřebovat pasy ani občanské průkazy
a budou moci jezdit „Evropou volnou cestou“. Na letištích budou procházet vchodem s ná-
pisem Schengen, nikoli vstupem s cedulí „ostatní“. Je to událost srovnatelná snad jen se
střiháním drátů po sametové revoluci. Jde o potvrzení naší příslušnosti k Evropě. A i když
fakticky do ní patříme stále, tak v politice jsou důležité symboly. Když dobudeme „pevnost
Schengen“, bude to znamenat konečné uznání naší rovnoprávnosti v rámci EU.

Velice mi záleží na tom, aby lidé pochopili, co pro nás vstup do Schengenu znamená. Až
dodnes jsou, co se týká volného pohybu osob, dvě Evropské unie. Jedna, schengenská, která
zrušila vnitřní hranice, a „ta druhá“, do které zatím patříme my. Znamená to, že ačkoli jsme
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měl na mysli to, abychom byli schopni řádně vysvětlit, jaký je stav veřejných financí, jaké
jsou hrozby. To je to moje strašení. To je říkání pravdy. Možná nepopulární, ale nutné. Ne-
bojme se říkat lidem pravdu.

To, že někteří lidé, jak už říkal Petr Nečas, stojí opodál, podíleli se na založení požáru
a dnes vyzouvají hasiče, je jenom kolorit dnešní – jak už řekl Jiří Paroubek – „velmi zají-
mavé a vyhrocené politické situace“.

Jaké jsou vlastně cíle reformy veřejných financí, jejíž první etapou – stabilizační fází
se dnes zde v tisku číslo 222 zabýváme? Za prvé to je snížit vládní deficit a zastavit nárůst
vládního dluhu. Říkáme ambiciózně – v příštím roce 3 %, v roce 2010 2,3 % hrubého domá-
cího produktu. Zvrátit neudržitelné trendy vládních a mandatorních výdajů a posílit jejich
efektivnost; snížit daňové zatížení; omezit administrativní zátěž a daňové distorze zjedno-
dušením daňového systému; reformovat důchodový systém a zdravotnictví; na základě
ozdravení veřejných financí dosáhnout toho, aby státní rozpočet nebyl brzdou úspěšného
ekonomického rozvoje, ale naopak jeho oporou, pomocí vhodného nastavení daňových sazeb;
podporovat rodiny s dětmi; přistupovat sociálně citlivým způsobem k ekonomicky neaktivní
populaci – důchodci, studující, zdravotně postižení; dodržovat závazky vůči Evropské unii,
maximálně využít prostředky z fondů Evropské unie. Toto je programové prohlášení. Drtivá
většina z vás by takové prohlášení podepsala.

Chci říci, že diskuse, která zde proběhla, nebyla bezcenná, jenom populistická. Pozorně
jsem ji poslouchal, i když to tak někdy nevypadalo – někdy v kuloárech – ale vzal jsem si
z ní celou řadu poznatků. Jeden z nich je, že můžeme v rámci tohoto prvního balíku reform-
ních změn daleko výrazněji sáhnout na černé pasažéry zneužívající sociální systém, že je
možné – a tak jsem to z té diskuse vyrozuměl – zpřísnit vyplácení podpor v nezaměstnanosti
v případě, že občan není aktivní, nechce se rekvalifikovat, nechce přijmout vzdělávací pro-
gram, nechce veřejně prospěšné práce. Takto jsem to z diskuse pochopil.

Záměrně nebudu pokračovat v konfrontačním tónu, na to nyní podle mne není čas. Snad
jedna jediná věta. Ferenc Gyurcsány se svým známým výrokem „Lhali jsme ráno, lhali jsme
v poledne, lhali jsme i večer“, má své české pokračovatele, kteří by si mohli do záhlaví dát
pokračování tohoto výroku „lhali jsme včera, lžeme dnes a budeme lhát i zítra“.

Toto je přece pouze první krok, který děláme proto, abychom ozdravili veřejné finance.
Udělala by ho každá vláda. Udělala by ho i Paroubkova vláda, možná by volila trochu jiné
nástroje, ale cíle by byly absolutně stejné. Bez tohoto kroku nejsou možné žádné další. Prostě
na ně nebudou peníze. To je tvrdý fakt, se kterým nehne žádná ideologie, žádné plamenné
projevy, žádné sliby. Tento krok řeší problémy minulosti a zajišťuje stabilitu současnosti.
My přece ale musíme myslet především na budoucnost. Proto tady sedíme, proto zde hla-
sujeme, proto je vláda, proto je parlament. Další kroky jsou přesně popsány v programovém
prohlášení i v materiálu, který máte dnes k dispozici, a tím jsou programové cíle vlády.

Nechci ani komentovat některé půvabné věty z projevů mých kolegů a kolegyň, které
jsme zde během těchto dvou dnů slyšeli. Každý z dvou set poslanců má nějaké výhrady,
včetně mě. To, co ale nabízím, je přesně to, co chce Jiří Paroubek. Je to ten kompromis, který
je dán výsledkem minulých voleb, červnových voleb v loňském roce. Pokud odhodíte ideolo-
gické brýle, tak to budete muset přiznat.

Každý z vás ví, co se stane, když balík neprojde. Nemluvím nyní o politických konse-
kvencích. Dojde fakticky postupně k rozpadu státních financí. Nebudou peníze na investice.
Pak na sociální dávky. Pak na zdravotnictví a na důchody. To přece nikdo nechce. To nechce
ani ČSSD, která se chce jednou ujmout moci.
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Chci poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Diplomatům, ministerstvu
vnitra, řadě „bezejmenných“ lidí, kteří několik měsíců tvrdě pracovali, aby dokázali, že do
Evropy patříme nejen proklamacemi, ale i činy. Je to dobrý základ pro naše předsednictví
EU v roce 2009. Předsednictví, ve kterém chceme navázat na snahu o dokončení integrace
Unie, o odbourání posledních překážek a diskriminace mezi starými a novými zeměmi. Naše
heslo „Evropa bez bariér“ říká jasně, o co nám jde. Věřím, že za tímto cílem dokážeme jít
společně. Vláda, občané i opozice. Protože politické názory máme různé, ale Unii a naše 
národní zájmy jen jedny. Rozšíření Schengenu o letošním Silvestru znamená na této cestě
historický mezník.

✗ Považuji Schengenskou dohodu za jeden z dalších úspěchů mé vlády a volný pohyb za
jednu z mála pozitivních věcí v EU. Po rozpadu Schengenu už budu sám sebe přesvěd-
čovat o setrvání v EU velmi složitě.

Nebudeme dělat dluhy a nebudeme lhát 
PROJEDNÁVÁNÍ ZÁKONA O STABILIZACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ, PSP ČR, 14. 8. 2007

Vážené dámy a pánové,
ještě než přejdeme k projednávání různých pozměňovacích návrhů, rád bych řekl ně-

kolik slov.
Své vystoupení bych chtěl začít dvěma otázkami: Je dobré dělat dluhy? Je dobré lhát?

Nestal jsem se premiérem této země, abych pokračoval v jejím zadlužování. Nestal jsem se
předsedou vlády, abych občanům této země lhal.

Tato země nutně potřebuje reformu veřejných financí. Já to vím. Vy to víte také. A pod-
statné je, že přes demagogii opozice a odborových vůdců si to uvědomuje i 80 procent občanů,
kteří říkají: Ano – reforma je nutná a kteří říkají ne – v zadlužování této země nelze dále
pokračovat.

Nejsem ten, kdo řídí svoji politiku podle průzkumů veřejného mínění, ale nemohu po-
přít, že jsem velice potěšen, když se v tak zásadní věci moje dlouhodobá politika shoduje
s přáním lidí. My politici často podléháme dojmu, že kdo chce vyhrát volby, nesmí lidem
říkat tvrdou pravdu. Že kdo chce mít úspěch, musí naopak každému něco dát, něco slíbit,
něčím ho potěšit, koupit si ho. Nyní nám ale sami občané říkají dost. Říkají: Nechceme po-
litiku vyhazování peněz oknem. Nechceme zadlužovat naše děti. Nechceme ohrozit výplaty
důchodů a zdravotní péči pro potřebné populistickým plýtváním. Toto je kapitál, který podle
mne nesmíme promarnit. Když nezastavíme růst dluhů, právem ztratíme u veřejnosti zby-
tek věrohodnosti. A především, za pár let bude nutné provést drastičtější škrty, které po-
stihnou ty nejslabší, nejchudší, které postihnou rodiny s dětmi, penzisty, těžce nemocné…

Paní poslankyně, páni poslanci, dnes jsme tu kvůli jedné jediné věci. Jsme tu proto,
abychom odvrátili hrozící brzký kolaps státních financí. Nic více, ale také nic méně. Toto
je podstata reformního balíku, který dnes budeme – v tom lepším případě – obohacovat
o pozměňovací návrhy. Reforma, kterou dnes projednáváme, je pro jedny příliš měkká,
pro druhé příliš tvrdá. Já odpovědně říkám, že reforma byla dlouho a uvážlivě připravo-
vána a projednávána a je taková, jaká v této chvíli může být a jaká musí být. Je to pod-
mínka nutná a snad i podmínka postačující k tomu, aby země mohla dále fungovat. Není
to však podmínka postačující k tomu, aby se věci mohly začít zlepšovat. K tomu jsou
nutné další systémové reformy, na kterých doufám budeme spolupracovat – reformy
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členem společenství, na hranicích s ostatními členy EU stále udržujeme celníky a závory.
To má příští rok skončit. Půjde o významný krok v našem integračním úsilí.

Tohoto úspěchu dosáhla vláda, která je častována nálepkami protievropská, euroskep-
tická či antiintegrační. Ve skutečnosti má kabinet, který vedu, jako svůj hlavní cíl dosáhnout
plné integrace do EU ve smyslu jejích čtyř základních svobod: volného pohybu osob, zboží,
kapitálu a služeb. Aby bylo možné dosáhnout vstupu do Schengenu již k 1. 1. 2008 a ne
v roce 2010, 2011 či ještě později, byla nutná maximální diplomatická aktivita i masivní
nasazení zvláštního týmu na ministerstvu vnitra, který pracoval na naší technické připra-
venosti. Drtivou většinu této práce v tichosti odvedla má první, tříměsíční, jednobarevná
vláda „euroskeptické“ ODS. Podařilo se nám najít spojence v rámci Visegrádu a následně
i mezi ostatními novými zeměmi Unie. A společně jsme přesvědčili EU, že jsme připraveni
a rozšíření Schengenu se nemá odkládat. Ukázali jsme, že máme odborníky, kteří tento
úkol zvládnou, že jsme schopni včas připravit patřičnou legislativu a zvládnout novou tech-
nologii schengenského informačního systému – tzv. SISone4all. A především jsme měli vůli.
Vůli změnit rozhodnutí o odkladu rozšíření Schengenu (fakticky na neurčito). Věřím, že
stejně tak jako my zvládnou rozšíření ostatní státy, staré i nové. Definitivní potvrzení učiní
Unie v listopadu.

Popisuji tento proces tak podrobně proto, že chci, aby Češi měli větší sebevědomí. Aby
neklesal jejich zájem o dění v Unii a povědomí o její užitečnosti.

Nejsme pouhými pasivními žadateli o dotace z evropských fondů, jak se mohlo zdát
v letech 2004 až 2006. Úspěšným bojem o Schengen jsme dokázali, že jsme plnoprávnými
členy společenství, s rovnými právy a povinnostmi, že umíme převzít odpovědnost za spo-
lečné věci a zasloužíme si stejnou míru svobody jako ostatní.
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Robert Fico je kamarád, přestože politicky jsme každý jinde. Jednou mi říká: „Mirko, kamarát môj,
príď ku mne a vezmi so sebou dve, tri tisícky euro. Budem ťa učiť, ako sa stať populistom. Lebo ty to
nevieš a ja som v tom najlepší v Európe“. Dnes je to respektovaný státník. 



Abych uvedl alespoň dva příklady, jak reforma myslí na budoucnost. Snižujeme po-
rodné, ale toto snížení se rodičům vrátí už první rok díky tomu, že se razantně zvyšuje da-
ňová sleva na dítě. V součtu se zachováním přídavků na děti pro nízko a středně příjmové
rodiny jde o posílení ekonomického postavení rodiny. Chceme dlouhodobě podporovat řád-
nou výchovu potomků, nikoli rozdávat jednorázové populistické dávky. Rovněž opozicí tolik
kritizované snížení daňových sazeb je krokem k budoucnosti. Nedílnou součástí reforem je
také podpora vzdělání, vědy a výzkumu. My musíme mít peníze na investice do budoucnosti.
Již nyní do této oblasti dáváme relativně nejvíce. Ale pro skutečnou modernizaci země, pro
zvýšení její výkonnosti, pro smazávání náskoku nejvyspělejších ekonomik, pro přeměnu
České republiky z levné montovny na centrálu inovací potřebujeme daleko více. Umožněte
nám získat pro tento cíl prostředky, paní poslankyně a páni poslanci.

Reformy se těžko prosazují, protože lidé tíhnou k názoru, a já s tím víceméně souhlasím,
že každá změna je k horšímu. I ti, kteří chtějí reformy, se zároveň obávají, zda nedopadnou
na ně nebo na jejich blízké. Chápu tyto obavy, ale zároveň říkám: Když se reformy nepro-
vedou, dopadnou důsledky na všechny. A zejména na ty potřebné.

Problém přitom není na straně příjmů. Česká daňová soustava je dostatečně robustní
a efektivní a s růstem ekonomiky dodává veřejné sféře dostatečné množství financí. Za ne-
schopnost státu s nimi vyjít nelze trestat schopné tím, že se jim zvýší daně, jak navrhuje le-
vice. Problém je totiž na straně výdajů, které rostly v minulých letech rychleji než ekonomika.

Speciálně vám, poslankyně a poslanci sociální demokracie, chci říci, že reforma pro-
spěje i vaší straně a jsem přesvědčen, že i vy to dobře víte. Až se totiž jednou dostanete
k moci, nebudete ji muset dělat sami. Budete mít peníze na výplatu sociálních dávek, na
penze, na zdravotnictví. A krom těchto nutných věcí i na spoustu zbytečností, pro které
máte takovou slabost. Nebudete muset dělat reformu po vzoru vašich maďarských socia-
listických kolegů, jejichž premiér přiznal, že lidem lhali ráno, v poledne i večer. Ono lhaní
nakonec způsobilo tak kolosální dluhy, že tamní reforma nemohla být ani zdaleka tak so-
ciálně citlivá jako ta naše. Já ale vzdávám premiéru Gyurcsánymu hold. Hold za to, že
našel odvahu poučit se z chyb, přiznat je a pak i napravit – byť maďarská léčba je drastická.
A vyzývám vás, naše socialisty: Najděte alespoň odvahu neházet klacky pod nohy těm,
kteří řeší vaše dluhy za vás.

Reforma přijde v každém případě. Jde jen o to, zda zvolíme maďarskou, nebo slovenskou
cestu. Právě dnes přišla zpráva, že slovenská ekonomika roste tempem 9,2 procenta. O tři
procenta rychleji než česká. Slovensko je dnes díky osmiletému reformnímu snažení Miku-
láše Dzurindy ekonomickým tygrem. Maďarsko se krvavými škrty dostává z dluhů. Já
a vláda volíme první cestu, cestu včasné akce, cestu odpovědnosti, cestu, na které se lidem
nelže. Je na vás, paní poslankyně a pánové poslanci, kudy chcete vést občany této země vy.

Věřím, že reforma projde. Ne proto, že je nejlepší možná, jakou si dovedu představit já
jako Mirek Topolánek. Ale je tou nejlepší možností, jakou bylo možno tady a teď vyjednat.
To říkám s plnou vážností jako premiér.

My se tu dnes budeme přít o jednotlivosti, které jsou pro toho či onoho důležité. Nesmí
nám ale uniknout to zásadní. Není až tak podstatné, jak přesně bude nastaven ten či onen
detail, ta či ona daňová sazba, ta či ona dávka. Jde o to stabilizovat veřejné finance. Musí
být zachován hlavní parametr reformy, jímž je omezování růstu mandatorních výdajů a tím
i snižování rozpočtového schodku.

Kdyby se toto nemělo povést, budu to považovat za náš společný obrovský neúspěch.
Důvod, proč spojuji osud vlády s reformou, je prostý. Bez ní se nedá slušně vládnout. Bez ní
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penzí, zdravotnictví a sociálního systému. Ale ty nebudou bez tohoto prvního kroku,
dámy a pánové.

Když neuděláme tento první krok, logicky neuděláme ani ty další, které má vláda
v programu. Řekl bych, že tato reforma je malý krok pro vládu, ale velký skok pro Českou
republiku.

Reforma je nutná. To není klišé, ale fakt. Reformu veřejných financí chtěl už Vladimír
Špidla. Neuspěl, a to byla zajisté důležitá příčina jeho pádu. Reformu chtěl i Jiří Paroubek,
když se po volbách jednalo o nové vládě. A ta jednání nezkrachovala na programu, ale na
nedůvěře a nevěrohodnosti. Ta nevěrohodnost dosud přetrvává, když dnes ČSSD popírá,
s čím včera souhlasila. A proč je reforma nutná? Co by se stalo, kdyby neprošel tento re-
formní balík, tento nultý reformní krok, základní fáze stabilizace veřejných financí? Odpo-
věď se vejde do jedné téměř holé věty. Systém veřejných financí by se zhroutil. Ne za
padesát, ne za třicet, ne za dvacet let. Už za dva roky by mandatorní výdaje převýšily příjmy
státního rozpočtu. Za pouhé dva roky nečinnosti, dámy a pánové.

Vezmete si toto na odpovědnost, paní poslankyně a páni poslanci? Já tedy ne. A nevezme
si to na odpovědnost ani vláda. Ostatně si to nevezme na odpovědnost ani většina české ve-
řejnosti, která přes masivní antikampaň žádá po vládě reformy.

Reforma je tedy nutná. A znovu opakuji, že to víte. Vědí to i návštěvníci na galerii –
a pokud to nevědí, ať si udělají průzkum mezi řadovými odboráři, jestli jim vyhovuje kolo-
sální vršení dluhů, které v krátké době ohrožuje veškeré sociální jistoty. Zadlužování země
nevyhovuje rodičům s dětmi, nevyhovuje penzistům, nevyhovuje nemocným, nevyhovuje
chudým ani bohatým. Nevyhovuje nikomu. Kromě těch, kteří zneužívají systém, kromě čer-
ných pasažérů. Kromě byrokratů a korupčníků. Kromě těch politiků, kteří si kupují hlasy
za cizí peníze. Ano, tyto úzké skupiny obyvatel na reformě prodělají. Zejména dlouhodobě,
protože přijdou o snadné živobytí, o moc a vliv. Všichni ostatní na reformě vydělají. Zejména
dlouhodobě, protože jim zůstanou zachovány jistoty a otevře se prostor pro jejich iniciativu
a aktivitu.

My neděláme reformu ani jen pro bohaté, ani jen pro chudé. Ani jen pro voliče koalice.
Děláme ji pro všechny s výjimkou těch, kteří zneužívají sociální dávky a vyhýbají se práci.
Ptáte-li se mě na cenu reformy, pak říkám: Samozřejmě, že není nulová. Kromě postihu
černých pasažérů je onou cenou zpomalení růstu sociálních výdajů. Zdůrazňuji – zpomalení
růstu, nikoli pokles. Každý má samozřejmě strach, aby reforma nepostihla právě jeho. Nic-
méně garantuji, že v absolutních číslech na ní krom oněch černých pasažérů nikdo nepro-
dělá. To se netýká jen daní, ale i sociálních dávek. Zejména je reforma připravena tak, aby
na ní profitovali rodiče s dětmi, důchodci a sociálně potřební. Za to ručím.

Reforma tedy bude opravdu bolet jen ty, kteří se vyhýbají práci. Ostatní za ni zaplatí
relativně – menším nárůstem sociálních výdajů. Všichni se ale shodujeme na tom, že růst
v roce 2007 je anomální, způsobený předvolebním kolektivním šílenstvím. Šílenstvím, za
které v různé míře, ale přece, nesou odpovědnost všechny strany. Tak to napravme, paní
poslankyně a páni poslanci.

Napravme tuto naši chybu ve jménu budoucnosti. Zejména budoucnosti našich dětí.
Já chci, aby bylo jasno, že opravdu neděláme reformu jen a pouze proto, aby dnes někdo
něco ušetřil na daních. Ten cíl je přece dlouhodobý. Cíl udržet sociální jistoty pro potřebné.
Cíl stabilizovat veřejné finance a otevřít si tak prostor pro další změny, které zaručí, že
dlouhodobě budou peníze na důchody, na léčbu nemocných, na podporu rodin. Na zásadní
snížení daní.
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Aleno Páralová, naším dalším cílem je Solidarita odpovědných. Není snad neodpovědné
a nesolidární shodit z malicherných důvodů koaličně vyjednaný návrh, který po deseti le-
tech konečně obrací trend plýtvání, zneužívání sociálních dávek a práce načerno?

Jane Schwippele, jak asi bude pokračovat budování Malého a silného státu, když kvůli
vlastní nejednotě pustíme opět k moci ČSSD a případně KSČM? Jak tímto pomůžeme
střední třídě – spokojí se s vysvětlením, že jsme se nedohodli na jedné odečitatelné položce?

Juraji Raninče, nakonec, ale ne v poslední řadě je tu artikul Nedotknutelnost soukromí.
Jak ho budeme moci bránit, když sami umožníme Jiřímu Paroubkovi, aby byl zase ve vládě?
Se všemi důsledky a dopady na soukromí občanů?

Obracím se na všechny, kteří myslí více na budoucnost než na okamžitý zisk bez ohledu
na následky. To druhé je totiž vlastní levicovému myšlení. Já jsem vždycky sázel spíš na
holuby na střeše než na vrabce v hrsti. I dnes sázím na dlouhodobé pokračování zásadních
systémových reforem, ne na okamžitý posun v té či oné sazbě či slevě na dani.

Jaké že byly naše priority ve složitých povolebních jednáních? Zaprvé zabránit návratu
ČSSD a KSČM k moci, zadruhé ustavit funkční koaliční vládu a teprve zatřetí prosadit pro-
gram ODS. Tato umírněná politika slavila úspěch.

Zbourání reforem by znamenalo neúspěch. Chce snad vás několik říci, že ne?
Bez prvního reformního kroku nebudou ani ty další. Nebude reforma zdravotnictví,

penzí, sociálního systému, policie, justice, veřejné správy, nebudou investice do vzdělání
a vědy...

Chci říci vám několika, že já jako premiér necítím odpovědnost jen sám za sebe, jen za
ODS, jen za koalici, ale za všechny občany. Když zítra neschválíme reformu, během krátké
doby se rozpadnou sociální jistoty. Naopak reformní balík zaručuje, že vláda bude moci
i nadále zlepšovat život důchodců, že bude mít peníze pro skutečně potřebné a zároveň bude
moci bránit zneužívání dávek. Chci říci všem, kteří vědí, že pravicovou politiku nelze redu-
kovat jen na daňové sazby, že naprostou prioritou reformy je podpora rodin s dětmi. Právě
ony na změnách nejvíce vydělají, za to osobně ručím.

Ručím také za to, že reforma znamená lepší budoucnost pro střední třídu, která bude
profitovat z přesunu zdanění od výkonu ke spotřebě.

Vlastimile Tlustý a spol., to už v ODS nevěříme, že podpora aktivity, a tím i růstu, má
větší význam než nějaká daňová sleva?

Vás několik říká, že vám jde o snížení daní.
Když ale shodíte reformu a nutná stabilizace veřejných financí se provede později, bude

pak nutné daně naopak zvýšit. Tenhle argument neberu.
Nakonec chci připomenout naše hlavní předvolební heslo. Na plakátech stálo Společně,

ne Sleva na dani. Lidem se těžko vysvětluje, proč bychom tento nutný první krok neměli
udělat společně. Věřím, že nechcete vstoupit do dějin jako rebelové bez příčiny.

✗ Čas od času zaznamenám názory Vlastimila Tlustého v médiích. Je mi ho v zásadě líto.
Představte si, že se připravujete 15 let na post ministra financí, že tomu obětujete téměř
všechno a všechny a když tuto vysněnou možnost dostanete, tak fatálně selžete. Věděl
jsem vždy o ambicích Tlustého na téměř jakoukoli stranickou i státní funkci, nikdy jsem
navíc nemohl počítat s jeho loajalitou a vždy jsem za jeho kroky musel vidět neviditel-
nou ruku Hradu. Fakticky mu ale vyčítám pouze to, že jeho hlas, kterým shodil vlastní
vládu a předal tak moc nečekaným nástupcům, nastartoval v české politice nestan-
dardní, sebedestrukční a polistopadový vývoj ohrožující procesy. V kostce 3B – Bárta,
Babiš, Bradáčová. 
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nám hrozí pád do dluhové propasti. Bez ní by premiér musel lidem lhát. Nebo jim dát mož-
nost, aby pro reformu hlasovali ještě jednou. Volil bych to druhé.

Bez této reformy nelze řešit další akutní problémy zdravotnictví, důchodového a sociál-
ního systému. Nebudou peníze na podporu rodin s dětmi, na investice do vzdělání a vědy,
do infrastruktury. Bez této reformy nelze dlouho udržet sociální standardy.

Paní poslankyně, páni poslanci, reformu nepřijímáte kvůli sobě, ani kvůli vedení od-
borů. Přijímáte ji kvůli milionům lidí tam venku. Ti lidé od vás očekávají odpovědnost
a schopnost povznést se nad ideologickou nevraživost. Udělejme společně krok, který je
nutný, nesporný a sociálně ohleduplný. Až zachráníme veřejné finance a budoucnost země,
ještě stále bude dost témat, na kterých budeme moci daleko bezpečněji předvést partajní
souboje.

Jsem přesvědčen o tom, že proti reformě nikdo nemůže mít zásadní věcné výhrady. Od
voleb jsem absolvoval desítky programových jednání. S ČSSD, s partnery v koalici. S touto
zkušeností říkám jasně: Žádný názor nebyl bezdůvodně opominut, každý musel v něčem
slevit, pro všechny jde nebo by mělo jít o akceptovatelné řešení.

Reforma, kterou máte před sebou, možná není tak zásadní a radikální, jak by si přála
velká skupina voličů, především z mé strany. Je však zásadní a radikální v tom, že mění
trend. Mění směr, kterým se ubírají veřejné finance. Je zásadní v tom, že bez ní nebude
možné provést další nutné kroky ke zlepšení kvality života občanů. Příliš dlouho jsme v této
zemi odkládali vážná rozhodnutí na později. Příliš dlouho jsme se báli převzít odpovědnost.
Lidé se na vás dnes dívají, jak se rozhodnete. Je nutné konečně skončit s dluhy a já vás o to
žádám. Začal jsem tím, proč je reforma nutná. Reforma, to je změna.

Změna je život. Dosaďte si sami, co znamená negace změny.

✗ Tomu se říká odborně „házet perly sviním“. Stačilo možná odcitovat výrok Abrahama
Lincolna: „Nedosáhneš prosperity bez nabádání k šetrnosti. Neposílíš slabé oslabováním
silných. Nepomůžeš chudým zničením bohatých. Nevybuduješ pevnou jistotu na vypůj-
čených penězích. Nepomůžeš lidem, když pro ně budeš dělat to, co by si měli dělat sami.“
To platilo před 150 lety a musí platit i dnes.

Rebelům v ODS od premiéra
MF DNES, 20. 8. 2007

Nemám rád otevřené dopisy, nicméně učiním výjimku. To, co chci říci, se týká budouc-
nosti všech občanů – ale klíče k ní drží několik lidí. Stejně jako před patnácti lety jsme na
rozcestí. A těch pár lidí zítra rozhodne o tom, zda se po socialistickém desetiletí opět prosadí
konzervativně liberální politika. Nebo zda zůstane jen u velkých slov.

Chci oslovit všechny, kterým záleží na konzervativně liberálních hodnotách. Vzpomí-
náte si ještě, které to jsou? Vzpomínáte si na čtyři poděbradské artikuly? Tlustá peněženka
mezi nimi není.

Chci oslovit všechny, kteří si uvědomují, že nejdůležitější ze všeho je dnes zastavit vršení
dluhů. Čtyři pětiny lidí odpovídají, že chtějí reformu, čtyři pětiny vědí, že dělat dluhy je
špatné. Snad není ode mě troufalé věřit, že k nim patří i oněch několik předních členů ODS.

Vlastimile Tlustý, daňové sazby nejsou cílem, ale jen prostředkem na cestě k našemu
základnímu cíli, k prvnímu artikulu, jímž je Nezadlužená budoucnost. Jak ho asi naplníme,
když padne reforma a s ní i vláda, která jediná může prosazovat naše hodnoty?
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a sociálních reálií. Včetně stanovení jasných kritérií plnění těchto cílů, které musejí přinášet
měřitelné výsledky. Já se v žádném případě nespokojím s konstatováním, že věci tak nějak
fungují samy a ekonomické zájmy si svou cestu najdou, aniž by jim stát musel poskytovat
podpůrnou berličku.

Státy, které vědomě rozvíjejí a podporují svou ekonomickou diplomacii, jsou prostě
úspěšnější v hájení svých národních zájmů. Ministerstvo zahraničí i vláda musí pro rozvoj
ekonomické diplomacie a marketingu České republiky vytvořit podmínky a já budu na jejich
naplňování důsledně trvat.

S problematikou efektivního hájení našich ekonomických zájmů souvisí i otázka re-
strukturalizace sítě našich ambasád. Zde jednoznačně preferuji kritérium kvality před
kvantitou. Pokud dojde ke zrušení úřadu, tak tam, kde nepřináší ekonomický efekt, a to
klidně za cenu toho, že otevřeme nový v hospodářsky perspektivní oblasti.

Praktickou zkouškou marketingové prezentace České republiky bude jistě i naše před-
sednictví v Radě EU v první polovině roku 2009. Rád bych, aby bylo úspěšné nejen politicky,
ale i ekonomicky. Aby přispělo k prezentaci dobrého jména naší země ve světě a představilo
ji evropské veřejnosti i z hlediska kulturního a regionálního.

Nechci zde dopodrobna hovořit o obsahových prioritách předsednictví, které jsou vám,
předpokládám, dobře známy, ani o stavu příprav předsednictví, o kterých vás jistě bude in-
formovat místopředseda vlády Alexandr Vondra. Jsem přesvědčen, že jsme naše priority
definovali realisticky tak, aby odrážely hájení našich národních zájmů, ale i agendu Unie,
která v daném období vyplyne z jejího chodu.

Rád bych v souvislosti s naším předsednictvím učinil dvě poznámky: 
První se týká motta našeho předsednictví: Evropa bez bariér. Toto heslo vnímám ve

třech rovinách:
Za prvé jako bourání bariér ekonomicko-politických. Bariér, které zabraňují důsled-

nému naplnění čtyř základních unijních svobod. Rád bych zde zejména vyzdvihl odstranění
přechodných opatření v oblasti volného pohybu pracovních sil. Budeme podporovat takové
reformy EU, které povedou k větší transparentnosti, flexibilitě a posilování konkurence-
schopnosti.

Za druhé nechceme, aby Unie vytvářela nové bariéry vůči zájemcům o členství. Každý
stát, který splní tvrdá kodaňská kritéria, musí mít šanci, že bude přijat. V opačném případě
Evropská unie přestane plnit své civilizační poslání. Poslání rozšiřovat prostor svobody,
míru, prosperity, bezpečí. Podporuji potvrzení stávajících závazků Unie vůči aspirantům
na členství, jakými jsou Chorvatsko, Turecko i bývalá jugoslávská republika Makedonie.
Jsme pro další rozšiřování EU, a to zejména o země západního Balkánu. S tím, že k jednot-
livým kandidátským zemím samozřejmě musíme přistupovat diferencovaně v souladu
s tím, jak úspěšně postupují v reformách.

Za třetí chceme bourat psychologické bariéry. Doufáme, že naše předsednictví přispěje
k Evropě otevřené a demokratické, která vytvoří širší společný rámec prostoru svobody
a bude schopna definovat základní pravidla pro naši další spolupráci a soužití se zeměmi
na kontinentu i mimo něj.

Druhou otázkou, kterou chci v souvislosti s předsednictvím zmínit, jsou spekulace o na-
časování platnosti nové Reformní smlouvy a jeho důsledcích na chod našeho předsednictví.
Zdůrazňuji, že toto datum a s tím spojený náběh nových institucionálních změn budou před-
mětem jednání probíhající mezivládní konference. Další postup se bude také odvíjet od
délky procesu ratifikace nové smlouvy ve všech 27 členských zemích. Pokud by opravdu
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Čeká nás velká jízda
SETKÁNÍ S ČESKÝMI VELVYSLANCI, PRAHA – ČERNÍNSKÝ PALÁC, 27. 8. 2007

Vážené dámy, vážení pánové,
je mi velkým potěšením, že se s vámi mohu po roce opět setkat a společně zhodnotit, co

minulých dvanáct měsíců přineslo české diplomacii. A jaké jsou zahraničně-politické priority
vlády pro další období.

V první řadě jsem opravdu rád, že turbulence na domácí politické scéně měly minimální
dopad na zahraniční politiku České republiky. Minulý rok tak potvrdil naše odhodlání dělat
zahraniční politiku kontinuální, předvídatelnou a konzistentní. I když loni tu s vámi mluvil
premiér jiné vlády, myslím, že ani tato změna nijak nepoznamenala naše zahraniční pri-
ority… Ale abych jen nežertoval. Za velkou hodnotu pokládám, že se nám daří plnit to, co
jsme si před rokem předsevzali: zlepšit komunikaci a dosáhnout větší shody na strategii
zahraniční politiky mezi všemi ústavními činiteli, kteří se podílejí na její formulaci.

Za tento pozitivní výsledek chci poděkovat i vám. Bez vašeho profesionálního nasazení
v čele zastupitelských úřadů bychom ho nikdy nedosáhli.

Avšak co je dobré, může být vždy ještě lepší. Proto se chci hned zpočátku – možná ne-
tradičně – zmínit o předsevzetí, které se nám nepodařilo zrealizovat. Což mě mrzí o to více,
že jde o věc, na kterou kladu velký důraz a která má zásadní význam pro budoucí prosperitu
České republiky.

Asi již tušíte, že mám na mysli rozvoj ekonomické diplomacie. Ta je jedním ze základ-
ních pilířů zahraničně-politické strategie vlády. Vám nemusím zvlášť vysvětlovat, že eko-
nomický zájem státu je stále více určující proměnnou v síti mezinárodních vztahů. Naše
pozice ve světě nezávisí tolik na zručnosti kabinetní diplomacie, ale na naší hospodářské
síle. Přičemž ekonomická výkonnost a efektivní ekonomická diplomacie jsou dvě hodnoty,
které se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Diplomacie musí daleko pružněji reagovat na pro-
měnu klasického pojmu raison d’etat. Atributem moci státu je dnes jeho obchodní politika.
Přitom nestačí mít „jen“ efektivní ekonomickou diplomacii v úzkém slova smyslu. Potřebu-
jeme také sjednotit marketingovou prezentaci České republiky, podporu exportu, investic
a cestovního ruchu. Bohužel, v resortu zahraničí vidím stále malou vůli a ochotu posunout
se v budování ekonomické diplomacie dál.

Prezentace naší země je stále roztříštěná, neefektivní, necílená. Na vině je resortismus,
kdy se každý snaží uchovat si vliv na ta zahraniční centra, která má pod svou kontrolou.
To je dáno historicky i politicky a je to špatně. To není specifická výtka vůči vám. Ale chci,
abyste věděli, že od vás očekávám větší aktivitu v tomto směru. Na druhé straně vaší snahu
plně podpořím. Ekonomická diplomacie by měla být věcí celého zastupitelského úřadu,
v jehož čele by měla stát osobnost, která plní nejen zažitou představu diplomata. Vedoucí
zastupitelského úřadu by měl být i manažerem, který je schopen řídit tým. Moderní amba-
sáda pod jeho vedením by měla být marketingově aktivní a zajišťovat naší zemi publicitu
dobrou komunikací s médii. Moderní ambasáda by měla také poskytovat profesionální 
servis ve smyslu přísunu informací o ekonomických trendech dané země, o jejím politickém
a právním prostředí, exportních a investičních příležitostech. Na proměnlivé ekonomické
potřeby je nutno reagovat rychle a iniciativně, a to je možné právě jen s detailní znalostí
věci a místních poměrů.

Aby byla ekonomická diplomacie skutečně efektivní, musí mít jasně definované cíle
a úkoly. A to zvlášť pro každý úřad na základě znalosti místních hospodářských, politických
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Rusko prochází vnitřním vývojem. Liberální reformy stabilizovaly ekonomiku a nastar-
tovaly solidní růst. Zároveň musí Rusko řešit sociální a demografické problémy a stejně
jako my se vyrovnávat s globální asijskou konkurencí. Také je čekají dvoje volby: na konci
roku parlamentní a příští rok prezidentské. Pozorováno zvenčí dochází k nové centralizaci
moci a růstu nových velmocenských ambicí. Nadcházející před a povolební vývoj v Rusku
bude vyžadovat pečlivou analýzu situace a jejích možných dopadů na mocenskou rovnováhu
mezinárodního společenství či na strategické otázky zajištění energetické bezpečnosti.

Z dalších regionálních forem naší zahraniční spolupráce mi dovolte zmínit Visegrád-
skou skupinu, které Česká republika tento půlrok předsedá. Jak se ukazuje, tento formát
spolupráce středoevropských zemí není vyprázdněn, jak mnozí prorokovali. Vyplatil se nám
pragmatický přístup založený na dobrovolnosti a vzájemně výhodné spolupráci tam, kde
se všichni zúčastnění shodnou. Visegrádská skupina tak například vyvíjí společný tlak na
posílení východního aspektu Evropské sousedské politiky a je zdatnou protiváhou tzv. již-
ního křídla Unie. Velmi užitečným nástrojem pro realizaci naší transformační politiky se
stal i Mezinárodní visegrádský fond, který podporuje nejen různé středoevropské vědecké,
kulturní a komunální projekty, ale stipendijními programy pomáhá také mladé generaci
v Bělorusku nebo na Ukrajině. Není pochyb o tom, že společný a koordinovaný postup zemí
Visegrádu také zásadně přispěl k rozšíření schengenského prostoru k 1. lednu 2008. Osobně
si tohoto kroku vysoce cením a pokládám jej za symbolický. Po roce 1989 přestal stát bránit
svým občanům cestovat. Od roku 2008 přestanou země Schengenu bránit českým občanům
ve zcela volném pohybu. Vstup do Schengenu tak nejen Česká republika, ale i ostatní země
středoevropského prostoru vnímají jako významný krok k plnoprávnému členství v Evrop-

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

161

proběhla v průběhu roku 2008, potom by naše předsednictví ovlivnily zásadní institucio-
nální změny, jakými jsou například uvedení do úřadu Vysokého představitele EU pro za-
hraniční záležitosti a bezpečnostní politiku a stálého předsedy Rady. Nicméně, musíme být
připraveni i na realističtější variantu, že se kvůli různým ústavním pořádkům v členských
státech ratifikace protáhne do období našeho předsednictví. Vláda je připravena aktivně
ovlivnit jednání na mezivládní konferenci tak, aby případný přechod na nové institucionální
uspořádání nijak politicky nepoškodil české předsednictví.

Další diplomatickou výzvou kromě předsednictví v Radě EU pro nás bezpochyby budou
pokračující jednání o umístění radarové základny USA na našem území. Je to záležitost,
která se bytostně týká jednoho z pilířů naší zahraniční politiky, jímž je bezpečnost a tran-
satlantická vazba. Dbát o bezpečnost vlastního obyvatelstva je jedním ze základních úkolů
státu a vlády. Česká republika se nesmí chovat tak, jako by ve světě neexistovala reálná
bezpečnostní rizika. Pro Západ, jehož součástí je i Česká republika, je znepokojující 
existence režimů a militantních skupin, které jsou vůči němu nepřátelsky naladěné a navíc
nevypočitatelné. Pokud tyto režimy disponují, či potenciálně mohou brzy disponovat balis-
tickými raketami schopnými nést konvenční či nekonvenční hlavice, musíme to oprávněně
považovat za možnou hrozbu, které by za několik let byla vystavena celá Evropa i USA.
Společně s našimi aliančními spojenci se musíme připravit na případnou obranu. Opačný
postup by byl nezodpovědným hazardem s bezpečností obyvatel.

Odmítám tvrzení, že diskuse o umístění prvků protiraketové obrany vedené na bilate-
rální polsko-americké či česko-americké úrovni povede ke štěpení členských států NATO.
Naopak, balistický štít je praktickým příkladem oné mnohokrát proklamované nedělitel-
nosti euroatlantického prostoru. Spojené státy protiraketový deštník nad svým územím
mají a budou ho dále zdokonalovat. V našem zájmu je, aby tento deštník byl roztažený nad
celým územím NATO. Kdyby tomu tak nebylo, tak vzniknou dvě zóny rozdílné bezpečnosti:
chráněná Amerika a nechráněná Evropa. Právě to by znamenalo fatální rozdělení aliance.
Na jednotě našeho postoje vůči potenciálním bezpečnostním rizikům závisí do budoucna
i ochota Spojených států udržovat silnou atlantickou vazbu. Nemusím jistě připomínat, že
bez plné politické a vojenské angažovanosti USA by se vyprázdnil smysl Severoatlantické
aliance. Se všemi důsledky pro bezpečnost Evropy.

Jsme suverénní stát. Suverénní stát je plně odpovědný za bezpečnost svých občanů.
Maximální bezpečnost našim občanům může zajistit jen spolupráce s našimi spojenci. Spo-
jenectví nemůže existovat bez společné vůle k obraně. Vláda si tuto svou odpovědnost uvě-
domuje a hodlá jí ve spolupráci s parlamentem plně dostát. Ostatně Česká republika už
dokazuje, že má vůli přijmout svůj díl odpovědnosti nejen za euroatlantickou, ale i za svě-
tovou bezpečnost. A to naší přítomností v mírových mnohonárodních misích na Balkáně
nebo na mnohonárodních misích či misích pod hlavičkou NATO v Iráku a Afghánistánu.

Dalším okruhem otázek, které chci zmínit, jsou vztahy k našemu sousedství ve vý-
chodní a jihovýchodní Evropě. Jde o dlouhodobou prioritu naší zahraniční politiky. Nemu-
sím snad zdůrazňovat bezpečnostní a politický význam stability tohoto regionu pro Českou
republiku i celou Evropu. Na základě svých bezprostředních zkušeností ze setkávání s míst-
ními představiteli chci ovšem zvláště vyzdvihnout důležitost rozvíjení ekonomických vazeb
v tomto regionu.

Tradičním partnerem pro českou zahraniční politiku zůstává samozřejmě Rusko. Ve
vztazích s Ruskem je třeba udržet nastavený trend vyvážených, pragmatických a aktivních
vztahů.
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Zleva ministr energetiky Sergej Šmatko, „Darth Vader Kremlu“ a vícepremiér Igor Sečin, v té době
premiér Vladimir Putin a CEO Gazpromu Alexej Miller. Petrohradská partička a výkvět Forbesu. 
„Z této židle se nezvednu, dokud to nepodepíšete,“ říkám s úsměvem úvodem. Nesmějí se. „Ať jdou
ti novináři pryč,“ ukazuji na žurnalistický dav z celého světa. „Lid má právo vědět, o čem jednáme,“
namítá Putin. „Nemá. Má právo znát výsledek jednání,“ replikuji. Pohybem ruky zařizuje. Sedíme s jed-
ním z nejmocnějších lidí na planetě...



žádným žebříčkem popularity. Odvaha je pro demokratickou politiku nekonečně důležitější
než ochota přizpůsobit se průzkumům veřejného mínění.

Masaryk netrhal svoje velké ideje na kousky. Nebalil ty kousky do malých úhledných
bonbónků, aby je dostal do televize. Společná odpovědnost nás politiků a novinářů je se tomuto
masmediálnímu diktátu vzepřít. Vzepřít se, protože demokracie je diskuse – ne televizní dis-
kusní pořad blížící se estrádě… Vzepřeme se oné ďábelské zkratkovitosti moderní doby.

Masaryk nebyl mužem zkratky. Nebyl politikem, který by podléhal populistickým tla-
kům. Nebyl státníkem, který by své vize měnil podle závanů mediálního větru. Natož na
radu PR mágů, kteří by mu říkali, jakou má mít kravatu a jak se má dívat na kameru.

„Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi,“ to bylo Masarykovo krédo. Co by ale řekl pre-
zident osvoboditel svým potomkům v 21. století? Jaký citát by ho napadl při pročítání že-
bříčku nákladů denního tisku a sledovanosti elektronických médií? Bylo by to vůbec
v dnešní politicky korektní době publikovatelné?

Obávám se, že bychom dnes těžko dostáli i dalšímu Masarykovu výroku: „Špatné pře-
konávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko je překonávat dobré lepším.“ Dokážeme vůbec
v dnešní zkratkovité době rozpoznat ten rozdíl? Máme na to čas? A chceme ho mít?

Masaryk založil náš moderní stát a vdechnul mu ideu, která přetrvala dva totalitní re-
žimy i rozdělení republiky. Dokázal to i díky tomu, že nikdy nehledal zkratky. Zkratky
k rychlé popularitě. Zkratky k úspěchu bez práce. Ony dnes tolik oblíbené myšlenkové
zkratky a oslí můstky – což je jen eufemismus pro obyčejné lži.

Řekl jsem, že klíč k pochopení T. G. M. je v tom, že nebyl mužem zkratky. Dopustil jsem
se samozřejmě zkratky. Těch klíčů je určitě víc. Ale považuji za důležité upozornit na zá-
sadní rozdíl mezi politikou před sto lety a dnes. Tehdy platilo masarykovské „Jen ať jsou
spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě.“ Dnes se politika tvoří často takříkajíc v přímém
přenosu. Každá malicherná hádka je vydávána málem za totální válku. Neúspěch za kata-
strofu. Ideje se nevysvětlují a rovnou se útočí na osobu, která s nimi přišla. Či chtěla přijít,
protože k jejich vysvětlení nedostane prostor.

Zkratka je dnešní objektivní realitou. Realitou, s níž mají problém slušní politici, poctiví
novináři i dezorientovaná veřejnost. Ale společně to můžeme změnit, když budeme chtít.
Vždyť jak říkal Masaryk: „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“

✗ Ano, nemýlíte se. Zneužil jsem odkazu tatíčka Masaryka k polemice a souboji s mediální
scénou. Nemyslím si ale, že by to dotčení pochopili.

Obyčejné hrdinství
7. ROČNÍK DNE NATO, LETIŠTĚ OSTRAVA-MOŠNOV, 15. 9. 2007

Vážené dámy, vážení pánové,
dnes a speciálně zde v Ostravě, na letišti Leoše Janáčka, na Dni NATO, se cítíme v bez-

pečí. Je tu koncentrována technika pro obranu i záchranu. Jsem přesvědčen, že obecně se
cítíme v bezpečí jako málokdy v dějinách tohoto státu. Ano, prožíváme jako Česká republika
velmi šťastné období. Nic ale není samo sebou. Za každou dobou a i za každou technikou
musíme vidět konkrétní lidi. Konkrétní hrdiny. Každá doba potřebuje své hrdiny. Každá
doba má své hrdiny.

Jsou hrdinové včerejška. Hrdinové, díky kterým se i dnes můžeme cítit tak bezpeční.
Hrdinové československých legií jako generál Sergěj Jan Ingr.
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ské unii. Chci zde poděkovat všem, kteří mají podíl na tomto úspěchu: našim vyjednavačům
v Bruselu, diplomatům, ministrům.

Mluvíme-li o výzvách a úspěších české diplomacie na multilaterální úrovni, rád bych
na závěr zmínil, co nás čeká bezprostředně, již tento podzim. Bude finišovat naše kampaň
na podporu jedné z priorit naší zahraniční politiky: kandidatury České republiky na nestá-
lého člena Rady bezpečnosti OSN na funkční období 2008 – 2009. Chci poděkovat vám, kteří
jste byli v kampani přímo angažováni, a zároveň vás vyzvat k napnutí sil v cílové rovince
naší kampaně.

Dámy a pánové, můj projev k vám je tímto u konce. Uvědomuji si, že jsem se zdaleka
nedotkl všech palčivých a aktuálních otázek současné české zahraniční politiky. Budu rád,
když se těchto problémů dotkneme v následné diskusi. Ostatně debata o diplomacii nemůže
být nikdy zcela vyčerpána. Jak řekl Henry Kissinger: „Každým úspěchem si pořizujeme
vstupenku na nový a obtížnější problém.“ Budu tedy úspěšnost svého projevu hodnotit podle
toho, kolik nových a vážných problémů přede mnou nastolíte.

✗ Opravdu hrdý jsem na naši tehdejší zásadovou, čitelnou a úspěšnou zahraniční politiku.
Díky ní jsme měli větší výtlak, než nám náleželo. Dodnes sloužící diplomaté mi to po-
tvrzují. Měli zadání, směr, zpětnou vazbu a viděli smysl své práce. Kromě Karla Schwar-
zenberga, který měl opravdu velkou prestiž a byl ještě plný síly, jmenuji za všechny aspoň
dva, kteří již diplomacii opustili (protože těm ostatním, ještě sloužícím, nechci dát polibek
smrti): Petr Kolář a Tomáš Pojar. Bravo!

T. G. M. nebyl mužem zkratky
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ PREZIDENTA T. G. MASARYKA, 
PRAŽSKÝ HRAD, 13. 9. 2007

Je těžké mluvit o takové osobnosti, jakou byl Tomáš Garrigue Masaryk, vejít se do pěti
minut a říci přitom něco nového, jiného, zásadního.

Jak pojmout odkaz takového muže ve třech stovkách vteřin, které nám dává televizní
přenos? Jak zvládnout takovou drastickou zkratku? Nicméně možná v tom je klíč k pocho-
pení T. G. M. Náš první prezident totiž nebyl mužem zkratky. Nebyl mistrem půlvět ve ve-
černích zprávách.

„Demokracie je diskuse.“ Ano, všichni známe tento z mnoha citovaných Masarykových
výroků. V dnešní době prefabrikovaných mediálních střetů nám to zní trochu jako klišé.
Ale na tomto a mnoha dalších takzvaných klišé je vybudována naše novověká státnost. Ma-
sarykovy myšlenky a ideje doslova spoluvytvořily moderní politický národ. A stále je cítíme
v jeho základech.

Masaryk byl skutečným tvůrcem politiky. Byl jejím tvůrcem v době, kdy rozhodovala
síla idejí, ne marketingová šikovnost. Po něm přišli nacisté a komunisté. S nimi konec dis-
kuse a začátek éry moderní propagandy. Konec klasické politiky a počátek masmediálního
vymývání mozků.

Masaryk byl mužem pera. Zanechal po sobě stovky článků, projevů a spisů. Je z nich
vidět, že skutečně tvořil politiku, ne že by byl politikou utvářen. Díky tomu jeho myšlenky
přetrvaly a my z nich můžeme čerpat ještě dnes. Třeba touto větou: „Bez osobní odpověd-
nosti a odvahy nelze dělat politiku opravdovou, demokratickou a lidovou.“ Toto by si měl
pamatovat každý, kdo vstupuje na prkna veřejné scény. Osobní odpovědnost nelze nahradit
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hrdinové zítřka. Země, která nemá své hrdiny, své vzory, která nemá vůli k obraně
svých hodnot, k obraně svých občanů, je země ztracená.

Zvykli jsme si brát svobodu a bezpečí jako samozřejmé hodnoty. Musíme ale vzít jako
samozřejmou hodnotu také hrdinství. Jinak ty první dvě hodnoty nebudou vůbec samo-
zřejmé. I proto jsme já, a doufám, že i vy dnes zde, na Dni NATO.

✗ Když jsme s kamarády seděli před 16 lety v hospodě a zakládali sdružení Jagello 2000
na podporu našeho členství v NATO, netušili jsme, že na naši akci Dny NATO bude cho-
dit ještě 15 let poté víc jak 200 000 lidí za víkend. Pro mě a moje kamarády je dodnes
12. březen 1999 podstatně významnějším milníkem než 1. květen 2004.

Přímá volba prezidenta? Proč?
KONFERENCE „PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA?“, SENÁT, 26. 9. 2007

Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedo Senátu, vážení kolegové předsedové,
drazí hosté, přátelé,

poslední řečník má jednu nespornou nevýhodu a tou je, že většina věcí k danému tématu
už byla řečena, a jednu nespornou výhodu – pokusit se komentovat a shrnout diskusi a vy-
užít převahy posledního řečníka. Chci vás ubezpečit, že této pošetilosti se nedopustím.

Otázka přímé volby prezidenta v sobě skrývá pro mne dva aspekty. Jeden ústavní, insti-
tucionální či chcete-li ideový; druhý aktuálně politický. Já se pokusím držet striktně toho
prvního. I když je mi jasné, že vzhledem ke svému postavení mohu být obviněn z politické
účelovosti, ať už se vyslovím pro, nebo proti. A sotva mi pomůže, že aktuální kandidát mé
strany je favoritem obou typů voleb.

V mé straně nepanuje na přímou volbu hlavy státu jednotný názor a já to nepokládám
za chybu. A nutno přiznat, že v minulých letech byla tato otázka různými stranami oteví-
rána z ryzího oportunismu. V každém případě nepovažuji za šťastné, když se o změně způ-
sobu volby hlavy státu začíná pravidelně mluvit až v době, kdy se stávajícímu prezidentovi
blíží konec funkčního období a hledá se jeho nástupce.

Přesto za zahájení této diskuse a za pozvání do Senátu moc děkuji. Pokud jde o mě, ne-
jsem přesvědčeným zastáncem ani jedné varianty. To mě jako konzervativce vede k tomu
neměnit dnešní status quo, když k tomu nejsou pádné důvody. A myslím, že ony pádné dů-
vody ke změně nejsou a pokusím se to dokázat.

Především považuji za důležité říci, že neexistuje žádný přímý vztah mezi způsobem
volby hlavy státu, jejími pravomocemi a kvalitou demokracie v dané zemi. Máme prezident-
ské systémy s přímou volbou a silným postavením hlavy státu, jako je tomu ve Spojených
státech či v Rusku. Ve Francii má přímo volený prezident z ústavy slabé pravomoci, ale jeho
postavení dle zvykového práva je tradičně silné. Zcela jinak je tomu v Rakousku, kde hlavu
státu volí občané, ústava jí dává velké kompetence, ale prezident je slabý. Na Slovensku je
prezident volen přímo, ale jeho pravomoci i postavení nejsou nijak velké. U nás od dob 
Masaryka platí, že hlava státu má velice silnou autoritu. Co se týká pravomocí, pak na
jedné straně prezident nemůže příliš ovlivňovat aktuální politiku, na druhé straně má ně-
která, dalo by se říci královská privilegia – například ničím a nikým neomezované právo
udělovati milost.

Neexistuje tedy žádný vztah mezi způsobem volby, ústavními pravomocemi a faktic-
kým postavením hlavy státu. Rozhodující je tradice a zvykové právo. Právě tomu se chci
dále věnovat.
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Hrdinové z bojů druhé světové války, z bitvy o Anglii, jejíž výročí připadá právě na dne-
šek. Hrdinové jako zde přítomný generál Zdeněk Škarvada. „Keep floating – nikdy se ne-
vzdávej!“ To je jeho celoživotní krédo.

Hrdinové protikomunistického odboje jako bratři Mašínové.
A já se omlouvám, že uvádím jen tato jména. Pár jmen za všechny. Seznam jmen

hrdinů, z nichž některá jste už zapomněli, nebo je nikdy neznali, bych mohl číst hodiny. Ale
já jsem si jist, že hrdinové, ti žijící i ti nežijící, mi to odpustí. Neklamným znakem hrdinství
je totiž neokázalost.

I proto má každá doba své hrdiny. I ta dnešní. Teprve čtrnáctiletého Romana Sabora,
který zachránil dva životy po těžké autonehodě.

Hasiče Alexandra Matouška, který pomohl třem topícím se vodákům.
Strážníky Petra Javůrka a Zdeňka Fabiána, kteří ubránili muže před útočníkem

s nožem.
Naše vojáky z Afghánistánu Aleše Karbana a Petra Králíka, kteří zachránili život

britského vojáka.
Záměrně jsem vybral konkrétní příklady, byť jde samozřejmě o náhodný výběr, protože

hrdinství se sotva dá měřit nebo vážit. Ale chtěl jsem dát hrdinství viditelnou tvář. Pojme-
novat ho. Hrdinství není něco abstraktního. Něco, o čem se píše pouze v knihách. Je a musí
to být denní součástí našeho života. Každá země potřebuje své hrdiny. Abychom i my byli
připraveni a ochotni stát se v případě potřeby také hrdiny.

Potřebujeme hrdiny jako vzory. Potřebujeme je vnímat ne jako sochy na piedestalu, ale
jako jedny z nás. Jen tak se nám podaří, že po hrdinech včerejška a hrdinech dneška, přijdou
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Dny NATO nás přerostly asi jako Járu Cimrmana – sopku, jež svou činností zahltila sama sebe. Na
snímku uprostřed je ale člověk, který to všechno vymyslel, vybudoval a dodnes řídí – Zbyněk Pavlačík.
Chtěl jsem jej nechat povýšit na generála, má však modrou knížku. Vedle něj je Jiří Šedivý, můj ministr
obrany a v době snímku náměstek generálního tajemníka NATO. Zbyněk by mohl řídit nejenom 
obranu, ale klidně celé NATO.



Velká společná řeka 
9. ROČNÍK FESTIVALU „DNY ČESKÉ A NĚMECKÉ KULTURY“, DRÁŽĎANY, 26. 10. 2007

Vážený pane ministerský předsedo, milí hosté,
je mi velkou ctí, že mohu spolu s vámi zahájit 9. ročník festivalu Dny české a německé

kultury. Festivalu, který bude dva týdny probíhat nejen zde v Drážďanech, ale na území
celého Euroregionu Labe/Elbe.

Chci na tomto místě poděkovat organizátorům této akce – zemskému hlavnímu městu
Drážďany, Českému centru Drážďany a Nadaci Brücke/Most. Chci jim poděkovat za to, že
umožnili konání tohoto unikátního festivalu, který je největší ucelenou prezentací českého
umění a kultury v Evropě.

Je symbolické, že tento festival se koná právě v povodí Labe. Velké řeky Čechů i Němců.
Řeky, která nás spojuje. Spojuje nás v tom dobrém, i v tom zlém. Jako během povodní, kdy
stejný živel ničil nejprve Prahu a pak i Drážďany. Zmínil jsem zde povodně – tuto nepří-
jemnou epizodu – abych doložil, jak mnoho jsme spojeni.

Kulturou jsme spojeni odedávna. V našem středoevropském prostoru bylo vždy příliš
těsno na to, abychom si hráli každý na svém písečku. Česká a německá a speciálně česká
a saská kultura po staletí žily vedle sebe. Ovlivňovaly se. A podmiňovaly. Ani to podivné
20. století na mých slovech nic nemění.

Praha a Drážďany mají k sobě blízko nejen po vodě. Známe vzájemně své památky.
Pražský hrad, Karlův most, Národní divadlo. Stejně jako Zwinger, Frauenkirche, Sempe-
rovu operu.

Dny české a německé kultury jsou příkladem toho, čemu se nehezky říká přeshraniční
spolupráce. Nehezky proto, že výraz „přeshraniční“ evokuje existenci nějakých hranic, ně-
jakých bariér. A my přece chceme v Evropě bariéry rušit. Ne potvrzovat. Proto se mi více
líbí ona symbolika velké společné řeky. Řeka spojuje. Řeka plyne bez ohledu na hraniční
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Naší neměnnou tradicí je nepřímá prezidentská volba. Jaké jsou zkušenosti z jejího
fungování? Předem je třeba říci, že za celých osmdesát let – z nichž jen polovina byla demo-
kratických – byla první skutečnou volbou až volba Václava Klause. Do té doby šlo vždy buď
o volbu demonstrativní nebo v horším případě vůbec nebylo možno volit z více kandidátů.
Rozhodně považuji za výhodu, že naše prezidentské volby neprovází politická kampaň, která
je u přímé volby nevyhnutelná, která vždy nějak rozděluje občany a vnáší do společnosti
jeden vypjatý souboj navíc. Mohli jsme to vidět na příkladu Polska, kde prezidentské volby
následovaly hned po těch parlamentních. Když někdo mluví o tom, že náš způsob výběru
hlavy státu není důstojný, měl by zvážit i dopady případné přímé volby. Jsem rovněž ná-
zoru, že nepřímá volba logičtěji zapadá do parlamentního systému. Když už prezident nemá
možnost přímo ovlivňovat aktuální politiku, je trochu nadbytečné, aby se jeho mandát od-
vozoval přímo od vůle občanů. On nemá v pravém slova smyslu vlastní politický program.
Hraje spíše roli ústavní pojistky a národního svorníku, je nositelem hodnot jako je konti-
nuita, tradice, jistota. Podobně jako britská královna – a tu lidé také nevolí.

Pokud se občas vyskytují námitky ohledně ústavního postavení prezidenta, často se tý-
kají spíše jeho pravomocí. Někdo je považuje za slabé, někdo naopak za příliš silné. Je zají-
mavé, že zatímco jedni prosazují v souvislosti s přímou volbou větší kompetence, jiní by je
při té příležitosti rádi přistřihli. I to svědčí o tom, že reálná poptávka po změně způsobu
volby neexistuje a jde tedy spíše o to, co si kdo od tohoto kroku slibuje a jaké své cíle, pří-
padně osobu, do toho projektuje. Příkladem takových ambicí jsou občasné stesky, že jedině
přímo volená hlava státu by mohla zjednat pořádek na politické scéně, zastavit takzvané
partajní politikaření. To je dost nebezpečná iluze, ve veřejnosti, bohužel, obvyklá. V demo-
kracii jde o delegaci moci, o jasně vymezenou odpovědnost a dělbu pravomocí. Představa
nějakého superkorektora všech politických chyb je hluboce mylná. A také hluboce protide-
mokratická. Ono partajničení přece není nic jiného, než zrcadlo společnosti, odraz jejích roz-
dílných názorů, priorit a zájmů.

Co se týká postavení prezidenta v ústavním systému, pokládám ho navzdory všem kri-
tikám za v zásadě optimální. Nakonec se vždy ukázalo, že i když náš volební systém obvykle
neumožňuje snadné vytváření homogenních a silných vlád, tak i prezident s relativně ne-
velkými kompetencemi dokáže hrát účinnou roli stabilizátora politické scény. Nebudu ni-
koho jmenovat, ale dosud vždy se i díky hlavě státu podařilo zažehnat hrozící krize.

Když to vše krátce shrnu, tak musím říci, že nepřímá volba hlavy státu není méně dů-
stojná, méně logická, méně funkční, méně demokratická, méně státotvorná než volba přímá.
Já na rozdíl od řady svých kolegů nemám v této věci ostře vyhraněný názor. Ale pokud něco
funguje a není vůbec jisté, že něco jiného by fungovalo lépe, tak proč to měnit? Jsem tedy
pro to zachovat nepřímou volbu hlavy státu. Je tradiční. Nepřináší zásadní problémy. A na-
konec, ale ne v poslední řadě si nemyslím, že by v debatě zazněl nějaký zásadní důvod proč
měnit kvůli výběru prezidenta Ústavu.

Omlouvám se za tento na moje poměry poněkud nezáživný a nejednoznačný projev, 
ale vážnost tématu byla taková, že to prostě umravnilo i mne. Pokusím se to odlehčit ale-
spoň citátem Oscara Wilda na závěr, který reflektuje často nadužívané slovo lid v této dis-
kusi: „Demokracie znamená mlácení lidu lidem pro lid.“ Opakujte si to doma před spaním.

✗ Málokdy jsem měl takovou pravdu jako tehdy v Senátu. Neschopnost vůdců tehdejších
hlavních stran – ČSSD a ODS dohodnout se na společném negativním postoji vůči přímé
volbě zásadním způsobem ovlivnila další vývoj v zemi. Všechny mé výhrady se nejenom
potvrdily, ale v čase se umocňují. 
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Tato fotka není z Drážďan. Ale je příznačná. Martin Schmarz, můj speech-writer a Adéla Kadlecová,
můj zahraničně-politický guru. Nezbytné kartičky. Dávám si projev „do huby“. Kontroluji anglickou vý-
slovnost. Škrtám, vpisuji. Na všechno je pět minut...



Oproti tomu jsou poplatky v řádu desetikorun pouhou kapkou v moři. Toto signatáři výzvy
opravdu nedomysleli. Jde o klasickou levicovou lež. Lékařská péče je prý „bezplatná“, ačkoli
fakticky každý, kdo vydělává, na ni platí desetitisíce z daní. To jsou ty peníze neviditelné?
Zřejmě ano, protože je ve skutečnosti nikdy neuvidíme. Strhnou nám je z výplaty. Ale běda,
když v zájmu spravedlnosti a stability máme k těmto anonymním tisícům přidat pár korun
cash za skutečně spotřebovanou péči...

Od prvního ledna bude placení poplatků u lékaře platným zákonem. Stejným zákonem
jako ten, který trestá krádež. Ti, kteří vyzývají k nedodržování zákona, se staví po bok ob-
divovatelů zloděje Procházky. Těch, kteří si myslí, že okrást bohaté není zločin. To je logické
vyústění ideologicky inspirované neúcty k zákonu. Neúcty, kterou propagují i levicoví po-
slanci a senátoři, kteří se ve svém ústavním slibu zavázali činit opak. Jestli je zde nějaký
příklad porušování Ústavy, pak je to právě toto zjevné nedodržování slibu člena parlamentu. 

Se zákony nemusím souhlasit. Mohu je i porušovat. Ale nemohu si činit nárok, že
konám správně a že mě nemá stihnout zasloužený trest. Poslance a senátory si volíme proto,
aby zákony tvořili, ne sabotovali. Taková je podstata demokracie. Jak máme chtít po obča-
nech, aby dodržovali pravidla, která stanoví 281 jejich volených zástupců, když ani oni sami
nejsou ochotni je respektovat? Uvědomují si vůbec levicoví zákonodárci, kteří vyzývají k po-
rušování zákonů, dosah svého činu? ODS by nikdy nevyzvala k bojkotování například zá-
koníku práce, ačkoli jsme ho napadli ústavní žalobou. 

Naším heslem, na rozdíl od levice, je „vláda práva“, nikoli „porušovatelé všech zákonů,
spojte se!“

✗ Socialisté a populisté zničili i ty pozitivní projekty, které moje vláda zavedla a které jsou
v EU standardní. To Fico na Slovensku nikdy neudělal. Protože není blbec. Pokud po
funkčních poplatcích, které reálně změnily chování klientů zdravotního systému chtějí
zrušit i karenční dobu nemocenské, tak se museli zbláznit. „Zlí“  zavádějí potřebné změny
s tím, že „hodní“ nejsou blbí a nechají je. Proto demokracie jakž takž a sem tam funguje.

Bourejme zdi i bariéry v našich myslích 
VSTUP ČR DO SCHENGENSKÉHO PROSTORU, HRÁDEK NAD NISOU, 21. 12. 2007

Zde, v regionu Trojzemí, zahajujeme dnes symbolické bourání vnitřních hranic rozšíře-
ného schengenského prostoru. O významu této akce svědčí přítomnost významných činitelů
Evropské unie. Je zde předseda Evropské komise José Barroso, premiér předsedajícího Por-
tugalska José Socrates, eurokomisař pro vnitro Franco Frattini, zástupci Evropského par-
lamentu. Tímto je zde všechny vítám. Zvláště děkuji portugalskému premiérovi za to, že
jeho země umožnila prolomit technický problém s rozšířením schengenského prostoru, když
nabídla systém SISone4all. Samozřejmě zde vítám také předsedu vlády Polské republiky
Donalda Tuska. Máme spolu ještě nějakou práci… Vnímám tento okamžik velice silně.
Vstup do Schengenu je pro naše občany srovnatelný s pádem Berlínské zdi. Se stříháním
drátů po pádu komunismu. Porážkou totality jsme se stali znovu svobodnými. Vstupem do
Evropské unie a NATO jsme potvrdili naši příslušnost ke svobodným evropským národům.
Nyní se definitivně stáváme s těmito svobodnými národy rovnoprávnými. Pro naše občany
tedy definitivně padly vnitřní hranice v rámci Schengenu. Přirovnal bych to k puknutí první
obruče Kostěje nesmrtelného. Teď by ještě měly prasknout další dvě: volný pohyb pracovních
sil a služeb. Pak už nebude nové země v EU nic dusit. 
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čáry, bez ohledu na historii, křivdy, vzpomínky. A stejně tak se pohybují myšlenky, umě-
lecká díla, lidé i zboží. To je naplnění evropských svobod.

Ostatně, právě společný vývoj a kulturní ovlivňování Česka a Saska jsou dokladem
toho, že nás žádná hranice, žádná bariéra, ani ta jazyková, nemůže rozdělit. Po staletí jsme
součástí Evropy, na obou koncích Labe používáme stejný kulturní kód. Nyní jsme součástí
Evropské unie. A od nového roku budeme s vámi součástí společného schengenského 
prostoru. A teprve tehdy padne i ta naše berlínská zeď. Padne tedy poslední formální ba-
riéra, která nás odděluje. Nicméně právě tento festival ukazuje, že věcí, které nás spojují,
je už dávno mnohem více než oněch dělících čar.

Mottem našeho chystaného předsednictví v Radě EU v roce 2009 je bourání bariér. A to
nejen faktických, ale i psychologických. Tento festival jde přesně tímto směrem. Ještě jednou
děkuji organizátorům za jejich skvělý nápad a dobrou práci.

✗ Velká společná řeka může spojovat, ale také rozdělovat. Až se na ni vrátí hraniční kon-
troly a nové fyzické bariéry, tak zjistíme, že ty mentální vlastně nikdy nezmizely.

Neplatit poplatky je nezákonné
LIDOVÉ NOVINY, 14. 12. 2007

Chápu, že někdo může mít ideologické výhrady proti regulačním poplatkům ve zdra-
votnictví. Ale je naprosto nepřípustné, aby se ultralevicové smýšlení stalo záminkou k výzvě
porušovat platný zákon. Neberu nikomu právo proti poplatkům protestovat u Ústavního
soudu, byť onu žalobu pokládám za absurdní. Je však varovné, že se najde řada osobností,
které se podepíší pod dokument, jehož obsahem není nic jiného než nabádání k nezákon-
nému jednání. Dvojnásob varující pak je, že mezi podporovateli této vzpoury proti právu
jsou šéf významné odborové centrály, poslanci, senátoři. Kam se dostaneme, pokud ani ti,
kteří jsou pro veřejnost představiteli řádu a legality, nebudou projevovat elementární úctu
k zákonům této země?

Regulační poplatky samozřejmě vycházejí z dikce Ústavy, která říká, že každý má právo
na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění a za podmínek, které stanoví
zákon. A zákon stanoví, která péče je zdravotními pojišťovnami hrazena plně a která ne.
Ostatně už dnes občané platí nejrůznější doplatky za péči. Mimochodem, je to daleko méně
než v ostatních zemích EU – a tak to zůstane i po prvním lednu 2008. Ale o tomto debatovat
nechci.

Nechci debatovat ani o tom, že poslanec ČSSD David Rath se chová licoměrně a popu-
listicky, když v opozici odmítá regulační poplatky, o nichž coby nastupující ministr řekl, že
bez nich systém nemůže dlouhodobě fungovat. Už jsem si u politiků sociální demokracie
zvykl, že mění názor o sto osmdesát stupňů podle toho, zda jsou zrovna u moci nebo v opozici,
a torpédují i projekty, které sami rozjížděli, nebo nedodržují sliby, které sami dali. 

To, co chci říci, je ale daleko vážnější než „jen“ obhajoba věcného přístupu či odmítnutí
nezodpovědného populismu. Úcta k zákonům je jedním ze základních stavebních kamenů
civilizace. Kde bychom byli, kdyby se každý rozhodl nedodržovat zákon, který se mu zrovna
nelíbí? Ocitli bychom se v anarchii, kde by si nikdo nemohl být jist ničím. To by také mohli
lidé nakrásně přestat platit daně s poukazem, že vybírání berní porušuje jejich ústavní
právo na majetek. Že to zní absurdně? Nepochybně. Ale bylo by to pořád daleko logičtější
než odmítat platit regulační poplatky. Vždyť zdravotní daň, ze které je hrazena drtivá vět-
šina péče, musí povinně odvádět každý. Bez ohledu na to, jak služby lékaře fakticky využívá.
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půl dne na ARO. Pokud chceme zvýšit solidaritu, pokud chceme dopřát potřebným nejmo-
dernější léčbu a komplikované operace, musíme na druhé straně zamezit plýtvání.

Na rozdíl od automobilu se v případě zdravotnictví musíme postarat i o ty, kteří se vlast-
ními silami postarat nemohou. I k tomu slouží regulační poplatky. Nejde o to lidi jakkoli trestat,
ale zavést do systému brzdu, která v něm chyběla. Jen tak nám zbydou peníze na oněch 
150 000 těžce nemocných, jejichž léčba stojí v některých případech až milion korun denně.

Regulační poplatky mají strop 5 000 ročně. I tím se posiluje solidarita zdravých s vážně
nemocnými, kteří dříve dopláceli za léky až desetitisíce. Těchto lidí není mnoho, představují
jen zlomek voličských hlasů. Proto zřejmě jejich osud minulou vládu tak netrápil. Co se
týká výšky vybraných poplatků, ta opravdu není tak podstatná. Lidé jsou ochotni vydat za
přípravky, které nejsou registrovány jako léky, a za různé doplňky stravy přes osm miliard
korun. Tedy více, než má být příjem za regulační poplatky. Chápu, že regulační poplatky
jsou pro lidi nepříjemnou novinkou, když dříve neplatili nic. Ale ty peníze zůstanou v sys-
tému a poslouží ke zkvalitnění lékařské péče. Pomohou také zabránit plýtvání, a tak zbude
více prostředků na ty nejpotřebnější.

V řadě nemocnic pochopili, že poplatky jsou užitečné pro všechny, a vybírají je způsobem,
který pacienty prakticky nezatěžuje. Jinde je doslova honí od čerta k ďáblu a vybírají i více
než mají. Této zvůli učiní ministerstvo zdravotnictví v dohledné době přítrž.

Bavme se o tom, jak regulační poplatky upravit, aby byly ještě efektivnější, ještě soli-
dárnější, ještě spravedlivější. Ale navrhovat jejich zrušení je neodpovědný populismus ha-
zardující s lidským zdravím a životy. Kolik lidí by mělo umřít v důsledku přetrvávajícího
zdravotního socialismu, aby ČSSD získala potřebné hlasy?

✗ Nejpokleslejší socialistické hříchy jsou spojeny právě s obchodováním se strachem –
z budoucnosti, ze smrti, z nemoci, ze sebe sama.

Proč volím Václava Klause
LIDOVÉ NOVINY, 1. 2. 2008

Prezident je prezidentem všech občanů. Z této věty se stalo tak trochu klišé. Ale málo
platné, tak si Češi prostě představují ideální hlavu státu. Jsem si jist, že právě schopnost
reprezentovat všech deset a půl milionu českých občanů je největší předností Václava Klause. 

Klausovi političtí odpůrci před pěti lety vsadili na špatnou kartu, když ho vykreslili
jako politika, který národ fatálně rozdělí. Říkali, že po intelektuálovi Václavu Havlovi přece
nemůže přijít člověk s tak vyhraněnými názory, navíc čestný předseda ODS a pravicový re-
formátor. Jak by prý bývalý premiér, který prošel řadou ostrých šarvátek s koaličními part-
nery, mohl naplňovat masarykovskou vizi nadstranické hlavy republiky? Jenomže nový
prezident záhy ukázal, že opak je pravdou. Že přednosti, které využíval v roli předsedy
strany a premiéra, se mu hodí i na Hradě. Schopnost mluvit s lidmi přímo, osobně se s nimi
setkávat, píle, s níž objíždí republiku a která mu přinejmenším dvakrát zachránila jeho po-
litickou kariéru, mu přináší body i nyní. Jenom už nezískává hlasy pro ODS, ale pro instituci
hlavy státu. Úspěšně, soudě podle jeho popularity u veřejnosti.

Bojovník na Hradě 
Kupodivu dnes Klausovi protivníci dělají stejnou chybu znovu. Znovu se snaží tvrdit,

že vlastnosti jako schopnost naslouchat lidem, rozumět jejich problémům, hledat konsen-
zuální řešení co nejvýhodnější pro všechny se lépe hledají u osobností, které nikdy neměly
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Když zde mluvím o významu rozšířeného schengenského prostoru, nemohu se nezmínit
o základní misi Evropské unie. Tou je rozšiřování prostoru stability, prosperity a bezpečí.
Tak, jako nyní vstupují do Schengenu nové země EU, je také třeba udržet Unii otevřenou
pro další země. Je třeba zlomit onu psychologickou bariéru. Bariéru strachu z nově přícho-
zích, která je někdy pevnější než železná opona. V případě Schengenu se nám podařilo onu
bariéru obav překonat. Snažme se nyní společně o totéž v případě rozšiřování samotné Ev-
ropské unie. Jsem rád, že mohu ono bourání bariér spolu s polským premiérem Donaldem
Tuskem zahájit zde, na polsko-české hranici. Na hranici, přes níž se v době totality setkávali
čeští a polští disidenti. Nyní se můžeme navštěvovat kdykoli, bez strážců a pasových kontrol.
Zbourejme tedy zbytky bariér, směřujme k Evropě bez dělících čar, faktických i těch v našich
myslích. Směřujme k Evropě opravdu svobodné.

✗ Varvara Překrásná opět úpí pod jhem Kostěje Nesmrtelného. Čekáme na nějakého bla-
nického rytíře, aby ji vysvobodil? Když už nechceme, aby to byl Čurila Plenkovič? To se
načekáme. Teď směřujeme spíše než k Evropě svobodné k Evropě multikulturální. To
bude znamenat ze všeho nejdříve absenci svobody pro domorodce. Domorodci, kdybyste
nevěděli, jsme my. Nesou nám korálky, aby nás obloudili jejich třpytem, a kořalku, aby-
chom omámení dobrovolně souhlasili se svou zkázou. Zasloužíme si to!

Buďme solidární, plaťme
MF DNES, 22. 1. 2008

Neptejme se, proč se ve zdravotnictví platí regulační poplatky. Ptejme se, proč nebyly
zavedeny už dávno. Jejich neexistence znamená neodpovědnost, plýtvání a narušení prin-
cipu solidarity zdravých s nemocnými.

Regulační poplatky mají trojí význam. Zaprvé je třeba změnit vzorce chování, posílit od-
povědnost za vlastní zdraví a omezit nadužívání lékařské péče. Zadruhé tu je morální hle-
disko, naplnění principu solidarity zdravých s nemocnými. Teprve zatřetí jde o získání dalších
peněz do zdravotnictví, aby mohla být zvýšena kvalita péče a oceněn zdravotní personál.

Socialisté s oblibou tvrdí, že zdraví není automobil. Ano, to není. Ale co z toho plyne? Že
se k němu máme chovat hůře než k autu? Nemělo by to být naopak? Každý ví, že o auto-
mobil se musí starat. Vyměňovat olej, pneumatiky, platit běžnou údržbu a opravy. Když
jezdí opatrně, dostane i bonus na pojištění, v opačném případě je potrestán malusem. Proč
by se měl člověk o vlastní tělo starat hůře než o auto? Protože zdravotní péče je zdarma,
jak po komunistech opakuje ČSSD?

Ale není! Ročně doslova spláchneme do kanálu léky za deset miliard. A to je jen oficiální
odhad, který nepočítá s „poklady“, které zůstanou na dně domácích šuplíků. Do té doby, než
byly zavedeny regulační poplatky, jsme také ve srovnání s jinými zeměmi EU nadužívali
lékařskou péči. Poplatky jsou nastaveny tak, aby neodradily od návštěvy nemocné, ale jen
ty, kteří k doktorovi ve skutečnosti nemusí. A fungují.

Toto není reforma. To je jen uvědomění si toho, že léčba něco stojí, změna chování smě-
rem k větší odpovědnosti. Také nevyléváme nepoužitý olej do auta a do servisu nechodíme
jen tak zbůhdarma. Bez odpovědnosti každého z nás za vlastní zdraví nebude ani žádná
solidarita. Socialismus vede jen k nedostatkové a špatné péči. To už ukázal bývalý ministr
zdravotnictví David Rath, když lidem sebral drahé léky a omezil nákladné operace. I tak
se dá dosáhnout vyrovnaného zdravotního rozpočtu... Jestliže v průměru vydal každý z nás
za deset let na zdravotní pojištění asi čtvrt milionu korun, pak tato částka nestačí ani na
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Volba prezidenta
I. PREZIDENTSKÁ VOLBA, ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU, 8. 2. 2008

Vážené paní senátorky a poslankyně, vážení páni senátoři a poslanci, pane prezidente
Václave Klausi, pane Švejnare, vážení hosté,   

úřad prezidenta republiky se v naší zemi tradičně těší mimořádné úctě. Parlament bo-
hužel právě naopak jen nevelké popularitě. Obávám se, že uplynulé týdny, dny a hodiny
ukázaly, že tomu tak není náhodou. Nedůstojné tahanice, mediální útoky, účelová argu-
mentace, zpravodajské hry a snahy omezovat a kontrolovat svobodnou volbu senátorů a po-
slanců, které doprovázejí výběr nového prezidenta republiky, ukazují, že se určité síly na
naší politické scéně nezastaví takřka před ničím. V panice z vlastní neschopnosti čelit féro-
vými politickými prostředky další volbě úspěšného prezidenta a v zoufalé snaze nahradit
hysterickou pseudoprezidentskou kampaní normální opoziční politiku znevážily věc tak
vážnou a odpovědnou, jakou volba prezidenta republiky nepochybně je. K demokracii patří
soutěž, snaha o změnu a prosazování vlastní politiky. V tomto smyslu vítám, že Václav
Klaus není kandidátem jediným. Ovšem cena, kterou už teď platíme my všichni v tomto
sále, znechucení veřejnosti, další ztráta důvěry v politiku a politiky, se mi zdá příliš vysoká. 

Volíme prezidenta pro 10 a půl milionu občanů. Ti měli a mají právo na volbu důstojnou
a svobodnou. Stejně jako kandidáti a stejně jako my, volitelé. Já zde stojím nyní proto, abych
vám sdělil: Kandidátem většiny českých občanů, kandidátem Občanské demokratické
strany, kandidátem řady dalších poslanců a senátorů a kandidátem mým je Václav Klaus.
Plautus kdysi řekl: „Poslouží-li staré slovo nové příležitosti, je to dobře.“ A to platí i dnes.
Před pěti lety jsem totiž doporučil našeho kandidáta těmito slovy:
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nic společného s aktivní politikou. To je přece absurdní. Ve skutečnosti každý dobrý politik
má tuto ambici. Každý skutečný státník chce spojovat, nikoli rozdělovat polis – obec. Je-
nomže nutnost zvítězit v demokratické soutěži ho zároveň nutí bojovat, říkat vyhraněné
názory, odlišit se od ostatních politiků. Tyhle potyčky lidi často štvou (a vzhledem k jejich
úrovni někdy právem), ale zbavit se jich znamená žít v diktatuře, byť třeba osvícené. Václav
Klaus je příkladem takového bojovníka. Je příkladem politika, který se nikdy nevzdává.
Ale je také příkladem státníka, který umí zkušenosti z nesčetných bitev v roli hlavy státu
dobře využít. Který ví, jak je těžké najít většinovou podporu pro politické návrhy. Který si
váží názoru druhých. Je hráčem, který rozumí hře, který velice dobře zná rozdíl mezi funkcí
prezidenta a premiéra. Václav Klaus si umí vážit luxusu, kdy se nemusí každý den rvát
o svoji politickou pravdu a je proto vskutku nadstranickou hlavou státu. Je integrující osob-
ností z přesvědčení, nikoli z donucení.

Já bych si dokonce dovolil onu nejčastější výtku vůči prezidentu Klausovi pootočit. Jak
by mohl spojovat národ někdo, kdo neprošel tvrdou politickou školou a nepředvedl umění
integrovat v denních stranických sporech? Pokud někdo dokáže, aby byl na sto procent re-
spektován v tak konkurenčním a řevnivém prostředí jakým je politická strana, je to ta nej-
lepší průprava pro prezidentskou funkci. Je to přímo vysoká škola v hledání konsenzu.
Právě v testu jednoty propadl, a ne vlastní vinou, jinak velice nadějný kandidát Miloš
Zeman. A jeho ČSSD se z tohoto debaklu nevzpamatovala dodnes. Nejenže není vůbec
schopna postavit kandidáta z vlastních řad. Ona ani nenašla nikoho sobě myšlenkově blíz-
kého a musí hledat zcela mimo sociálně demokratický ideový okruh. Prý je to přednost. Ale
není to spíše z nouze ctnost? Poté, co Lidový dům nezvládl ani tak základní úkol, jakým je
loajalita k vlastnímu osvědčenému státníkovi, má ČSSD spojit někdo zvenčí. Ale domy se
stavějí od základů, ne od střechy

Je ostatně příznačné, že tu od počátku nešlo ani tak o vlastního kandidáta, o vlastní
osobnost. Hledal se prostě „Antiklaus“. Nejde o pozitivní volbu, volbu pro něco, ale o volbu
proti něčemu, o volbu negativní. Ničím nezklamal. Samozřejmě budu volit Klause, vždyť
jsem ho spolu s ostatními zákonodárci ODS sám navrhl. Ale volil bych ho i jako občan To-
polánek v přímé volbě. Proč? Protože je pro mě čitelný. Vím, jaké má názory, vím, že mě
něčím nepříjemným nepřekvapí. A za uplynulých pět let jsem si u něj zvykl na to, že ho
zajímají problémy obyčejných lidí a svoji stranickou legitimaci si obrazně řečeno nenosí
na Hrad.

Těch pět let znamená pro mě – a věřím, že i pro občany České republiky – nekonečně víc
než nějaká inscenovaná debata kandidátů v senátorském klubu ČSSD. Nicméně Václav Klaus
ukázal, že se nebojí vystoupit ani v takto jednostranně nepřátelském prostředí. Že neuhýbá
a říká svůj názor přesto, že ví, že nebude kladně přijat. I to je vlastnost velkého státníka.

Stručně řečeno, volil bych Klause, protože naplnil má očekávání a ničím mě nezklamal.
Je potřeba hledat další důvody?

✗ Většinu z toho, co jsem tehdy řekl, bych i dnes podepsal. Alternativní kandidáti mu ne-
sahali ani po kotníky. Navíc, nikdo se mi nemůže divit, že jsem při počtu 124 senátorů
(-ek) a poslanců (-kyň) ODS neměl na výběr. Klausovi lidi z Hradu, Bémovci a Tlustý
gang mi nevěřili, protože nechápali, jak mohu někoho, kdo mě permanentně poškozoval,
volit znovu. Vše charakterizuje moje tehdejší roztomilá konverzace: „Jak můžeš Klause
volit znovu, po tom všem?“; „To je jednoduché. Nezvolíme-li jej, končíme zítra. Zvolíme-
li jej, tak dostaneme rok.“; „Jak to myslíš – rok?“; „Za rok nám to shodí!“... Nejsem pro-
gnostik jako Miloš, spletl jsem se o tři týdny...
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Pokud bych měl doplnit strůjce znovuzvolení Václava Klause, tak kromě mne a Petra Tluchoře tam
zcela jistě chybí Miroslav Kalousek. Bez nás tří by nikdy podruhé prezidentem nebyl. 



Řekl jsem tehdy také:
„Václav Klaus je bytostně zakořeněn v českém prostředí, nikdy se nesnažil být ředitelem

všehomíra, ale jen a jen českým politikem. Celé jeho počínání doma i v zahraničí vychází
z jediné priority, a tou jsou zájmy českého státu. Svůj osobní úspěch vždy poměřuje úspěchem
České republiky. Budiž mi dovoleno použít trochu archaického výrazu. Václav Klaus je to,
čemu se říkalo dobrý český vlastenec. V globalizujícím se světě tato vlastnost určitě nebude
na škodu prezidentovi České republiky.“ 

A nebyla. Obzvlášť při naší dnešní volbě je zmíněná vlastnost veledůležitá. Dwight Ei-
senhover měl nepochybně pravdu, když prohlásil: „Každý problém ve svém počínání jsem
poměřoval jedním jediným metrem: Je to dobré pro Ameriku?“ Měl pravdu, protože byl pre-
zidentem americkým. Prezident, kterého zvolíme my, by se měl ve svém počínání poměřovat
jiným metrem: Je to dobré pro Českou republiku?

Na závěr mi dovolte ryze osobní vyznání: O mých neshodách s Václavem Klausem byly po-
psány tuny papíru. Většinou to byly nesmysly, mýty, někdy pouze názorové rozdíly, odlišné po-
hledy na danou věc. Dnes mohu s čistým svědomím prohlásit: Po listopadu 1989 jsem svou
představu o vlastenectví, demokracii a svobodě měl spojenou spíše s hrdiny mých oblíbe-
ných knih, měl jsem ji vyčtenou, neprožitou, vypovídající spíše o formě než o obsahu. Jestli
někdo ovlivnil mé porozumění těmto základním hodnotám, jestli někdo do vysněné a vyčtené
formy vložil obsah, byl to Václav Klaus. To on mě naučil takovému vnímání vlastenectví, které
je na hony vzdáleno nacionalismu či fangličkaření a evokuje pocit národní hrdosti a sounále-
žitosti, takovému chápání demokracie, které nevyžaduje rezignaci na pevný vlastní názor, ta-
kovému pojetí svobody, které předpokládá osobní odpovědnost a nebere jiným právo na jejich
kus pravdy. Děkuji Václavu Klausovi nejenom za tuto jeho roli v mém životě, ale hlavně za jeho
prvních pět let v prezidentské funkci a pevně věřím, že dostane-li šanci v dalších pěti letech,
přesvědčí vás všechny – tak jako přesvědčil mne. To říkám s plným vědomím toho, že jsem přijal
osobní politickou zodpovědnost za jeho zvolení. Neutíkám před ní, nehledám už dopředu kličky
a vytáčky. Věřím, že stejně se zachovají i ti, kteří si zvolení Václava Klause nepřejí. Ti, které ne-
inspiroval tak, jako mě, a nenaučil je vítězit. Zvažte, prosím, rozdíl mezi vítězstvím a porážkou,
zvažte rozdíl mezi jistotou a skokem do neznáma, zvažte, prosím, skutečnost, že volíme prezi-
denta pro 10 a půl milionu obyvatel. Volte zodpovědně a svobodně!

✗ Erik Tabery se pokusil prezidentskou volbu popsat. Ví o tom prdlajs. Míra špinavostí,
nátlaku, vydírání a speciálních metod, které byla schopna ČSSD realizovat, překročila
i pro mne všechny představitelné meze. Od začátku jsem chtěl veřejnou volbu, protože
jsem nevěřil, že mě mí vnitrostraničtí soupeři nepotopí. Musel jsem ale ODS i Klause
k tomuto řešení dostat. Cizelérská práce. Nakonec to dopadlo přesně, jak jsem Klausovi
dříve slíbil. Zvolila ho ODS s Kalouskovou částí lidovců, nezávislí senátoři... a ... Cyril
Svoboda. Jediný anomální hlas. Taky mu to lidovci sečetli.

Volba prezidenta vyžaduje „zvláštní součinnost stran“
II. PREZIDENTSKÁ VOLBA, ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU, 15. 2. 2008

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kandidáti,
uvědomil jsem si, že i já jsem tak trochu pamětník, i já k vám hovořím popáté. Minule

jsem začal svůj projev slovy, že úřad prezidenta se těší mimořádné úctě a Parlament nikoli.
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„Profesor Václav Klaus napsal a řekl toho tolik, že jeho názory na každou jednotlivost
společenského života jsou veřejnosti důvěrně známé. Svými politickými skutky vždy potvrzo-
val, že to, co míní, míní vážně. V politice je jen málo lidí tak transparentních, čitelných a dů-
sledných. Nesnadno se pronáší laudatio na člověka, o kterém všichni vědí všechno.“ 

Na tomto laudatiu bych dnes nemusel měnit ani čárku a zkušenost, kterou jsem s Václa-
vem Klausem, prezidentem této země, udělal, mě nenutí ke změně. Doba jeho prezidentování
nebyla vždy idylická. Svět se proměňoval rychleji než dříve, podobné to bylo u nás. Česká re-
publika byla v mezinárodním kontextu aktivní politicky, vojensky i humanitárně. Jestliže si
dnes v mezinárodním porovnání stojíme docela dobře a rovněž si poměrně dobře žijeme, jest-
liže rychle doháníme, co jsme zmeškali za předchozí půlstoletí, pak to nebylo mimo Klause,
navzdory Klausovi, nýbrž za jeho přičinlivé a kritické spoluúčasti. A právě Klausův pozitivis-
tický kriticismus je to, co by nikoho nemělo odrazovat, nýbrž inspirovat. Řekl jsem tenkrát: 

„V domácích poměrech se Václav Klaus vyznačuje zdůrazněnou korektností, smyslem
pro fair play, úctou k danému slovu, k psaným nebo ústním dohodám, byť by to byly dohody
s politickými odpůrci, respektem k právu každého na odlišné politické názory.“ 

Chce s tím někdo polemizovat? Pak nevnímá, že za těch pět let Václav Klaus na Nový
rok vítal v Lánech čtyři premiéry. Mnohokrát naše politická scéna prožívala zmatky a tur-
bulence na pokraji opravdové krize. Jako normální lidé z masa a kostí, i my v ODS jsme
často měli za to, že jenom naše postoje jsou ty správné, že jenom naše názory jsou v zájmu
celé společnosti. Nezažívali jsme nejednou pocit ukřivděnosti z prezidentovy zdůrazněné
nadstranickosti a neutrality? Teprve časem jsme poznali, že to nebyla jen neutralita, nýbrž
nadhled, rozhled, schopnost vidět dál a zůstávat prezidentem všech – i těch, kdo
se ostýchali olíznout poštovní známku s prezidentovým portrétem a bláhově si zapíchli do
klopy odznáček „Klaus není můj prezident.“

Odvolával jsem se tehdy na obavu Václava Havla, aby se příštím prezidentem nestal
nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy ni-
komu nevadil a nikdy nikoho nenaštval. Pokud někdo do tohoto popisu dokonale sedí, tak
to není Václav Klaus. Komu vždy vadil a koho vždy štval? Trpaslíky na špičkách. Generály
po bitvách. Génie průměrnosti. Ty, kteří si dodnes pletou Evropskou unii nekriticky s defi-
nitivním rájem na zemi; ty, kteří si z klimatického fenoménu zřídili politickou živnost; 
ty, kterým je milejší světově-evropské nevystupování z řady. Ty, kterým je milejší provinčnost
politické žvanírny před činem. To proto, že je to muž silných názorů, které nikdy nebývají
aritmetickým průměrem momentálně platných pravd a módních banalit. Jeho transparent-
nost, čitelnost a důslednost nevyvěrají z jednoduchosti. Každou obecnou pravdu se snaží
podrobit analýze, každý problém se pokouší do hloubky poznat a přetavit v pozitivistické
a nikoliv malomyslné řešení. Takovému mysliteli se říká „člověk idejí“. Je to konzervativní
myslitel. Sloveso „conservare“ v latině znamená „schraňovat nebo ochraňovat“. Proto jeho
myšlenkový svět nemůže být zcela cizí těm, jimž také leží na srdci ochrana významných
hodnot: lidských práv a občanských svobod, rodiny, sociálních jistot nebo přírody. Důležité
je, že svými silnými a rázovitými názory se nikdy nepokoušel zatarasit cestu ke společen-
skému diskursu, spíše burcoval a provokoval k přemýšlení. 

Ano, ve světě se toho o něm hodně napsalo, souhlasného i nesouhlasného. Česká repub-
lika má zkrátka prezidenta v nadstandardním provedení, prezidenta v dobrém slova smyslu
exkluzivního, prezidenta, jehož názory svět poslouchá a přinejmenším o nich diskutuje. Ne-
slaných-nemastných názorů, které nikoho nebolí, nevzrušují, nezajímají a které vždy kopí-
rují pohodlný většinový proud, které kloužou po povrchu populismu, těch je plno. 
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nosti. Náš první prezident napsal: „Myslím, že i straník velice urputný bude s jinými stra-
nami ve mnohém souhlasit, mají-li stejné cíle a jsou-li dosti vzdělány, aby je pochopily a na-
lezly prostředky k nim. Vznikne pak taková zvláštní součinnost stran.“

Zkusme hledat ony „stejné cíle“, onu „zvláštní součinnost stran“. Jaká bude a má být
Česká republika? Jaká je vize pro deset a půl milionu občanů na příštích dvacet pět let?
Jaký prezident ji bude v následujících pěti letech nejlépe naplňovat? To jsou otázky, které
si kladu já a které si musíme klást my všichni.

A já na ně dnes odpovím jako předseda vlády. Vlády, která je připravena s příštím pre-
zidentem sdílet onu vizi. Která je připravena na ní v příštích pěti letech pracovat. Jaká je
ta moje vize? Jaká má být ta naše Česká republika? Musí to být svobodná země s vlastní
identitou. Země s vysokou mírou občanských práv, sebevědomá, zodpovědná, otevřená eko-
nomicky i myšlenkově. Musí to být země, v níž neosobní pravidla stojí nad momentálními
politickými zájmy. Země, v níž se ctí ústavní zvyklosti a platí fair play. Musí to být země,
která rozvíjí svůj hospodářský, vzdělanostní a technologický potenciál. Země, která přitom
aktivně chrání své kulturní, historické a přírodní bohatství. Země, která naváže na prvore-
publikové postavení šesté nejrozvinutější ekonomiky světa. 

Musí to být země, která podporuje aktivní a stará se o ty, kteří se o sebe nemohou
postarat sami. Země, která nikoho nediskriminuje a je solidární s potřebnými. Musí to
být země, která je opřena o tradici a hledí k budoucnosti. Země, která ctí osvědčené hod-
noty západní křesťanské civilizace a neustále znovu je vykládá, aby obstála v moderním
světě.

Toto jsou hodnoty, které v české politice dlouhodobě prosazuje Václav Klaus. Jeho zno-
vuzvolení prezidentem či potvrzení jeho mandátu je potvrzením platnosti těchto hodnot.
Hodnot, které může sdílet každý občan České republiky. Hodnot, které nejsou jen pro mne,
které nejsou jen pro některé, které jsou pro všechny. Jejich uplatňování vyžaduje takové
hodnoty, specifické politické zkušenosti, hlubokou odbornost, lidskou zralost a nadhled. Pre-
zidentský úřad je vrcholem politické kariéry, nemůže být jejím počátkem!

Vážené senátorky, vážení senátoři, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem přesvěd-
čen, že se všichni můžeme ztotožnit s vizí a kandidátem, které jsem zde nabídl. Prezidentská
volba není a nesmí být volbou proti něčemu. Volbou protestní, volbou obstrukční. Nevolíme
totiž pro sebe, pro dnešek. Ale pro všechny občany a pro budoucnost. Hledejme a nalézejme
schopnost překonat to, co nás rozděluje. Najděme v sobě sílu, která nás sjednocuje. Která
nás sjednotí i v dnešní volbě. Přeji vám šťastnou ruku!

✗ Úkol splněn. Necítil jsem se skvěle, protože jsem věděl, že ten pocit přejde. Vyšetřování
skončilo, zapomeňte! Přes všechny výhrady, které k Václavu Klausovi mám, jsem nikdy
nepochyboval o tom, že je to výrazná osobnost, která mě vždy motivovala k vyšším výko-
nům a s kterou jsem se chtěl poměřovat. Myslím, že si se mnou taky užil své... A neod-
pustím si zlou větičku na závěr: „A Milane, budeš ty peníze vracet?“

Alois Rašín je inspirací pro současnost
LIDOVÉ NOVINY, 18. 2. 2008

Před dvěma týdny navštívila Českou republiku na moje pozvání vnučka prvního čes-
koslovenského ministra financí Jana Rašínová s rodinou. Bylo to u příležitosti připomenutí
si 85. výročí Rašínovy smrti po atentátu, který na něj spáchal anarchokomunista Šoupal.
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Minulá volba a chování některých politických stran v ní i po ní mé obavy potvrdily, ba
předčily. Snažme se dnes, prosím, všichni o návrat důstojnosti, která by k volbě prezidenta
republiky snad měla patřit. Zkusme se vrátit k prvorepublikové tradici. K tradici, v níž
hlava státu symbolizuje naši státnost. K tradici prezidenta, který stojí nad stranami a jejich
aktuálními problémy. K tradici, v níž je instituce prezidenta nadčasovým svorníkem a re-
spektovaným reprezentantem všech občanů. My tu dnes neřešíme něčí vnitrostranické
problémy. Neřešíme ani rehabilitaci jisté posttotalitní strany. Neřešíme vztah mezi vládou
a opozicí. Neřešíme ani poměry uvnitř vládní koalice. Neřešíme tu poplatky ve zdravotnictví,
ani radarovou základnu. A tak tu neřešme žádný z aktuálních politických problémů!

Vážení zákonodárci – milí volitelé, my tu volíme hlavu státu na příštích pět let. Za těch
pět let si na naše dnešní starosti přece nikdo ani nevzpomene. Nikdo si nevzpomene na to,
co kdo chtěl komu v tomto sále dokazovat. Nikdo si nevzpomene, co tu kdo říkal, zapomenuty
budou všechny výčitky, ostrá slova, spekulace, výmysly, dehonestační kampaně a mediální
výkřiky. Aspoň doufám. Zkusme se podívat dál. Za horizont této volby, za zdi Španělského
sálu. Za naše momentální zájmy. Za hranice našich mandátů. Dívejme se do budoucnosti
a mějme přitom na mysli všechny obyvatele této země. Protože, jak řekl Franklin D. Roose-
velt: „Pravými vládci v demokracii nejsou prezident, senátoři nebo poslanci, nýbrž voliči.“ 

Každý se ptá prezidentských kandidátů, jaké jsou jejich názory na aktuální otázky. Zda
dnes, v tuto chvíli, podporují konkrétní postoje jednotlivých stran. Pro co či proti čemu jsou,
případně by mohli být. Zda jsou ochotni změnit názor výměnou za hlasy. To jsme opravdu
přesvědčení, že právě toto je důležité, zásadní a že právě toto jsou ty správné a korektní
otázky? Ne, ne, ne. To jsou naopak otázky, které rozdělují, nikoli spojují.

Vážení zákonodárci, hledejme raději společná východiska, společné hodnoty, společnou
dlouhodobou vizi. Naplňme přání T. G. Masaryka, který vždy žádal po stranách více svor-
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Jestlipak si v okamžiku zvolení a pohledu na mě vzpomněl na hovor dva dny předtím, ve kterém 
mě obvinil ze zrady. „Mirku, vy jste mě zradil, spolčil jste se se Švejnarem. Všichni kolem mne mi to
říkají...“



Važme si ho, jak si zaslouží 
Jestliže dnes mohou být naše reformy relativně mírné a sociálně citlivé, pak také díky

myšlenkám a názorům, které přinesl Alois Rašín. Díky nim nedošlo u nás k takové devas-
taci ekonomiky jako v okolních zemích. On prosadil přístupy, na které mohl v devadesátých
letech navázat Václav Klaus a které nás inspirují také dnes. Za svou statečnost zaplatil
Rašín 18. února 1923 smrtí. Věnujme mu vřelou vzpomínku a zkusme si ho vážit tak, jak si
to zaslouží. Kéž by všichni dnešní politici měli alespoň zlomek jeho odvahy, neústupnosti
a předvídavosti.

✗ Už ne „království za koně“, ale cokoli za Rašíny. A abych trochu provokoval, tak i za Ma-
šíny. Bojím, bojím, že realitou budou Fischerové...

Projev u příležitosti 60. výročí únorových událostí 1948
PRAHA, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, 25. 2. 2008 

Dnes je to právě 60 let, co na naši zemi padl opět stín. Stín nesvobody. A zde, na tomto
náměstí, v tomto paláci a na tomto balkóně je to pravé místo ptát se společně s vámi. Čím
byl komunismus? Odpověď zní mrazivě a jasně. Komunismus byl historií jedné velké lži.
Lži od počátku až do konce.

Nebyl to balkón paláce Kinských, kde Gottwald řekl své slavné: „Právě jsem se vrátil
z Hradu…“ A nebylo to 25. února, kdy komunistické bojůvky zaplnily Staroměstské ná-
městí. To jen bolševická propaganda začala s falšováním historie sama u sebe. Komunisté
vždy lhali o svých pravých záměrech. Vždy lhali o svých odpůrcích. Vždy lhali o důsledcích
své vlády. Lhali před únorem 1948, lhali v únoru 1948, lhali po únoru 1948 a lžou dodnes!
Komunisté lhali tak důsledně, že v jejich světě už ani nezůstal výběr mezi pravdou a lží.
Člověk mohl volit jen mezi různými formami a stupni lži. Komunisté retušovali nejen 
nepohodlné lidi z fotografií, ale po orwellovsku i slovník. V oficiálním komunistickém 
newspeaku ani nebyly termíny, jimiž by se pravda dala vyjádřit. Vrcholem tohoto umění je
Marxův výrok, že svoboda je poznaná nutnost.

Tímto falšováním jazyka nám komunisté ukradli naši základní hodnotu: Svobodu. Tahle
lež však želbohu fungovala. Nabízela totiž pohodlné a milosrdné vysvětlení našich vlastních
selhání. Za komunismus jsme si takto totiž nemohli sami, ale byl objektivní historickou da-
ností. Komunisté nám lhali. Ale nelžeme si aspoň sami sobě. Komunismu šlo zabránit.
I v únoru 1948. Zklamali ale demokratičtí politici. Někteří zradili. Někteří byli málo prozí-
raví, jiní hodně zbabělí. Mene, mene, tekel, ufarsin.

Mohlo to být i jinak. Kdyby tolik lidí před únorem 1948 nezrazovalo, kdyby demokraté
nebyli tak rozhádaní, kdyby se veřejnost nenechala tak dlouho vodit za nos, kdyby, kdyby,
kdyby.... Bertrand Rusell měl pravdu, když řekl, že „historie je souhrn událostí, kterým se
bylo možno vyhnout“. Toto selhání otevřelo dveře novým lžím. Když komunisté říkali mír,
měli na mysli válku. Když říkali právo na práci, mysleli tím pracovní povinnost. Když říkali
demokracie, šlo o tuhý centralismus. Beztřídní společnost byla společností kast. A volby?
Ty plně naplňovaly Marxův imperativ o poznané nutnosti a za celou rodinu je zvládl, podle
klasika, cvičený pes dingo. Nejodpudivější komunistické lži se ale týkaly jejich obětí. O těch,
které bez milosti vraždili, mučili a okrádali, mluvili jako o vrazích, násilnících a zlodějích.
Nakonec ale i o komunistických manipulacích platí rčení, že lež má krátké nohy. Říše zla
padla, lidé se začali dozvídat pravdu a my si připomínáme osudy hrdinů, zatímco z vylhané
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Média ponechala onu návštěvu bez povšimnutí. To výročí připadá na dnešek, rád bych proto
sám připomněl památku Aloise Rašína, na kterého se i dnes neprávem zapomíná.

Aloisi Rašínovi jsme hodně dlužni. První ministr financí totiž vnesl do české politiky
a ekonomiky reformní étos, který ji ovlivňuje dodnes. Na jeho myšlenky navázala úspěšná
reforma z let devadesátých i reformní úsilí dnešní vlády. Tím vyvolal velkou nenávist, jež
trvá dosud. Na stránkách Vysoké školy ekonomické se v jeho životopise můžeme dočíst:
„Rašínovy ekonomické koncepce jsou prosazovány na úkor těch sociálně nejslabších a nej-
chudších vrstev (vyjde z nich i jeho vrah).“ A dále: „Rašín se pro většinu tehdejší chudiny
stává pomalu, ale jistě, symbolem vykořisťování a útlaku.“

Takto ještě dnes mají studenti smýšlet o člověku, který zachránil Československo od
poválečné vlny hyperinflace a významnou měrou dopomohl k tomu, že mělo šestou nej-
rozvinutější ekonomiku světa? Jak to, že se nikdo nediví alespoň té absurdní zmínce, že
jeho vrah vyšel z nejchudších vrstev? Jistě, byl anarchokomunistou. Ale také úředníkem
pojišťovny. Tuto slušnou práci mohl sehnat i díky tomu, že v roce 1923, kdy střílel, se již
naplno projevil kladný účinek Rašínových reforem. V jiných evropských zemích, kde nepů-
sobil takový „symbol vykořisťování a útlaku“, neměli v té době lidé jako Šoupal často ani
na chleba, natož na revolver.

Tvůrce ekonomického zázraku 
To je důsledek čtyřicetiletého vymývání mozků. Dokážeme ocenit politickou práci

T. G. Masaryka nebo Edvarda Beneše. Ale muž, kterému do velké míry vděčíme za naši pro-
speritu, zůstává stále poněkud zapomenut.

Rašínovy reformy byly tvrdé. Když provedl měnovou odluku a nechal okolkovat ban-
kovky, stáhl část oběživa ve formě nucené státní půjčky. Úsporná deflační politika způsobila
zpočátku krachy firem a růst nezaměstnanosti.

Ale Rašín neustoupil ani tlaku průmyslníků, kteří chtěli měkčí korunu kvůli exportu,
ani hrozbám levice, ba dokonce ani kritice ve vlastní straně od Karla Engliše, který ho načas
vystřídal v křesle ministra financí. Dostal se do sporu i se svými spolubojovníky z legií. Z po-
lemiky s nimi pochází jeho slavný výrok: „Za práci pro vlast se neplatí.“

Dnes, kdy se politika řídí podle průzkumů veřejného mínění a rad marketingových ex-
pertů, působí tato tvrdohlavost až neskutečně. Alois Rašín byl ale velmi statečný muž. Pro-
kázal to už za Rakouska-Uherska, kdy byl odsouzen v procesu s Omladinou, a za první
světové války, kdy dokonce dostal za práci v odboji trest smrti. Tento úspěšný politik byl
také tvůrcem prvního československého zákona.

Kdyby zůstal „jen“ u toho, zřejmě by měl v učebnicích důstojnější místo. On se však stal
také tvůrcem českého ekonomického zázraku. A takový druh statečnosti se v některých
kruzích neodpouští. Rudé právo po atentátu napsalo: „Nestydíme se za to, býval-li kdysi
v našich řadách hoch, který je ochoten dát pro myšlenku i vlastní život.“ (Šoupal těsně před
atentátem vystoupil z KSČ.)

Stín „asociálního“ politika jako by na Rašínovi ležel dodnes. Přitom dlouhodobě a kladně
ovlivnil českou politiku a ekonomiku jako málokdo jiný. Fiskální étos, který zabudoval do
základů správy věcí veřejných, respektovaly nejen sociálnědemokratické kabinety za první
republiky, ale svým způsobem i totalitní vlády. Na rozdíl od Polska či Maďarska se naši ko-
munisté přeci jen tolik nezadlužovali. Novým nositelem úspěšného reformního étosu se po
listopadu 1989 stal Václav Klaus. A v zásadě střídmou rozpočtovou politiku razila i ČSSD
ještě za vlády Miloše Zemana.
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Ústav pro studium totalitních režimů. Šlo rovněž o rozhodnutí politické – a nebylo snadné
ho prosadit. Přestože zpřístupňuje archivy, rozšiřuje okruh přístupných pramenů a zlepšuje
materiální podmínky pro badatele.

Z principu nelze zaručit objektivitu historického zkoumání Února 1948. Vždy bude tak
či onak ovlivněno politickými postoji a souvislostmi. I subjektivními názory samotných his-
toriků. Můžeme a musíme však zaručit pluralitu, konkurenci různých interpretací. Těší mě,
že tato konference je mezinárodní. Pravda se rodí ze střetu různých interpretací a názorů.

Subjektivita bádání se samozřejmě týká jen závěrů a výkladu, nikoli samotných histo-
rických dat. Nikdo nemůže zpochybnit, kolik zla komunismus napáchal. Kolik lidských
osudů zničil. Kolik ekonomických škod způsobil.

Jak tedy zajistit kvalitní výsledky zkoumání Února 1948? Především musíme mít svo-
bodu. Nikoli jen tu formální, kterou máme, ale i vnitřní svobodu plynoucí z přesvědčení, že
jde o tu nejvyšší hodnotu. To je ten správný zorný úhel, to je to správné místo pro pozoro-
vatele totalitního systému.

Za druhé potřebujeme pluralitu, potřebujeme silné osobnosti, které neopisují od dru-
hých, ale formulují vlastní originální postoje. Za třetí je nutná úcta k faktům, která překoná
nešvar společenských věd vyjádřený slavným Murphyho zákonem: nesouhlasí-li fakta s teo-
rií, tím hůře pro fakta.

Vy, kteří jste se zde shromáždili, odborníci v historických disciplínách, máte v rukách vel-
kou moc. A s ní velkou odpovědnost. Vaším prostřednictvím se veřejnost dozvídá jak fakta,
tak jejich interpretaci. My politici musíme svojí činností bránit tomu, aby se totalita vracela
přímo a hned. Vaše práce je však ještě významnější. Jen co nejpravdivější a nejúplnější po-
znání naší nedávné temné historie zabrání tomu, aby se zadními vrátky nevrátila v budoucnu.

Objektivní zákonitosti budeme v historii hledat těžko. Ale naší vlastní odpovědnosti 
za ni neutečeme. Jak řekl filosof Jan Patočka: „Historie není pohled, nýbrž odpovědnost.“
Pamatujme na ta slova.

✗ Je příznačné, že II. díl Protokolů vyšetřovací komise 17. listopadu musel vyjít v CEVRO
Institutu, protože ÚSTR, k tomu určený, to odmítl. Kdo se zmocní výkladu minulosti, krade
nám budoucnost. A to nemluvím o tom, co učí některé učitelky na základních školách.

Hodnota transatlantického partnerství v 21. století
THE HERITAGE FOUNDATION, WASHINGTON D.C., 26. 2. 2008

Název své přednášky jsem nezvolil náhodou. Zvolil jsem ho právě proto, že v Evropě
probíhá intenzivní debata o významu transatlantické vazby, o přítomnosti amerických vo-
jenských sil v Evropě, o emancipaci Evropské unie vůči Spojeným státům. Zvolil jsem ho
také proto, že i Amerika zažívá nové kolo debaty o své roli ve světě. O tom zda a jakými
prostředky se má podílet na světové bezpečnosti, na udržení toho, co Henry Kissinger na-
zývá Světovým řádem.

Zpátky ke kořenům
Často se poukazuje na to, že moderní, multipolární svět je příliš složitý na to, abychom

mohli úspěšně aplikovat staré přístupy. Že nemůžeme nadále vycházet jen z našich civili-
začních hodnot, ale musíme se podřídit módnímu multikulturalismu. Že globální svět vy-
žaduje globální identitu. Nemyslím, že toto je ta správná cesta. Jak řekl náš první prezident,

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

181

slávy totalitních vládců nezbylo nic. Hrdinové byli mnohdy bezejmenní, někteří mají jména,
doufejme, že už i v učebnicích, mnozí i tváře dosud žijících a stále bojujících vězňů svědomí,
muklů a obětí komunistické zvůle. Nemusíte věřit politikům, věřte jim! Stojí tu s námi. Ne-
podlehli lži a nikdy se nevzdali!

Komunistické lži byly smrtelné. Mějme to na paměti dnes, kdy si užíváme svobody a de-
mokracie a zdá se nám, že z nějaké té lži se nestřílí. Tím však jen umetáme cestu potenciální
nové totalitě. Totalitě, která nemusí mít tak jasně definovanou barvu. Už zase chtějí někteří
zavírat ústa těm, co mají jiný názor, už zase chtějí poroučet větru, dešti a klimatu, už zase
chtějí zachraňovat svět, už zase chtějí páchat dobro a realizovat svůj velký sen o rovnosti
všech, vždy a všude. Miliony hrobů po celém světě a vráskami zbrázděné tváře pamětníků
by nás i je měly varovat! Začal jsem tím, že komunismus byl jednou velkou lží. Ano, byl lží
tak velkou a obludnou, že beze zbytku naplnila slova Tomáše Garrigua Masaryka: „Lež je
druh násilí.“ Nedopusťme, aby se toto násilí vrátilo a znovu opanovalo naše hlavy a srdce!
Je to moje i naše společná zodpovědnost. Děkuji vám.

✗ Muklové ale postupně odcházejí a s nimi i prožitá zkušenost. A ti, kteří ještě zůstávají,
mají mrazení v zádech. 

Pouze svoboda garantuje objektivní zkoumání minulosti
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ÚNOR V ČESKOSLOVENSKU: NÁSTUP KOMUNISTICKÉ TOTALITY

A PROMĚNY SPOLEČNOSTI“, PRAHA, LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, 25. 2. 2008 

Velice si vážím toho, že jsem mohl poskytnout záštitu této konferenci. Potřebujeme co
nejlepší analýzu toho, k čemu a proč u nás došlo před šedesáti lety. Dlužíme to tehdejším
pamětníkům, kteří se stali prvními oběťmi totality. Dlužíme to sami sobě, střední generaci,
která nezažila zrod obludného systému, ale strávila v něm větší část života. A dlužíme to
našim dětem a vnukům, těm, kteří komunismus nepoznali a neměli by ho nikdy poznat.

Co znamenal únor 1948? Ponechám odborné referáty vědcům a vzpomínky pamětní-
kům. Řeknu pár slov, které považuji za důležité říci jako politik. Pokusím se odpovědět na
základní otázku: Jak zajistit objektivní vědecké bádání o fenoménu, který je tak vypjatě
politický, ba přímo ideologický a navíc v nás stále vzbuzuje silné emoce?

Myslím, že se slušného výsledku můžeme dobrat jedině tehdy, pokud si hned na po-
čátku otevřeně řekneme, že objektivita je nemožná. Jak víme z teorie relativity, výsledek
pozorování závisí na poloze pozorovatele. A v případě historie je pozorovatel natolik ponořen
do děje, že výsledkem vždy bude určitá interpretace dějin, nikoli exaktní teorie. To pouze
tzv. vědecký komunismus o sobě pyšně tvrdil, že vlastní objektivní pravdu, a harašil deter-
ministickou teorií dějin. Kdyby byla funkční, mohli by komunisté na jejím základě předpo-
vídat budoucnost. O což se sice snažili, ale jaksi jim to nevycházelo.

Pro historii neplatí nezvratná kauzalita. Historie závisí na svobodném a ne vždy před-
vídatelném jednání lidí i na faktoru náhody. Závisí tedy na veřejné volbě. Nebo klidně mů-
žeme říci, že závisí na politice. Platí to i pro Únor 1948, jakkoli si mnozí myslí, že z něj
nebylo úniku, že vše bylo nalinkováno předem. Bezděky tím mylně nahrávají komunistic-
kému pojetí dějin.

Svoboda přece není poznaná nutnost. K Únoru došlo, protože jsme to dopustili. Ze sla-
bosti či z malé předvídavosti. A že o něm dnes můžeme svobodně bádat, je důsledek poli-
tických změn po listopadu 1989. Ale i rozhodnutí založit po vzoru Německa a Slovenska
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s koncem studené války nastal konec historie a liberální demokracie definitivně zvítězila.
K ničemu takovému nedošlo. Musíme být stále připraveni bránit svobodu a demokracii.

Byl to prezident Ronald Reagan, který správně pojmenoval, analyzoval a čelil hlavní
hrozbě z doby studené války. Doba se změnila a změnila se hrozba. Ale nezměnila se potřeba
ji opět správně pojmenovat, analyzovat ji a čelit jí. Takto prosté a jednoduché to je, jakkoli
se nám mnozí snaží říkat „ono je to celé složitější“. Jakkoli nám tvrdí, že staré přístupy už
neplatí. Jakkoli si mnozí myslí, že hrozba, která není vidět – jako rakety SS 20 na Rudém
náměstí – tak prostě neexistuje. S koncem studené války zmizel jasně definovaný nepřítel.
Mnoho lidí podlehlo falešnému dojmu, že nastal konec historie, že liberální demokracie už
nemůže nikdo a nic ohrozit. A mnohé Evropany neprobudilo z tohoto růžového snu ani 
11. září. Ale dokonce ani Madrid a Londýn. U evropské veřejnosti stále převládá pocit, že
válka s terorismem je důsledkem paranoie Spojených států. Že tu máme co do činění se zlo-
činci, ne však s fatální hrozbou pro naši svobodu. Ba dokonce, že svobodu více ohrožují pro-
titeroristická opatření. Trochu to připomíná situaci v třicátých letech, kdy řada západních
levicových intelektuálů neviděla hrozbu Sovětského svazu. Neviděla gulagy, neviděla ne-
smírné zotročení obyvatel, masové vraždy, nevnímala nenávistnou světovládnou ideologii.
Přesto ta hrozba byla více než reálná. Dnešní hrozba má jinou tvář, jiné nositele, jiné me-
tody. Ale stejný konečný záměr: zničit lidskou svobodu. Nikoli náhodou jsou terčem útoku
v první řadě americké cíle. Amerika byla po celé 20. století majákem svobody. Majákem pro
všechny, kteří se museli plavit po rozbouřených vlnách nesvobody. Zničte maják a lodě
budou ztroskotávat, to je strategie teroristů.
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přítel amerického prezidenta Wilsona, T. G. Masaryk: „Státy se udržují těmi ideály, na kte-
rých vznikly.“ Žádný národ, žádný stát, žádná civilizace nemůže přežít, pokud opustí své
základní hodnoty. Toto rozhodně není ta správná cesta pro nás. Není to ale třeba ta správná
cesta pro svět? Nebylo by planetě lépe, kdyby dobro a zlo přestaly být jasně definované
mravní kategorie? Kategorie, které mimo jiné tvoří základ naší židovsko-křesťanské či zá-
padní civilizace? Nebylo by lepší, kdyby se o tom, co je dobré a co zlé, vedla široká debata
napříč civilizacemi a kulturami? Řada vlivných filosofů říká, že ano. Já říkám ne.

Říkám ne jako občan Topolánek. Základní občanské svobody jsou hodnotami, kterých
se osobně nehodlám vzdát, ba dokonce ani o nich „svobodně“ debatovat. 

Říkám ne jako otec čtyř dětí. Říkám ne jako otec, který chce, aby jeho děti vždy věděly,
co je dobré a co zlé, co je bílé a co černé, co je nahoře a co je dole. 

Říkám ne jako politik. Říkám ne jako politik, který ví, že bez respektování a prosazování
základních hodnot je každá debata vyprázdněná, populistická a nevede k žádnému užiteč-
nému řešení. 

Nejsem proti širokému dialogu napříč civilizacemi a kulturami. Naopak. Bez tohoto
dialogu je ohrožena budoucnost celého lidstva. Ten dialog však musí probíhat o tom, jakým
způsobem společně posílit dobro a společně oslabit zlo. Ne o tom, co zlo a dobro vůbec je. To
je možná dobré pro módní salóny. Ale ne pro zodpovědnou a realistickou politiku. Jsem pře-
svědčen, že všichni lidé se rodí se stejnou schopností rozeznat dobro a zlo. Co je dobré pro
nás, je tedy dobré i pro ostatní. To říkám ze své vlastní zkušenosti. My, kteří jsme žili v ko-
munismu, jsme neměli jiné hodnoty než lidé ve svobodném světě. Jen jsme je nemohli uplat-
ňovat. Aktivity USA a dalších států na poli lidských práv jsme nevnímali jako zasahování
do suverenity našich zemí. My jsme suverenitu těchto tyranských režimů neuznávali a přáli
jsme si jejich porážku. Tak jako si každý svobodný člověk přeje porážku zla. Nakonec říše
zla padla. Ne díky usmiřování, ne díky debatám, ne díky tzv. teorii konvergence obou sys-
témů. Zlo prohrálo, protože na straně dobra stáli lidé dostatečně odhodlaní bránit svobodu
všemi dostupnými prostředky. Mezi dobrem a zlem neexistuje kompromis, navzdory složi-
tosti světa je řešení všech základních problémů vždy černobílé. Nepotřebujeme nové zá-
kladní hodnoty, nepotřebujeme novou definici dobra a zla. Musíme naopak naše hodnoty
neustále znovu vykládat, abychom obstáli v měnícím se světě. A musíme správně identifi-
kovat nové hrozby, nové podoby zla, abychom se před nimi mohli chránit.

Staré hrozby, nové hrozby
Ve 20. století Spojené státy třikrát pomáhaly zachránit svobodu a svět před hrozbami

militarismu, nacismu a komunismu. V první světové válce, ve druhé světové válce i ve stu-
dené válce hrály potenciál a odhodlání USA rozhodující roli při vítězství sil svobody, při 
obraně bezpečí a světového řádu. Pro české občany má americké angažmá při řešení světo-
vých krizí zvláštní význam. Letos si připomínáme tzv. osmičkový rok. Řada významných
historických událostí je pro nás spojena s léty s osmičkou na konci. Vznik našeho moderního
státu v roce 1918, nacistická okupace 1938, komunistický puč 1948, sovětská invaze 1968.
Na náš osud přitom mělo vždy velký vliv to, zda jsme spolu s USA byli, či nebyli součástí
společenství svobodných národů. Jak to bude v 21. století? Jaké jsou nové hrozby? Má se
opět prosadit vedení Spojených států? Má stále onu hodnotu jako v minulém století? Jsou
vůbec USA připraveny tuto roli hrát? To jsou otázky, na které se pokusím nastínit odpovědi.
Již před dvěma stoletími James Madison předpověděl, že „velký souboj epochy“ proběhne
mezi liberalismem a despocií. Ta slova stále platí. Navzdory tomu, že mnozí předvídali, že
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třeby bránit naše hodnoty, je rovněž projevem American Leadership, ale reaguje na zcela jiné
obranné potřeby. Technické parametry MDI jsou jasným dokladem toho, že Rusko není a ne-
může být adresátem této iniciativy. Rusko tedy není ohroženo vojensky. Cítí se však ohroženo
ve své nově nalezené velmocenské politice. Cítí šanci, že když se mu podaří vetovat vznik zá-
kladny, když tvrdou rétorikou vnese mezi spojence zmatek, posílí svou pozici a oslabí euroat-
lantické spojenectví. To je hra, která se tu hraje. Hra o vedení v Evropě, nebo přinejmenším
v Evropě střední, která byla integrována do NATO v čase, kdy Rusko vyklízelo své pozice. Nyní,
když v Evropě ochabla vůle k obraně, cítí Rusko šanci tento proces zvrátit, či alespoň zpochybnit.
My ale nechceme patřit opět do sféry ruského vlivu. Nechceme patřit do prostoru zemí, které
když chtějí zajistit vlastní obranu, musí se ptát Ruska na svolení. Umístění prvků MDI na
našem území tak posiluje naši strategickou důležitost a geopolitické postavení.

V rámci NATO máme s Ruskem minimálně rovnoprávné postavení, v řadě věcí s ním
rádi budeme spolupracovat a rozhodně s ním chceme vést dialog. Ale své vnitřní záleži-
tosti si budeme rozhodovat sami. Naši nedávno nabytou svobodu si nechceme nechat ome-
zovat. A to je třetí, národní význam spolupráce na protiraketové základně. Náš národ 
30. června 1991, kdy odešel poslední sovětský okupant, získal opět skutečnou nezávislost.
Když jsme 12. března 1999 vstoupili do NATO, stali jsme se součástí společenství, které
nám dává záruky obrany této nezávislosti a svobody.

Ano, když se vzdáme svobody kvůli bezpečí, ztratíme obojí. My s tím máme smutné zku-
šenosti. Proto víme, že naše bezpečí je odvozeno od ochoty bránit svobodu, nikoli naopak.
Svoboda není poznaná nutnost, jak říkal Karel Marx. Svoboda není to, co nám zbude, když
plánovači vykonají svou práci. My dobře víme, proč odmítáme takové vedení, které je zalo-
ženo primárně na vojenské síle a vojenských potřebách. Je příznačné, že Brežněv byl v roce
1968 ochoten diskutovat o názorovém uvolnění během Pražského jara. Nikoli však o tom,
že v Brdech budou sovětské úderné střely. Obava ze ztráty prostoru k vojenskému nástupu
do západní Evropy byla tím hlavním hnacím motorem invaze. Šlo více o rakety, než o ideo-
logii. Šlo o to mít tento prostor pod vojenskou kontrolou.

Pro český národ má historický význam, aby se toto už nikdy neopakovalo, abychom
nebyli loutkou cizích vojenských zájmů. Když používám spojení American Leadership,
nemám tím na mysli vedení ve smyslu síly, politické ani vojenské. Mám tím na mysli 
leadership ideový, založený na sdílení společných hodnot, k nimž se svobodně hlásíme na
obou stranách Atlantiku. V tom jsme naprosto rovnoprávní, v tom je význam transatlan-
tické vazby.

Transatlantická vazba
Transatlantická vazba je poutem, které neviditelně spojuje vyznavače svobody na obou

stranách oceánu. Bez její existence by Evropa byla ve velkém bezpečnostním ohrožení. Ale
Spojené státy by se bez ní ocitly v izolaci. Svoboda je nedělitelná a euroatlantická civilizace
má také význam jen jako celek, ne soubor prvočinitelů.

Konec studené války nesmí znamenat oslabování transatlantické vazby. Souhlasím
s Johnem McCainem, že je potřeba ji posilovat, a oceňuji jeho slova, že US nebyly jediným
vítězem studené války, ale dokázala to transatlantická vazba a spojenci po celém světě.

Transatlantická vazba zdaleka není jen vojenským spojenectvím. V první řadě je spo-
jenectvím ideovým. Transatlantickou vazbu po druhé světové válce neposílilo jen NATO.
Ale také Marshallův plán či Brettonwoodské instituce. To jsou příklady American Leader-
ship v hodnotové rovině.
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Obrana svobody
Nebudu dále rozebírat ústřední význam svobody pro euroatlantickou civilizaci. Jiní to

přede mnou řekli lépe. Chci se ale specificky zaměřit na vztah svobody a vůle k její obraně.
„Kdo se vzdá svobody kvůli bezpečí, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečí,“ řekl americký
politik, přírodovědec, diplomat a filosof Benjamin Franklin. Tuto stále platnou tezi chci do-
kázat na příkladu protiraketové obrany. V mojí zemi se nyní vede velice ostrá debata kvůli
stavbě radarové základny systému Missile Defence Initiative (MDI). Tady ale přece nejde
o jeden radar a deset interceptorů v Polsku. Jde především o vyjádření svobodné vůle k ob-
raně. Bez protiraketové obrany nakonec může Evropa přežít. Ale bez vůle k obraně je s naší
civilizací konec. Protiraketový deštník má samozřejmě praktický vojenský význam. Ostatně
jako první si ho uvědomil už Winston Churchill, který přišel s nápadem na protiraketovou
obranu již v roce 1944 po nacistickém bombardování Velké Británie střelami V2. Zásadnější
jsou ale tři jiné významy: morální, geopolitický a národní. Morální výzva je srozumitelná
a jasná: Pokud nebudeme ochotni přijmout v zájmu obrany euroatlantického prostoru ta-
kovou maličkost, jakou jsou prvky protiraketové obrany, jak se dokážeme postavit těžším
výzvám, které mohou přijít?

Náš svět není bezpečný. A bude pro nás bezpečný tím méně, čím více se v evropských ze-
mích bude rozmáhat pocit, že není třeba se starat o obranu. Pocit, že nám vlastně nic nehrozí.
A pokud ano, měl by se o naši bezpečnost postarat někdo jiný. Nejlépe odněkud z dálky. To je
jasný doklad mizející vůle k obraně svobody. Takto vypadá začátek konce každé civilizace, jak-
koli byla mocná. Začíná iluzí o tom, že prožívá zlatý věk, který nedokáže nic narušit. I kdyby
to v dané chvíli byla pravda, rezignace na vlastní obranu dříve či později způsobí zkázu. Ne-
vidím žádnou šanci, že by Evropa tomuto tisíciletému axiomu dokázala uniknout. My prostě
musíme ukázat, že jsme ochotni euroatlantický prostor bránit. Že jsme připraveni bránit naše
hodnoty. Dnes ve 14 evropských zemích fungují základny US Army, US Air Force, US Navy.
To je doklad American Leadership. Americká vojenská přítomnost v Evropě zaručuje, že země
NATO na obou stranách oceánu budou rovnocenně chráněny proti konvenčním hrozbám. Tato
vojenská přítomnost je důsledkem posílené vůle k obraně po obou světových válkách a v době
studené války. Proto byla akceptována, v žádné ze zmíněných zemí se o základnách nekonalo
referendum, jak je to nyní po nás požadováno v případě radaru. Ale v dnešním světě jsou i jiné
než konvenční hrozby. Pokud se nemá NATO rozpadnout z hlediska bezpečnosti na zónu první
a druhé kategorie, musí být Evropa chráněna proti balistickým raketám stejně jako americký
kontinent. Radar tak je analogií amerických vojenských základen. Projevem vůle k obraně,
která reaguje na novou hrozbu. Musíme být zkrátka připraveni převzít odpovědnost za kolek-
tivní obranu v rámci NATO. Tím se dostávám k druhému významu jednání o protiraketové
základně. Je jím geopolitické rozhodnutí. Potvrzení naší příslušnosti k euroatlantickému pro-
storu. Euroatlantická spolupráce vyplňuje onen „podivný prostor“ mezi Německem a Ruskem,
jak se vyjádřil vojevůdce Wellington. Díky této spolupráci nežijí národy střední Evropy ve
vakuu. Ve vakuu, které bylo vždy objektem zájmu velmocí.

Tento geopolitický faktor, a nic jiného, je příčinou protestů Ruska proti radaru v Česku
a základně v Polsku. Každému, kdo se nad věcí jen minimálně zamyslí, musí být přeci jasné, že
tato zařízení nepředstavují pro Rusko žádné ohrožení. Protiraketová obrana je něčím zásadně
jiným než Hvězdné války prezidenta Reagana. Právě proto, že se změnila definice hrozby.
Dokud ji představoval Sovětský svaz, bylo nutné přemýšlet o rozsáhlém strategickém systému
– odtud i název SDI. V zásadě šlo o součást útočného jaderného arzenálu. Dnešní MDI oproti
tomu představuje obranný taktický systém proti jednotlivým raketám. Vychází ze stejné po-
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MDI není SDI
Základní důvod, proč MDI neznamená návrat studené války, je ten, že sám tento sys-

tém je odpovědí na novou bezpečnostní situaci po éře soupeření dvou bloků. Má eliminovat
jinou hrozbu, jinak definované a skrytější nepřátele. Pro studenou válku chybí soupeř z doby
studené války. V té úvaze je zkrátka logická chyba, jde o „contradictio in adiecto“.

Říká se „nomen omen“, a pro protiraketovou obranu to platí stoprocentně. Systém
z doby studené války nesl název SDI – Strategická obranná iniciativa. Chybějící slovo „stra-
tegický“ příznačně napovídá, že došlo k revizi cíle a tím i filosofie MDI.

Tvrdá síla, měkká síla
Jakkoli protiraketový deštník zákonitě vyvolává spoustu otázek, nesmíme zapomínat

na to, že jde pouze o nástroj k dosažení cíle, nikoli o cíl sám. A že cesta k onomu cíli zdaleka
nemůže vést jen skrze MDI.

Bezpečnostní politika se po konci Studené války přirozeně změnila. Místo dvou více-
méně vyrovnaných a jasně definovaných bloků stojíme proti asymetrickým, více-dimenzním
hrozbám, jejichž zdrojem jsou substátní či transnárodní hráči.

Význam nevojenské, tzv. měkké síly potřebné k vítězství liberální demokracie – a ze-
jména k jejímu udržení – rozhodně neklesl. Komplikuje se ale situace při jejím nasazení. Ne-
výhodou je, že v zemích, odkud pocházejí teroristické hrozby, zpravidla nemají demokratické
instituce tradici.

Výhodou je naopak to, že zatímco země sovětského bloku byly uzavřeny jakémukoli
institucionálnímu vlivu zvenčí, v těchto případech tomu tak není. Máme tak možnost podílet
se na budování demokratických a občanských institucí. V případě Iráku či Afghánistánu
pak máme dokonce rozhodující odpovědnost za jejich ustavení a fungování.

Pokud něco selhává, pak nikoli vojenské operace. Ale právě schopnost budovat demo-
kratické instituce, fungující civilní správu, zavádět vládu práva a pořádku, zajišťovat obča-
nům bezpečí. Respektive jde o vleklý a obtížný proces, kterým je však třeba úspěšně projít.
Jinak se naše vojenská vítězství nakonec obrátí proti nám.

Sleduji zahraničně-politickou debatu v rámci amerického prezidentského klání. A trou-
fám si tvrdit, že úvahy o vyváženém užití tzv. hard power (vojenské síly, coercion) a soft power
(civilní síly, persuasion) plně odrážejí změnu bezpečnostního a strategického prostředí.

Protiraketový deštník tak chápeme jako součást širší politiky, která zdaleka nemá jen
vojenskou složku. To představuje další popření studenoválečnické mentality, která prak-
ticky vylučovala civilní spolupráci.

Nové hrozby, staré otázky
Hrozby, kterým musíme čelit v éře po studené válce, jsou jiné. Ale otázky, které si mu-

síme zodpovědět, pokud je chceme účinně eliminovat, jsou stále stejné.
• Za prvé musíme ony hrozby vůbec správně pojmenovat.
• Za druhé je musíme umět analyzovat.
• Za třetí musíme mít dostatek odhodlání k dosažení vítězství.
• Za čtvrté musíme mít vytrvalost pro udržení nového statu quo.

Sám terorismus není ničím novým. Ale ve světě po Studené válce, kdy praskly železné
obruče blokového systému, nabývá zcela nových dimenzí. Není již izolovaným jevem, a to
místně ani časově. Stává se z něj permanentní globální kampaň. A to i díky moderním ko-
munikačním prostředkům.
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Posílení transatlantické vazby je také v přehodnocení americké vízové politiky. Velice
oceňuji přínos The Heritage Foundation, která si mezi prvními uvědomila, že současná ví-
zová politika neprospívá zájmům USA a poškozuje vztahy se spojenci. Podílela se na for-
mulaci její změny a pomáhala při prosazování příslušného zákona v Kongresu. Tato aktivita
byla velice prospěšná pro Českou republiku a další země, ale věřím, že i pro samotné USA. 
Transatlantická vazba také není jednosměrkou. Evropa potřebuje americkou vojenskou
přítomnost stejně, jako Spojené státy diplomatickou podporu EU. Kromě toho samozřejmě
máme řadu shodných ekonomických a bezpečnostních zájmů. Euroatlantická vazba je také
osou, která může tvořit základ propojení světových demokracií. Bývalý japonský premiér
mluví o „oblouku svobody a prosperity“, který se klene napříč Asií. Je v našem společném
zájmu podporovat nástup liberální demokracie v tomto regionu.

Toto je pokračování příběhu, který začal návratem ke kořenům. Potřebujeme si udržet
svou identitu, své hodnoty, které nás činí takovými, jací jsme. Pak budeme schopni bránit
svobodu a čelit hrozbám dnešního světa. A posílíme pouto transatlantické vazby. Nakonec
budeme schopni budovat a posilovat světový řád založený na liberálních demokraciích. Bu-
deme schopni pokračovat v onom hlavním střetu epochy, v boji liberalismu s despocií. Ame-
rická republika od svého vzniku samu sebe pojímala, slovy Thomase Jeffersona, coby „trezor
svatého světla svobody“, které zapálí plamen v ostatních částech světa. To je americké vní-
mání, které respektuji. A je to nepochybně věrnost tomuto odkazu, která dává USA morální
nárok na American Leadership.

Přesto, nebo právě proto, musím coby český premiér říci, že moje vnímání je malinko
odlišné. Lidé jako náboženský reformátor Jan Hus, král Jiří z Poděbrad, Učitel národů Jan
Ámos Komenský formulovali myšlenky svobody, mezinárodní spolupráce či práva na se-
beurčení před vznikem Spojených států. Dnes jsme spolu s USA aktivními účastníky řady
misí, které tyto hodnoty prosazují po celém světě. American Leadership proto vnímám
spíše jako roli parlamentního mluvčího, který je nejvíce vidět a slyšet, ale skutečné vedení
mají zastupitelé jako celek. Svoboda je ten nejrovnoprávnější statek. Svoboda nerozlišuje
mezi velkými a malými zeměmi, mezi silnými a slabými, mezi kulturami, náboženstvími
a civilizacemi. Svoboda buď je, nebo není. Snažme se všichni společně, aby byla.

✗ Zoufalé volání po American Leadership zůstalo nevyslyšeno. Vina je na obou stranách
Atlantiku. Společně s Fareedem Zakariou se ptám: „Jaká je budoucnost svobody?“ Platí
ještě v Americe staré dobré ctnosti vyjádřené asi nejlépe výrokem Benjamina Guggen-
heima, prestižního cestujícího první třídy na Titanicu? „Oblékli jsme si nejlepší šaty 
a jsme připraveni jít ke dnu jako džentlmeni.“
Dovede si někdo z vás představit v této situaci Trumpa? Nebo Babiše?

Je studená válka zpět?
CENTRUM PRO STRATEGICKÁ A MEZINÁRODNÍ STUDIA, WASHINGTON, 27. 2. 2008, (KRÁCENO)

Poněkud provokativní název své přednášky jsem nezvolil náhodou.
Podobné titulky můžeme číst nejen v českých novinách, a to bez otazníku. Proč? Kvůli čemu?

Bezpečnostně politické debatě v České republice dominuje téma amerického systému protira-
ketové obrany a umístění jejích prvků ve střední Evropě a jeho geopolitických a strategických
důsledcích. Svou přednáškou bych vám rád řekl, že podobné titulky nejsou nic jiného než dobrá
práce ruských odborníků na PR, kteří vědí, že novináři se rádi chytí každého ostrého sloganu.
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• Za třetí je tu aspekt geostrategický. Pokud by v NATO vznikly dvě oblasti obrany –
s MDI a bez ní – došlo by k následnému rozmělnění aliance, k rozbití její jednoty. Z hle-
diska zajištění bezpečnosti by tu byly země první a druhé kategorie. Kdyby k rozmístění
prvků MDI v Polsku a Česku nedošlo a USA postupovaly bez nás, vnímali bychom to
jako riziko. Proto se zasazujeme o to, aby v NATO vznikl ucelený jednotný systém 
obrany proti balistickým raketám.

• Konečně za čtvrté, ale ne v poslední řadě, má MDI význam geopolitický. Střední 
Evropa vždy byla předmětem soupeření velmocí, v minulosti zde vznikala řada konfliktů,
které zasáhly i další země. Včetně druhé světové války. Rusko, které znovuobjevuje 
své velmocenské ambice, těžce nese vyklizení tohoto prostoru. Selhání projektu MDI by
nepochybně posílilo tlak, který na tento region vyvíjí, a posunulo by nás blíže ke sféře
ruského vlivu.
Umístění či neumístění prvků protiraketové obrany musí být naším suverénním roz-

hodnutím, učiněným s ohledem na naše vlastní bezpečnostní zájmy a spojenecké závazky.
S Ruskem samozřejmě je nutné vést dialog a my ho stejně jako americká vláda vedeme.
Ale nemůžeme si dovolit, aby se o MDI spolurozhodovalo v Moskvě. Právě to by znamenalo
návrat studenoválečnické mentality, návrat soupeření dvou supervelmocí, principu vyva-
žování a odstrašování.

Samozřejmě, že MDI odpovídá na konkrétní bezpečnostní hrozby. Pro nás je ale pri-
mární hodnotové ukotvení středoevropského regionu v rámci euroatlantického prostoru.
Princip jeden za všechny, všichni za jednoho, který je základem Washingtonské smlouvy,
má přece daleko větší význam než jen vojenský.

Aliance od svého počátku byla více než obranným společenstvím. Byla a je ochráncem
společných hodnot. Nepředstavuje „pouze“ nejmocnější vojenskou sílu světa. Ta není sama
o sobě cílem, nýbrž prostředkem k ochraně liberální demokracie. „Tvrdá“ vojenská síla ali-
ance vždy sloužila k jedinému účelu: obraně „měkké síly“ občanské společnosti.

Střední Evropa, Evropa i NATO tuto jednotu potřebují. Hrozba teroristického útoku
zbraněmi hromadného ničení je významná, nicméně jde jen o parciální část problému. Na-
povídá tomu mimo jiné zvýšená činnost zpravodajských služeb v regionu.

Svůj názor na vztah střední Evropy a MDI bych shrnul do jedné věty: Otázka nezní,
proč by tu měly být prvky protiraketové obrany rozmístěny, ale proč by tu být
neměly. Proč ne, pokud bude systém funkční a bude pracovat v jiných zemích
NATO?

Tím se dostávám k samotnému závěru a konečné odpovědi na otázku: Znamená MDI
návrat Studené války? Stručně zopakuji důvody, proč jsem přesvědčen, že nikoli:
• Chybí tu soupeř z doby Studené války. Systém je odpovědí na nové hrozby.
• Protiraketový deštník je součástí širší, nikoli jen vojenské politiky, jejímž koneč-

ným cílem není soupeření, ale spolupráce a pomoc zemím, v nichž mají základny 
teroristé.

• MDI má především obranný význam, nemění strategickou rovnováhu sil, ale odpovídá
na konkrétní hrozbu.

• Prvky protiraketové obrany ve střední Evropě jsou výrazem překonání studenováleč-
nické mentality. Naopak selhání tohoto projektu by povzbudilo revizionistické snahy
a de facto spustilo novou železnou oponu, tentokrát napříč zeměmi NATO.
Dovolil bych si svou řeč zakončit otazníkem: Proč MDI ve střední Evropě vzbuzuje ta-

kové vášně, zatímco ve zbytku kontinentu bez problémů fungují mnohatisícové americké

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

189

Na rozdíl od ideologicky motivovaného terorismu z doby studené války vytváří identitu
dnešního terorismu extrémní a násilný džihadismus. Ten je daleko malignější, především
proto, že se neobává sebezničení a je tedy iracionální a nevypočitatelný. Je také vytrvalejší
a odhodlanější než komunismus, protože čerpá sílu přímo z kulturních kořenů.

Globální terorismus nemá žádnou centrální autoritu, nepotřebuje velké vojenské síly,
masivní nasazení techniky a složitou logistiku, je mobilní, důsledně decentralizovaný a za-
konspirovaný.

Teroristé nemají svůj vlastní stát, i když některé země terorismus podporují – a musejí
proto počítat s odvetou. Terorismus využívá etnické, kmenové a sektářské konflikty a třecí
plochy na střetu civilizací. To mu dodává nové rekruty a zároveň poskytuje základnu a ideál-
ní krytí. Bezpečnostní situaci dále komplikuje vzestup nových mocností, jejichž režimy jsou
stejně nepřátelské a podobně nevypočitatelné jako teroristé a nelze zcela počítat s tím, že
se tak jako kdysi sovětská Moskva budou chovat pragmaticky. Na druhé straně se řada
státních útvarů rozpadá a drolí podle etnických a náboženských zlomů, což vytváří další
podhoubí terorismu.

Na základě tohoto stručného pojmenování hrozby vidím neméně rozdíly od situace z dob
studené války:
• Neexistuje žádná odstrašující síla, která by teroristy udržela na uzdě. Naopak. V prů-

běhu Studené války Západ eliminoval sovětskou převahu v konvenčních zbraních moc-
nějším úderným arzenálem. Dnes naopak teroristé mohou prostřednictvím hrozby
zbraní hromadného ničení nasazených vůči civilnímu obyvatelstvu negovat naši vojen-
skou převahu.

• Neexistuje ani jasně oddělená doba míru a doba války. Hranice mezi nimi se stírají,
napětí je trvalé a násilí může propuknout kdykoli, čemuž se musí přizpůsobit charakter
vojenských operací. To klade nové nároky na strategické plánování, na reformu armád-
ních sil a nasazení jednotek.

• Neexistuje také řešení spočívající v pouhé porážce soupeře. Vznikající konflikty jsou
zpravidla dlouhodobé, obtížně se dosahuje míru a snadno se obnovují boje. I v případech,
kdy lze dosáhnout efektivního vojenského vítězství, je to teprve začátek cesty, na jejímž
konci je nikoli poražená země, ale fungující demokratická společnost.
Je zřejmé, že význam propojení vojenské, civilní a ekonomické síly nejen neklesá, ale

roste. Je také třeba pečlivě vážit nasazení sil a rozložení rizik, nevyčerpávat se v neefektiv-
ních operacích a nevytvářet zbytečně nové hrozby. Zvláštního významu nabývají spojenecké
vztahy, které kromě pomoci při vojenských operacích rozšiřují potenciál oné „měkké síly“.

MDI a střední Evropa
Česká republika si uvědomuje, že nové hrozby vyžadují nové přístupy při jejich před-

cházení. Proto jsme pozitivně reagovali na nabídku umístění prvků MDI na českém území.
K jednání o MDI nás vedou zejména čtyři důvody:
• Za prvé to chápeme jako projev důvěry v Českou republiku, která se osvědčila coby

spojenec, včetně účasti na společných misích. A která je schopna na sebe převzít nové
úkoly při společné obraně.

• Za druhé to chápeme jako projev naší vůle těmto závazkům dnes a kdykoli v budouc-
nosti dostát. Jako splátku dluhu, který nám vznikl přijetím do NATO. Chceme být zemí, 
která nejen využívá ochrany ostatních, ale aktivně se podílí na obraně euroatlantického
prostoru. Komplexní MDI kromě toho poskytne ochranu předsunutým americkým jed-
notkám a spojencům.
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Nevím, jak bych pohled Paroubka a Zaorálka na zahraniční politiku vysvětloval ku-
bánským, barmským, íránským a běloruským disidentům, s nimiž jsem obědval. Nevím, co
bych řekl českým občanům na otázku, proč činitele ČSSD rozčilují jednání o změně vízové
politiky s USA, ale nechat si platit pobyt od režimu, který komplikuje situaci na Blízkém
východě, jim přijde v pořádku. Nevím, jak bych Paroubka a Zaorálka obhájil paní Janě Kán-
ské, dceři Milady Horákové, s níž jsem ve Washingtonu pokládal věnec k památníku obětem
komunismu.

Kvůli lidem jako jsou Zaorálek a Paroubek budu bílý náramek s nápisem Změna nosit
i doma.

Na Kanadu se neprávem zapomíná
TEXT PO OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVĚ KANADY, 28. – 29. 2. 2008

Má cesta do Kanady zůstala ve stínu jednání ve Spojených státech. Je to škoda. Jde
o významnou zemi, která je nám v mnohém blízká a kde má Česká republika dobrý zvuk.
Mimo jiné i díky osmdesáti tisícům krajanů, našich přirozených vyslanců.

Kanada není supervelmoc a nevzbuzuje kontroverze. Tím jako by pro média nebyla. To
je ale omyl a chyba, protože Kanada je zajímavá, slušná, prosperující země, která nás může
v mnohém inspirovat. A máme se přitom na koho obrátit, díky Čechokanaďanům, kteří zde
mají silné postavení. Byl jsem na Českou republiku opravdu hrdý, když jsem měl možnost
účastnit se setkání s krajany v kostele sv. Václava v Torontu. Byla to velká událost, kterou
navštívil i kanadský premiér Stephen Harper a s ním významná kanadská média včetně te-
levizí. To jen té naší veřejnoprávní nestála Kanada vůbec za návštěvu. Takže českým divákům
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základny, včetně prvků protiraketové obrany? Proč se kritika zásadně míjí s vojenskými
i technickými parametry a možnostmi systému? Není to náhodou ten nejlepší důkaz, že
jdeme správnou cestou?

✗ Zoufale jsem se snažil prosadit americkou přítomnost v Česku. Aspoň jeden americký
voják s bodákem, co hlídá sklep s bramborami... Obama střední Evropu, a nestalo se to
poprvé, pragmaticky obětoval. Při jeho Pražské výzvě mě obléval pot. Posílá nám stále
horší a horší vyslance, kazatele dobra, lobbisty za americké obchodní zájmy. Nemů-
žeme-li korumpovat my, nebude nikdo – tušíme jejich leitmotiv.

Víza do Ameriky a můj sen o svobodě
MF DNES, 27. 2. 2008

Sedím v letadle kdesi nad Islandem a do USA zbývá ještě šest hodin letu. Přemýšlím
nad svojí první cestou do Ameriky. Půjčil jsem si v Las Vegas auto a vyrazil směrem ke
Grand Canyonu. Na levé straně cesty byl malý indiánský obchod, kde jsem zastavil, koupil
si kožený klobouk a od prodavače jeho vlastní desku s country písněmi Středozápadu. Za-
pnul jsem tempomat, dal si na hlavu klobouk a pustil muziku. Jel jsem pouští, pozoroval
zrcadlení vzduchu nad dálnicí a připadal si jako člověk, kterému se plnil chlapecký sen: byl
jsem v Americe.

Pamatuji si na dobu, kdy se dalo cestovat jedině do Polska, Bulharska, NDR nebo Ru-
munska (do Ruska jsem jezdit odmítal). Pamatuji si stříhání drátů po listopadu 1989.
Úžasným zážitkem byl odchod posledního sovětského okupanta 30. června 1991. Na ten
den nikdy nezapomenu, mám ho vrytý hluboko pod kůží. Pamatuji si na vstup do NATO
a do Evropské unie. Ale pamatuji si také na cestování po Evropě bez pasů od konce loň-
ského roku.

Teď letíme rušit víza. To je po stříhání drátů a vstupu do Schengenu třetí obruč Kostěje
Nesmrtelného, která praskne. Od své první cesty jsem byl v USA mnohokrát. Za tu dobu
jsem ztratil iluze, vím, že ta obrovská země není černobílá, že to nejsou jen beatníci, John
Lennon, Vinnetou, že v sobě má řadu negativ, ale i pozitiv. Ale tuto cestu absolvuji s vědo-
mím, že jsem se podílel na něčem, co naplňuje moje sny. Co svým dílem pomáhá naplňovat
sny generací o svobodě.

✗ S každým německým celníkem na hranicích, s každým novým ostnatým drátem, s kaž-
dým znovuzavedením víz, s každým novým omezením volného pohybu se sen vytrácí,
cosi umírá a já cítím narůstající marnost a frustraci.

Proč budu nosit bílý náramek Změna
MF DNES, 28. 2. 2008

Ode dneška nosím bílý náramek s nápisem Cambio (španělsky Změna). Za jeho nošení
hrozí na Kubě vězení. Dostal jsem ho od amerického ministra obchodu Carlose Gutierreze.
Připomnělo mi to dobu minulou. Taky mně to ale připomnělo dobu současnou. Právě když
jsem vyjednával v USA zrušení víz, mě zastihla zpráva o pracovní cestě Jiřího Paroubka
a Lubomíra Zaorálka po Sýrii. 

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

190

29. 2. 2008. Setkání s mým vzorem Dannym Smiřickým (hrdinou Zbabělců a dalších knih z knihovny
mých rodičů a později přímo ze '68 Publishers) v kostele svatého Václava v Torontu patří k mým nej-
cennějším. Mimo jiné proto, že Josef Škvorecký pár let nato odchází do věčného jazzového nebe. 



veň, ale také bydlení, fungující veřejná správa či přístup ke vzdělání. Jedním z klíčových
bodů mého jednání byla podpora výzkumu a inovací. A na univerzitě v Ottawě jsem vyzval
studenty, aby k nám častěji jezdili studovat. Určitě by to prospělo oběma zemím. Od Kanady
se můžeme poučit i při správě veřejných financí. Vyrovnaný a často dokonce přebytkový
rozpočet je zde tradicí. Stejně jako nízká míra korupce.

Kanada by neměla v žádném případě zůstat stranou naší pozornosti. Vedle Spojených
států a zemí EU a NATO je fakticky naším nejbližším spojencem a ekonomickým partnerem.
Že neumíme využít možnosti této země a skvělých kontaktů, které zde mají krajané, je jen
naše dlouhodobá chyba. Tu chybu se každopádně budu snažit napravit. Jde mi o to, aby Ka-
naďané vnímali Českou republiku jako my Kanadu: coby bezproblémovou, slušnou zemi, kde
vše funguje, jak má, která o sobě nevysílá do světa znepokojivé zprávy a kde se dobře žije.

✗ Těsně po mém odjezdu zemřeli oba naši slavní krajani z Toronta, Tomáš Baťa a Josef
Škvorecký. A těsně po mém odchodu ze Strakovky porušil Stephen Harper osobní slib
daný mně a zrušil bezvízovou povinnost. Fischerovi přece nic neslíbil.

Ad mea ve esrim? Ne. Déle!
ÚŘAD PŘEDSEDY VLÁDY STÁTU IZRAEL, 60. VÝROČÍ STÁTU IZRAEL, JERUZALÉM, 10. 3. 2008

V Izraeli nejsem poprvé. Poprvé však přijíždím coby premiér na oficiální návštěvu. Jsem
přesvědčen, že tato cesta potvrdí mimořádnou úroveň našich vztahů. Jsme hrdí na to, že
jsme mohli pomáhat při vzniku Státu Izrael a velice nás těší, že si navzdory všem problé-
mům tohoto výbušného regionu udržuje charakter demokratické země. Osobně oceňuji, že
Izrael je právním státem, který trestá extrémisty padni komu padni. Židy stejně jako Araby.
Že je zemí, která neohrožuje své sousedy a ani nikomu nedovolí, aby je na území Izraele
ohrožoval. Že zaručuje všem obyvatelům spravedlnost a základní svobody.

Máme k Izraeli zvláštní vztah. Nejen v rámci společných hodnot židovsko-křesťanské
civilizace. Navíc Praha patří mezi nejvýznamější centra světového židovství. Spojuje nás
tak nespočet historických, kulturních i politických vazeb. 

Naší nejvyšší společnou hodnotou je svoboda. Plně chápeme statečný a zároveň umír-
něný boj Izraele s terorismem. Boj, který je důsledný, ale zároveň přesně zacílený. Boj, který
Izraelci nevedou s Araby či muslimy, ale se zločinnými jednotlivci a skupinami. V tomto
boji jsme na vaší straně. Terorismus ohrožuje samotné základy civilizované společnosti. 
Izraelské, palestinské, stejně jako kterékoli jiné. Proto se v boji proti němu musí spojit
všichni civilizovaní lidé na obou stranách.

Ceníme si vašeho úsilí dosáhnout mírového urovnání izraelsko-palestinského konfliktu.
Pouze existence dvou plnohodnotných států s bezpečnými a mezinárodně uznanými hrani-
cemi může rozetnout bludný kruh násilí a dát lidem naději na mír a stabilitu. V rámci na-
šich možností toto úsilí podporujeme a budeme ho podporovat i nadále. Izrael je nejen
demokratickou, ale také vysoce rozvinutou zemí. Těší mě bouřlivý rozvoj hospodářské spolu-
práce a věřím, že tato návštěva jí dodá nový impulz. Máme na co navazovat a dnes navíc
mají obě naše země zájem na rozvoji špičkových technologií a výzkumných kapacit.

Kromě civilizačních vazeb nás s Izraelem pojí ještě zvláštní magie osmičkových výročí.
Mnoho událostí důležitých pro český národ se událo v letech s osmičkou na konci. Počítám
mezi ně i vznik Izraele před šedesáti lety.

Vím, že člověku se u vás sluší gratulovat k narozeninám slovy „ad mea ve esrim“ (do
sto dvaceti). V případě vaší svobodné a demokratické země však věřím, že to bude mnohem,
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uteklo (mimo jiné), že předseda vlády, který téměř neopouští Ottawu, vážil v tomto případě
cestu do Toronta, aby po hymnách obou států přednesl před krajany zásadní projev.

Čeští političtí uprchlíci přicházeli do Kanady ve třech vlnách: po roce 1938, 1948 a 1968
a vždy zde našli otevřené dveře. Kanadský premiér ocenil, co dnes znamenají pro hospodářství
a kulturu jeho země. Právě v Kanadě žije řada slavných rodáků; akci ve sv. Václavu navštívil
mimo jiné i Josef Škvorecký. Bohužel ani téměř dvacet let od listopadu 1989 neumíme využít
potenciál české krajanské komunity. Ta je přirozeně kritická k naší neschopnosti vyrovnat se
s komunismem. Nicméně nyní má konečně pocit, že se věci pohnuly k lepšímu, že vláda to 
s obranou svobody a základních práv myslí vážně. Krajané pomáhali domácímu odboji v první,
druhé i studené válce a mají tak svůj díl zásluh na tom, že dnes můžeme žít ve svobodě a bez-
pečí. Pořádají sbírky, třeba na pomoc po povodních. Nezapomněli na svoji původní vlast, i když
se často zapomíná na ně. Chtěl bych, aby se to změnilo, aby se krajané více účastnili dění u nás.

Kanada je velká, bohatá a šťastná země, kde se neválčí. Přesto, nebo právě proto, cítí od-
povědnost za stav světa a pomáhá druhým. Nejenže tradičně nabízí azyl uprchlíkům, ale také
se přímo podílí na zajišťování míru a bezpečí ve světě. Kanaďané bojovali v obou světových
válkách. Dobrovolně – a často – se účastnili těch největších masakrů, například při vylodění
v Normandii. Kanada je také zemí, která se příkladně zúčastňuje mírových misí. Do Afghá-
nistánu vyslala dva a půl tisíce vojáků. A má své oběti. Samozřejmě, že během domácími médii
poněkud opomenuté cesty do Kanady jsme poděkovali za to, co tato země dělá pro lidská práva,
mír a stabilitu. Ale především jsme se během necelých dvou dnů stihli setkat s řadou nejvý-
znamnějších kanadských politiků. Od premiéra a generální guvernérky přes předsedy obou
komor Parlamentu, ministry financí, obrany, obchodu, minorit až k řadě náměstků. O Českou
republiku byl velký zájem a pracovní výsledky této cesty dávají dobré šance do budoucnosti.

Kanada je zemí, která si opravdu zaslouží daleko větší pozornost. Je nám blízká svými
hodnotami. Kanaďané se také těší vysoké kvalitě života, čímž se nemyslí „jen“ životní úro-
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Tomáš Jan Baťa (zvaný Tomík jako můj syn) přežil mou návštěvu Toronta pouze o devět měsíců. „Švec
pro celý svět“ se ve staré vlasti dožil uznání, nikoli však vrácení ukradeného majetku. Potkával jsem
jej často a musel obdivovat jeho vitalitu a optimismus. Nemáme mnoho takových velkých Čechů!



Ostřelování neustalo ani poté, co Izrael vyklidil pásmo Gazy. To je důkaz, že útočníkům
z Hamásu nikdy nešlo o to, aby si Palestinci vládli sami. Jejich cílem je jen vyvolat neklid
a chaos. Zabránit nastolení řádu, který by je samé a jejich sponzora Írán vyřadil ze hry.
Když svět kritizuje odvetné akce Izraele proti extremistům z Hamásu, zapomíná na to, co
je příčina a co je následek. Židovský stát by nepotřeboval zasahovat v pásmu Gazy, kdyby
zdejší samospráva dokázala zabránit teroristickým útokům ze svého území.

Řešením problému je vždy odstranění příčiny, nikoli následku. Je nutné, aby palestin-
ská samospráva začala fungovat jako skutečná autorita. Aby plnohodnotná administrativa
dokázala, že z palestinské půdy nevzejde žádná hrozba pro sousedy. V konfliktu proti sobě
ve skutečnosti nestojí Palestinci a Izraelci, nýbrž síly chaosu proti silám řádu.

Kdo patří k těm prvním, kdo šíří chaos, strach, násilí? Určitě je to Hamás, který bojuje
proti vlastní palestinské vládě. Určitě je to Írán, který tuto teroristickou organizaci podpo-
ruje. Určitě je to Hizballáh, který terorizuje Libanon. Určitě je to Sýrie, patron těchto bojů-
vek. Určitě jsou to všichni, kteří útoky schvalují nebo jim nebrání, ačkoli by mohli.

A kdo zastupuje síly řádu? Určitě je to jordánský král Abdulláh II. Určitě je to i izrael-
ský premiér Ehud Olmert. Určitě je to palestinský prezident Abbás. Určitě jsou to všichni,
kteří odsuzují násilí, kteří prosazují právo a dodržování zákona.

Jak mohou síly řádu zvítězit nad silami chaosu? Líbí se mi myšlenka izraelského pre-
zidenta Šimona Perése: „Politici při řešení problému opakovaně selhávají, musí je zastoupit
byznysmeni. Právě ekonomický tlak je účinnou silou, která vede lidi k tomu, aby dodržovali
pravidla. Kde se obchoduje, tam se neválčí. Ti, kteří mají co ekonomicky ztratit, se snaží za-
bránit násilným konfliktům.“

Je to prosté. Když budou lidé v pásmu Gazy montovat automobily, nebudou montovat
rakety. Když se budou starat o vlastní prosperitu, nebudou mít myšlenky na to ničit pro-
speritu obyvatel města Sderot.

Palestinská území potřebují fungující policii, soudy, vládu, respekt k legální autoritě.
Proto cvičíme palestinské policisty, stavíme rozvodnou elektrickou síť pro desítky tisíc oby-
vatel. Palestinci potřebují také hustou síť obchodních vztahů s okolním světem včetně 
Izraele. Proto jsem i v Izraeli hovořil o potřebě odstraňování bariér pro palestinské zboží.

Mezinárodní společenství musí pomoci Palestincům k efektivní správě. Pak bude problém
řešitelný. A ve Sderotu nebudou muset prožívat svých patnáct vteřin strachu.

✗ Palestinsko-izraelský konflikt žádné řešení nemá. My ale musíme v zájmu udržení statu
quo trvale předstírat, že ho hledáme a máme na dosah. 15 vteřin, 15 hodin, 15 měsíců,
pořád. Izrael si to zaslouží!

✗ Líbí se mi, co jednou prohlásil snad Abdulláh II. Íránci budou proti Izraeli bojovat do
posledního Syřana a Syřani budou proti Izraeli bojovat do posledního Palestince...

Jemen není žádnou velmocí, ale je křižovatkou kultur
MF DNES, 22. 3. 2008

Byli jsme v Jemenu – bohužel jen na skok. Kvůli jednání Sněmovny jsem musel cestu
zkrátit. Navzdory tomu, že o Jemenu se toho u nás mnoho neví, je tato země na jihu Arab-
ského poloostrova významnou křižovatkou kultur. Hlavní město San'á podle pověsti založil
Noemův syn Šém. A je jedním z nejstarších arabských měst.
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mnohem déle. Vaše věrnost hodnotám, které stály u jejího zrodu, mě v tomto směru na-
plňuje optimismem.

✗ Mám rád Izrael. Asi nejvíc informací o této zemi mi kromě občasného pobytu dala kniha
„Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle“ autorů Dana Senora a Saula
Singera, která mi osvětlila těžce pochopitelné. Nebývalou schopnost adaptace, úspěšnost
pod tlakem, neúctu k autoritám, nespokojenost se statusem quo a permanentní pochyby.
V Muzeu obětem holocaustu Yad Vashem jsem do pamětní knihy napsal zhruba toto:
Každý politik na světě by měl jednou za dva – tři roky navštívit Yad Vashem, projít si
těmi hrůzami, aby si znovu a znovu připomínal, proč vlastně politiku dělá, co je jeho od-
povědnost a čemu je povinen zabránit!

Patnáct vteřin strachu
MF DNES, 14. 3. 2008

Patnáct vteřin. Tolik času mají obyvatelé izraelského města Sderot, aby se ukryli před
nálety raket Kassám vystřelovaných Hamásem z pásma Gazy. Za posledních sedm let jich
sem dopadlo sedm tisíc. Ukazuje to pravou tvář nekončícího násilí na Blízkém východě.
Není to souboj náboženství, národů ani států. Je to absence řádné autority, která by zabrá-
nila silám chaosu páchat zlo.

Byl jsem ve Sderotu. Lidé zde nemají šanci se krýt před nevypočitatelnými útoky. Žijí
proto v neustálém strachu, všechny dětí trpí posttraumatickými stavy, obchody zůstávají
zavřené, obyvatelé se stěhují pryč.

Město umírá. A proč vlastně? Starosta mi říkal, že toto není žádný izraelsko-palestinský
konflikt. Souhlasím.

Rakety jsou namířeny jak proti Izraelcům, tak proti Palestincům. Jsou namířeny proti
všem lidem, kteří chtějí žít v klidu, kterým záleží na míru, pořádku a bezpečí.
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Březen 2008, Sderot. Kdo hájí podobná zvěrstva, je stejný zločinec jako ten, kdo raketu z Gazy odpálil.
Raketa, před kterou jsme utíkali ve Sderotu, spadla nakonec na Aškelon. Měli jsme štěstí. Jak dlouho
ho budou mít ti, co tu zůstávají?



Vietnamské ohlédnutí
MF DNES – FEJETON, 25. 3. 2008, (REDAKČNĚ NEKOREKTNĚ KRÁCENO, ZDE CELÉ)

Někde 11,6 km pod námi leží Bombaj, 1700 km před námi Abú Dhabí. V duchu nadávám
všem, kteří mě připravili o Velikonoce, a připravuji se proto s mírnou nechutí na jednání ve
Spojených arabských emirátech. Nedá mi to, myšlenkami se pořád musím vracet do Viet-
namu. Co jsem o té zemi věděl před pár dny? Ze zeměpisu, že je to země, připomínající svým
tvarem a protažením od severu k jihu šňůru perel kolem šíje Tonkinského zálivu; z dějepisu,
že je to země tisícileté kultury a tradice, sužovaná permanentními útoky ze strany čínských
sousedů a nájezdníků, později japonských a francouzských kolonistů, aby nakonec po krvavé
vietnamsko-americké válce dosáhla osvobození a pro některé bolestného sjednocení. 

Ho Či Minovu Městu stejně nikdo neřekne dnes jinak než Saigon, včetně papalášů, 
když se zapomenou. Připomíná to Gottwaldov. Neznám nikoho normálního, kdo by takto
Zlín během totality nazval. Země tvrdé komunistické totality, ale dnes také země obnovy
a nezměrné pracovitosti, postupně se měnící v místní formu „tropického kapitalismu“. 
KOMUKAP. Komunistický kapitalismus. Někomu kape a někomu nekape. Země dvou tváří.

Věděl jsem také, že někde tady a možná proto skončil svůj bohémský a rozpolcený život
můj kamarád Franta, Trung Nguyen Phan. Nepotkal jsem nikoho tak nadaného. Chodící
vietnamská historie. Francouzské a japonské kořeny, dětství v Saigonu, odchod s otcem do
Hanoje, studia v Brně. – Franto, co to čteš? Je to dobré? Půjčíš mi to? – Jasně, ale aby ti to
nevadilo. Je to slovensky… Díky za těch pár let, příteli.

Jaký je Vietnam dnes? Nebo spíše, jak jsem ho za dva jednáními nabité dny viděl já.
Neuvěřitelný rozvoj. Obrázky tisíců kol na ulicích vystřídaly motorky a skútry. Co budou
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Viděl jsem zemi, kterou stojí za to vidět. Má tisíciletou tradici a lépe nám pomáhá po-
chopit arabskou a muslimskou kulturu. Ostatně v Jemenu o Česku vědí. Na náměstí v San'á
je tank, který svým výstřelem zahájil cestu od fundamentalistického režimu k republice.
Byl vyroben u nás. Stejně jako vysílač, který položil základ místnímu rozhlasu.

Jemen nepatří mezi regionální velmoci. Ani mírou bohatství, ani vojenskou silou. Je to
však stará kulturní země, která požívá velkého respektu. Právem. Jsem rád, že jsem měl
možnost ji navštívit.

Procházel jsem starou částí hlavního města, kde se den před naším příjezdem odehrál
útok teroristů. Připomíná mi to, jak je svět malý a že i tato hrozba nás spojuje. Muži na
ulici mají za pasem džambii, tradiční dýku. Přemýšlím, co by se stalo, kdybych s sebou
neměl ochranku. Ale všichni se tváří přátelsky. Salam alejkum. Alejkum salam.

✗ Jedním z nejtragičtějších míst „arabského jara“ bylo právě jemenské město San’á. V těch-
to zemích jsou pouze dvě možnosti fungování a parlamentní demokracie mezi ně nepatří.
Buď velmi tvrdá autokracie držená armádou, nebo fundamentalistický, džihádistický
teror. To první mi připadá aspoň relativně přijatelnější. Určitě pro nás.
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Děti se rodí jako nevinné a bez nenávisti. Teprve výchovou a vymýváním mozků se z nich stávají
agresoři a teroristi. San'á, březen 2008

Doporučuji všem číst blogy „banánových dětí“, tedy mladých Vietnamců žijících v Česku. Thui neboli
Lenka, Trang aka Terka, Žaneta, Lin nebo třeba Tien vám otevřou oči. První generace Vietnamců
živila příbuzné ve Vietnamu; druhá generace dřela pro děti tady. Nepochybuji o tom, že třetí generace
bude pracovat pro svou novou vlast. Muslimové to mají naopak.



Relevantní orgány NATO, jako např. Konference národních ředitelů pro zbrojení či Ří-
dící pracovní skupina, tuto synergenci potvrdily. Propojený systém jako celek může před-
stavovat efektivní protiraketovou obranu pro všechny spojence bez výjimky.

Každé jiné hypotetické řešení by bylo dražší a časově příliš vzdálené. Proto doporuču-
jeme spojencům, aby na tomto summitu dali třetímu pilíři zelenou. Když jsem tu mluvil
o konkrétní hrozbě a jí odpovídajícím prostředkům obrany, musím tu také říci, kde hrozba
není a před kým tedy třetí pilíř nechrání.

Hrozbou není Rusko. Radar v Česku a deset interceptorů v Polsku také v žádném pří-
padě nemohou představovat obranu proti ruskému raketovému potenciálu. Zvolené pro-
středky prostě odpovídají definici hrozby. Tedy útoku jednotlivými raketami a nepředstavují
žádné omezení ruských strategických schopností. Rusko to samozřejmě dobře ví a věříme,
že probíhající konzultace s USA, na které nakonec přistoupilo, přinesou konkrétní výsledky.
Že Rusko nakonec bude v otázce protiraketové obrany spojencem, ne soupeřem. 

Česká vláda od počátku ruskou stranu informovala o stavu vyjednávání a nikdy jsme
nic netajili. Rusko je samozřejmě pro Alianci důležitým a respektovaným spojencem napří-
klad v boji proti terorismu. Ani tyto ohledy však nemohou zpochybnit naši schopnost
správně pojmenovávat, analyzovat a čelit hrozbám.

Doba se mění a mění se i hrozby. Co se změnit nesmí, je naše společná vůle k obraně.
Bez ní by NATO ztratilo smysl. Aliance tuto vůli má a prokazuje to bojem proti terorismu
či účastí v zahraničních misích. Věřím, že ji ukáže i ve věci protiraketové obrany a děkuji
tímto za dosažený konsensus.
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proboha dělat, až si motorkáři koupí auta? Komercionalizace na každém kroku. Desítky
megabigboardů. Nabízejí kdeco, i nadstandardní golfové resorty. Pohyb, hluk, houkání, ak-
tivita, lidské hemžení, úsilí. A nad tím vším, všude a vždy samozřejmý vietnamský úsměv.
Navrhnu Sněmovně zákon vietnamského úsměvu! Úsměvem proti žlučovité zapšklosti!
A všude, všude krajané. Nevěříte? Čeština je dorozumívací řečí v byznysu, ve vládě, v hotelu.
250 bývalých studentů československých vysokých škol mě v hospodě s českým pivem bouř-
livě uvítalo opravdu jako svého krajana. To byl kdysi nevědomý vklad do budoucnosti. To je
něco, co nám dává proti ostatním zemím nespornou výhodu. Přes vzdálenost, kulturní od-
lišnost a rozdílné politické zřízení nás spojují tito lidé. Krásní lidé. 

Mým největším zážitkem z návštěvy Vietnamu jsou tak naši „krajané“. Odnáším si pře-
svědčení, že toto poznání, víc než všechny dohody a smlouvy, které jsme podepsali, stálo za
to. Velikonoce budou přece i příští rok. 

✗ Na otázku, proč Čechům nevadí Vietnamci, ale vadí jim Cikáni a potenciálně muslimové,
musím odpovědět politicky korektně. Protože Vietnamci makají, studují, budují. Celá ro-
dina, po generace. Mají sice svoje vlastní pravidla, ale nevykrádají sociální systém. A pěs-
tují dobrou trávu. Zatímco...

Společná vůle k obraně
SUMMIT NATO, BUKUREŠŤ, 3. 4. 2008

Země jako Česká republika si velmi dobře pamatují pozvánku a přijetí do NATO. Byl
to pro nás velmi významný moment transformace a cítíme proto nutně odpovědnost za další
rozšiřování Aliance.

Pokud země NATO představují fakticky země bezpečí, svobody, demokracie a prospe-
rity, je naopak v bytostném zájmu Ruska, aby se NATO rozšiřovalo a k ruským hranicím
se tak blížil tento prostor bezpečí, svobody, demokracie a prosperity. Jsme tedy samozřejmě
pro pozvání Gruzie do Akčního plánu členství (MAP) a jsme pro rozšíření NATO o všechny
tři země západního Balkánu. Česká republika změnila v posledním období svůj název čty-
řikrát, snad to bude možné i v případě Makedonie.

NATO je už téměř šest desetiletí nejúspěšnější obrannou aliancí planety. Je jí díky dů-
razu na prevenci, na efektivní anticipaci potenciálních hrozeb. Severoatlantická aliance
vždy uměla hrozby správně pojmenovat, analyzovat a následně jim i čelit.

Jednou z potenciálních hrozeb, či přesněji aktuálních hrozeb dneška je útok jednotli-
vými balistickými raketami. Byl to pražský summit v roce 2002, který toto riziko pojme-
noval a zahájil práci na Studii proveditelnosti pro oblast protiraketové obrany. Studie čili
analýza možností obrany byla s kladným výsledkem dokončena před summitem v roce
2006 v Rize. Ten opětně uznal existenci hrozby a doporučil orgánům v NATO, aby dále roz-
víjely myšlenku protiraketové obrany.

Nyní stojíme před otázkou, jak hrozbě raketového útoku čelit. NATO disponuje systé-
mem protiraketové obrany bojiště. Nemá však efektivní obranu proti střelám středního
a dlouhého doletu. Řešení nabízí americký třetí (či evropský) pilíř MD.

Jak jistě víte, usilujeme o instalaci tohoto protiraketového štítu ve střední Evropě.
Známe hrozbu, analyzovali jsme ji a nabízejí se nám prostředky, jak jí čelit. Zbývá defini-
tivně dořešit otázku, zda NATO vezme třetí pilíř za svůj. Zda Aliance skutečně využije
výhod propojení existujícího systému ochrany bojiště s americkou antibalistickou ochranou
a potvrdí princip nedělitelnosti obrany.
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Tiskovka s generálním tajemníkem NATO Jaapem de Hoop Schefferem. Není moc čemu se smát.
Proti mé vůli snižujeme obranný rozpočet a v Parlamentu nám levice blokuje naše zahraniční mise. 



ale institucí, která formovala českou společnost. Vědecký přístup, důraz na fakta, diskusi
a hodnocení rozhodují o úspěchu nejen v oblasti bádání, ale v každé lidské činnosti.

Včetně politiky – míra její iracionality jen odráží míru iracionality celé společnosti.
Platí nepřímá úměra: čím méně iracionálního chování, čím méně populismu, tím bohatší
a stabilnější země. Naopak s rostoucím vzděláním roste informovaná účast občanů na ve-
řejném dění a odolnost vůči demagogii.

Co by vládě řekl císař
Univerzitě do značné míry vděčíme za to, čím jsme. Český vědecký lesk nicméně za čty-

řicet let totality poněkud zmatněl. Přes dílčí úspěchy se ho za uplynulých skoro dvacet let
nepodařilo zcela obnovit. Zejména proto, že jsme se odchýlili od principů, jež přinesly úspěch
středověké Univerzitě Karlově. České vysoké školství a věda jsou dnes svázány byrokra-
tickými předpisy daleko více než v době Karla IV. Vedení škol má příliš malou odpovědnost
za výsledky, příliš málo možností získávat soukromé zdroje. Místo excelentních ústavů, jaký
založil císař Karel, dnes roztříštěně podporujeme hromadu průměrných škol a týmů.

Výsledky jsou známy. Málo skutečně špičkových vědeckých výsledků, ještě méně pa-
tentů, inovací a nových technologií uvedených do praxe. Abychom to změnili, přijala vláda
zásadní reformu podpory vědy a výzkumu a vytváří nová pravidla pro rozdělování peněz
z fondů EU. Cílem je, aby peníze dostávaly špičkové instituce na základě skutečných mě-
řitelných výsledků a aby se posílila svoboda (a tím i odpovědnost) vedení škol.

Můžeme se poučit u Karla IV. Vláda je tu od toho, aby univerzitám vytvořila podmínky,
ve kterých se mohou svobodně rozvíjet. Ale pak už by jim do toho neměla mluvit. Potřebu-
jeme porazit tyranii průměru. Ať zvítězí ti nejlepší. Užitek z toho budeme mít všichni.

✗ Začala válka s Rektorskou konferencí. Chovají se jako univerzitní odbory. Je to stejné
jako Lékařská komora. Mimochodem, abych vybalancoval „humanitní“ Prahu s „tech-
nickým“ venkovem, vzal jsem si do Rady pro vědu a výzkum, kterou jsem asi jako jediný
premiér skutečně osobně řídil, tehdejšího rektora Masarykovy univerzity v Brně Petra
Fialu...

Jak se změnila Evropa a svět kolem ní?
ATÉNY, TOUR DE CAPITALS, 10. 4. 2008

České předsednictví EU: návrat ke kořenům
Často jsem nyní dotazován na priority českého předsednictví EU, jak doma, tak 

v zahraničí. Je to logické, protože do jeho začátku zbývá již jen o něco více než osm měsíců.
Jsem si samozřejmě vědom, že možnosti předsednické země prosadit své vlastní priority
jsou poměrně omezené bez ohledu na její velikost. Evropská unie má svou vlastní setrvač-
nost, svou vlastní trajektorii a nějakým zásadním způsobem ji pozměnit během půl roku je
podobná ambice, jako otočit tanker na sto metrech.

Nicméně platí, že myšlenky mají důsledky. Jistě, během onoho půl roku bude muset
Česká republika zejména administrovat naplánovanou agendu, která do tohoto období
spadá. Na naše vlastní priority, které zastřešuje motto „Evropa bez bariér“, zbude méně
prostoru. Ale to, co chceme ovlivnit, má delší horizont než šest měsíců. Chceme totiž obrátit
pozornost k hodnotám, na kterých EU stojí. Které jí půl století přinášely prosperitu a bez-
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Univerzitní lekce od císaře Karla
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 7. 4. 2008

Nejstarší univerzita ve střední Evropě slaví 660 let. Osvícený krok Karla IV. přinesl do
českých zemí excelentní vzdělání, přitáhl nejlepší evropské mozky a učinil z Prahy význam-
nou vědeckou metropoli. To je dobrý příklad i pro dnešek, kdy se snažíme vrátit na špičku
vědy a výzkumu.

Karel IV. založil univerzitu s výslovným cílem, aby poskytovala to nejlepší dosažitelné
vědění. To se mu bezpochyby podařilo. Dobré jméno jeho univerzity nezničil dokonce ani
komunismus a diplomy z této školy jako jedné z mála v komunistických zemích se uznávaly
i ve svobodném světě.

Cogito ergo pro-sum
Úspěch Karlovy univerzity stál na jedné ústřední hodnotě: na svobodě. Univerzita by

se nikdy nestala tím, čím je, kdyby byla řízena státem a kdyby nebyla otevřena studentům
a profesorům všech zemí.

Fenomén akademických svobod je úzce spojen s úspěchem evropské civilizace. Svo-
bodné bádání a svobodné podnikání tvoří základ tisícileté prosperity, ze které těžíme do-
dnes. Šíření vzdělání, které nebylo tak jako jinde omezeno na úzkou kastu vyvolených
zasvěcenců, stejně jako podpora vědy z nestátních zdrojů umožnily vytvořit mohutný in-
telektuální potenciál. Na ten navazoval rozvoj vynálezů, patentů a technologií, z nějž těžila
průmyslová výroba. Právní a společenské vědy zase pomohly vytvořit institucionální
rámec, v němž se dařilo svobodné aktivitě. Univerzita tak nebyla „jen“ centrem vzdělanosti,
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učinili, byla by EU vskutku paralyzovaná. Nikoli však kvůli nefunkčním institucím, ale
kvůli nedostatku politické vůle.

Nyní jsme dospěli ke kompromisu, který sice nikoho netěší, ale který je nutné respek-
tovat. Nejen proto, že bylo tak obtížné k němu dospět. Ještě důležitější je, že nám umožňuje
jít dál. A tím dál vůbec nemyslím jít dál v integraci. Náš problém přece není v tom, že by 
integrace byla málo hluboká, Evropa málo unifikovaná a rozhodovací mechanismy málo
akceschopné. Naopak, EU trpí nedostatkem reálného obsahu.

Tento svůj názor opírám o analýzu současného mezinárodního prostředí. Klasické di-
plomatické mezinárodní vztahy se stále více ekonomizují. Státy, ale i mezinárodní uskupení
spolu neválčí zbraněmi, ale ekonomickými nástroji. Přičemž země ještě nedávno zaostalé
zažívají obrovský hospodářský boom. Aby stát či společenství států v této soutěži uspěly,
musí si udržet schopnost adaptace. Musí rychle a flexibilně reagovat na měnící se prostředí.
To je zákon konkurenceschopnosti. Unie se bohužel na měnící se prostředí neadaptuje. Místo
toho salámovou metodou sleduje cíl „ever closer union“. 

V mezinárodním kontextu, který jsem zde nastínil, je – tak trochu imperiální – rčení
„the big is beautiful“ již neplatné. Musíme se smířit s tím, že s novými členy je EU stále
více heterogenní. Nejen v otázce politických preferencí a zájmů. Je heterogenní i co se týče
hospodářských cyklů a vůbec ekonomických podmínek. Násilná unifikace této různorodosti
nemůže přinést prosperitu, pouze zničí komparativní výhody jednotlivých zemí. S tím máme
smutnou zkušenost již z doby RVHP. Je snadné uvařit z akvária rybí polévku. Ale zkuste
z něj udělat znovu akvárium.
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pečí. A které jsou také klíčem k řešení problémů, které před ní stojí a budou stát kdykoli
v budoucnu.

Základní evropskou hodnotou je svoboda – až potom solidarita. Základními a stále
platnými cíli EU jsou původní postuláty Společenství uhlí a oceli: mír a prosperita. 
Nepotřebujeme objevovat nic nového. Náš první prezident T. G. Masaryk řekl, že státy se
udržují těmi ideály, na kterých vznikly. Platí to i pro EU. Bude to platit i pro české před-
sednictví.

Svět se za těch padesát let od podpisu Římských smluv proměnil a zásadně se proměnila
i podoba společenství, které se nakonec stalo Evropskou unií. Ale pod všemi těmi změnami
je stále stejné jádro, stále stejné kruciální otázky. Jsme věrní ideálům svobody? Naplňujeme
důsledně všechny čtyři unijní svobody: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu? Pokraču-
jeme v naší civilizační misi, jíž je rozšiřování prostoru bezpečí, stability a prosperity?

Toto jsou zásadní, řekl bych věčné otázky, na které musíme stále znovu hledat odpovědi.
Budu je hledat i v této přednášce v konfrontaci s aktuálními problémy měnící se světové
i evropské reality.

Problém první: rozšiřování
Během posledních čtyř let se Evropská unie musela vyrovnat s bezprecedentním roz-

šířením. Počet členů vzrostl z patnácti na dvacet sedm. Musím říci, že to bylo úspěšné roz-
šíření a EU se s ním vyrovnala dobře. Navzdory intermezzu vyvolanému tak trochu umělou
debatou o institucionální reformě. 

Ukázalo se, že EU je schopna i v sedmadvaceti fungovat dobře podle starých pravidel.
Tvrzení, že unie je v krizi a před dalším rozšířením potřebuje reformu institucí, tak bylo
spíše zástěrkou, která měla zakrýt nechuť k přibírání nových členů jako takovému. Pří-
padně šlo o páku, jak tuto reformu prosadit. Mlha uměle vytvořeného problému se roze-
stoupila a problémy pod ní se překvapivě pro některé samy nevyřešily. Nyní, po podpisu
Lisabonské smlouvy, naštěstí máme tuto debatu za sebou a můžeme se věnovat reálným
problémům, které zajímají občany. Včetně rozšiřování.

Česká vláda a já osobně jsme toho názoru, že tento proces se nesmí zastavit. Evropa
nemá geografické hranice. Má jen hranice hodnotové. Každý, kdo se k nim přihlásí a splní
patřičné podmínky, má dostat šanci na plné členství. Ať se jedná o západní Balkán, o Tu-
recko, Ukrajinu, Gruzii či třeba severní Afriku. Ostatně jde stále o naši civilizační oblast,
o naši polis, jak ji známe již z helénských dob.

Rozšiřování EU neznamená jen zvětšování společného volného trhu, i když to je samo-
zřejmě obrovská přednost. Znamená také, jak jsem již řekl, šíření prostoru stability a bez-
pečí. Prostoru, kde se uznávají stejné hodnoty a kde vládne spolupráce. Proto považuji další
rozšiřování za naprosto klíčové pro budoucnost EU. Jakmile na něj rezignujeme, jakmile se
začneme opouzdřovat, uzavírat v pevnosti Evropa, bude to začátek konce. Mír a prosperita
jsou přece spojeny s otevřeností, ne s izolací.

Problém druhý: integrace
S rozšiřováním souvisí druhý problém: integrace EU. Jsou to doslova spojité nádoby,

protože čím tužší integrace, tím obtížnější rozšiřování a naopak, čím rychleji se bude Unie
rozšiřovat, tím flexibilnější musí být.

Jak jsem již naznačil, vůbec si nemyslím, že Unie trpí krizí institucí. Přijetí reformy
dané Lisabonskou smlouvou beru spíše jako nutný politický krok. Většina zemí ratifikovala
bývalou Ústavní smlouvu a trvala na dořešení institucionální reformy. Kdybychom tak ne-
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gických, bariér v našich hlavách. Řada špatných politických rozhodnutí je totiž diktována
strachem. Strachem, který se v případě nových členských zemí ukázal jako naprosto ne-
opodstatněný. 

Na základě toho, co jsem zde řekl, chci coby premiér budoucí předsednické země do de-
baty o budoucnosti EU přispět liberalizačním étosem. Étosem, který vychází z návratu ke
kořenům Společenství. Motto Evropa bez bariér rozvíjí pět sloganů, jež pokrývají nejdůle-
žitější oblasti dalšího vývoje:
• Evropa konkurenceschopná a otevřená
• Energetika udržitelná a bezpečná
• Rozpočet pro budoucnost Evropy
• Evropa jako globální partner
• Evropa bezpečná a svobodná

V roce našeho předsednictví, v roce 2009, si Evropa připomene dvacetileté výročí pádu
železné opony a pětileté výročí historicky největšího rozšíření Unie. I s ohledem na tuto his-
torickou zkušenost vnímáme tak citlivě přetrvávající bariéry evropského integračního pro-
cesu, zejména v oblasti vnitřního trhu. Zcela volný pohyb pracovních sil a služeb je nejen
spravedlivý vůči novým zemím EU. Je také zárukou prosperity pro všechny. Právě proto,
že zvyšuje blahodárnou konkurenci, která stojí za úspěchem Evropy.

Rozhodně chceme během našeho předsednictví poukázat na existenci přechodných ob-
dobí pro volný pohyb pracovníků, překážky volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.
Na problematické fungování vnitřního trhu s energiemi. Na nadměrné financování tradič-
ních politik (především Společné zemědělské politiky). Bude také nutné zjednodušit regu-
latorní prostředí EU. Je třeba ukončit praxi, kdy zjevně špatné rozhodnutí regulovat to či
ono je vzápětí následováno ještě tužší regulací s argumentem, že byrokraté potřebují lepší
nástroje. Nechceme lepší regulaci, chceme méně regulace. Chceme také národní zpětnou
vazbu, protože důsledky bruselských regulací dopadají na naše podnikatele a živnostníky,
jejichž zájmy musíme hájit.

V rámci vnější dimenze EU považujeme za bariéru, kterou je třeba odstraňovat, nízkou
míru liberalizace obchodu se třetími zeměmi. Nedostatečně fungující energetickou politiku
Unie. Zpomalenou dynamiku rozšiřování EU. A také existující překážky transatlantické
ekonomické spolupráce. Dále je třeba pokročit ve vytváření společné migrační a azylové po-
litiky EU v návaznosti na odstraňování bariér mobility osob mezi členskými státy Unie.
Stejně tak potřebujeme dosáhnout celkově větší vnější otevřenosti Unie.

Společným jmenovatelem všech těchto návrhů je ona základní evropská hodnota: Svo-
boda. Podtitul své přednášky jsem nezvolil náhodou. Ano, svět a Evropa se mění. Ale přesto
k úspěchu vede stále stejná cesta: návrat ke kořenům. Držme se toho, co nám přinášelo
úspěch nejen v minulém půl století. Svoboda učinila Evropu mocným kontinentem už před
tisíci lety. Určitě je dobré si ji uchovat i v 21. století.

✗ Nevím, jestli Kostase Karamanlise tak úplně zajímal můj sofistikovaný projev. V roce
2008 už bylo Řecko na tobogánu veřejných financí a už tehdy bylo evidentní, že poslední
tečkou bylo 16 miliard ztracených na OH v Aténách. „Atény 2004 jsou posledním pří-
kladem éry, v níž si demokratické země myslely, že olympiáda je rozumná investice,“ na-
psal magazín Business Insider. Bazény plné odpadků, zchátralá hřiště a hlavně – ty
účty. Naposledy přiteklo do Řecka 400 milionů eur na zpevnění schengenské hranice.
Kdepak asi skončily, mršky čerstvě natištěné? 
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Problém třetí: flexibilita
Pokud má Unie najít odpovědi na výzvy dnešního světa – a ona je najít musí – pak ře-

šení nespočívá v tužší integraci. Právě naopak, potřebujeme EU flexibilnější, liberálnější,
adaptabilnější. Svět za hranicemi EU nevěří v regulaci, nevěří v byrokracii, nevěří v unifi-
kaci. A tento svět, kdysi jsme mu říkali pohrdavě třetí svět, slaví úspěch. Ekonomická rov-
nováha se vychyluje čím dál více v náš neprospěch. Na to musíme reagovat. A abychom
mohli reagovat, potřebujeme být pružnější.

Proto byl naším unikátním příspěvkem do debaty o Reformní smlouvě mechanismus
„oboustranné flexibility“, který umožňuje přenos pravomocí zpět na úroveň členských států,
pokud se jejich výkon na úrovni EU ukáže jako neefektivní.

Evropská integrace bývá metaforicky přirovnávána k cyklistovi, který musí neustále
šlapat do pedálů unifikace, aby nespadl z kola. Já k tomu dodávám, že onen cyklista
navíc jede stále jednosměrkou. Nechme ho z toho kola sesednout, pořiďme mu automobil
a nechme ho svobodně se prohánět po dálnicích ekonomického liberalismu. Ať si jede,
kam chce. Nebo ať se klidně třeba zastaví, rozhlédne se po krajině a v klidu naplánuje
další cestu.

Liberalizace, decentralizace, flexibilita. To jsou nástroje, které nám umožní sledovat
náš věčný cíl: Svobodu. My přece nechceme mít z akvária rybí polévku! Budu to ilustrovat
na aktuálním příkladu harmonizace daní. Evropská komise tlačí na zavedení jednotného
základu daně z příjmu právnických osob. Obáváme se, že tím to neskončí a na řadu přijde
snaha sjednocovat i výši sazeb korporátních daní. K tomu ale není žádný ekonomický důvod.
Pravá příčina tohoto sílícího tlaku tkví v tom, že v Německu a jižním křídle EU si nastavili
příliš vysoké daně. A teď mají oprávněný strach, že se jejich firmy odstěhují do zemí, které
jsou k podnikatelům přívětivější a netrestají je za úspěch. 

Moje vláda patří k těm, které reagují na ekonomickou realitu, a proto firemní daně sni-
žujeme až na úroveň 19 procent. Obviňují nás z daňového dumpingu. V těchto slovech cítím
hrozbu. Ti, kteří je užívají, totiž zjevně věří tomu, že existuje něco jako „přirozeně vysoká
míra zdanění“, kterou každý stát musí dodržovat. Nemusí. A také nedodržuje, což činí úsilí
Evropské komise marným. Pokud by byly snahy o harmonizaci vysokých daní úspěšné, ne-
vedlo by to k zastavení odchodu velkých firem. Jen by místo na Slovensko, do Holandska či
do Česka zamířily do Asie.

Unifikace zkrátka není řešením problému, ale jeho součástí. Musíme se vrátit ke koře-
nům evropské integrace. Ta byla postavena na odbourávání obchodních bariér, na volném
trhu. Tím se zvyšovala konkurence uvnitř společenství a rostla konkurenceschopnost na-
venek. Konkurence, nikoli unifikace stojí za poválečným růstem bohatství Evropy. Přesněji
řečeno její svobodné části. Unifikovaný svět za železnou oponou naopak chudl. Výmluvným
příkladem je stav východní části Německa. Stejná země, stejní lidé, ale jedna svobodná,
druhá nikoli. Jedna prosperující, druhá upadající. Směřujme tedy raději k flexibilní než
k unifikované Evropě.

Problém čtvrtý: čtyři unijní svobody a naše předsednictví
Integrace musí sloužit svobodě, ne aby svoboda byla obětována unifikaci, jak se někdy

děje. Je jediná ospravedlnitelná forma unifikace EU. Totiž unifikace, která vede k tomu,
aby čtyři základní unijní svobody platily i v praxi, nejen na papíře. Proto jsme si za motto
našeho předsednictví zvolili heslo „Evropa bez bariér“. Tím máme na mysli odbourání ba-
riér nejen politických, ekonomických, administrativních a mezi státy, ale také psycholo-
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lizační. Samozřejmě nesmím zapomenout na bohyni krásy a lásky Afrodíté, která se podle
mýtů zrodila zde na Kypru.

Poznal jsem i místní lidi. Příjemné a otevřené. Zároveň jsem vnímal všudypřítomný
problém rozdělení ostrova. A tím se konečně dostávám k tématu mé přenášky, k českému
předsednictví v EU. Jeho motto zní: „Evropa bez bariér“. Řekl bych – jak případné.

Na závěr mi dovolte stručné shrnutí. České předsednictví jako manažerský projekt má
dvě stránky: formální a obsahovou. Ta první se týká organizačních a marketingových plánů.
Jsou země, které za dobu svého předsednictví nic neprosadily, ale organizačně svou roli
zvládly tak dobře, že na něm vydělaly. Tyto práce běží a budou včas dokončeny.

Obsahová stránka se bude odvíjet od motta Evropa bez bariér a půjde o liberalizační
agendu. Konkrétní projekty a priority oznámíme, tak jak je zvykem, až těsně před zahájením
předsednictví. Jsme si vědomi toho, že naše cíle musí být splnitelné a musí zapadat do cel-
kové agendy EU. Rozhodně nechceme činit žádná prázdná gesta.

Pokud bych se měl na úplný konec dopustit nějakého akčního sloganu charakterizují-
cího můj přístup k našemu předsednictví a vůbec k budoucímu směřování EU, pak bych asi
řekl čtyři hesla: více členů, více kapitalismu, více konkurence, více svobody.

✗ Bylo moc milé vidět mé o 13 let starší profesory, jak sedí ve škamnách a naslouchají pro-
jevu svého studenta. Můj pobyt na Kypru tehdy znamenal mimo jiné zárodek, podhoubí,
impuls k odchodu z byznysu do politiky. Proto ta lehká nostalgie... 

Proměny Evropy
2. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „PROMĚNY EVROPY“, PRAHA, 17. 4. 2008

Tato akce nese název Proměny Evropy. Jako konzervativec se však raději držím věcí,
které se nemění. Které zůstávají stálé, či chcete-li věčné, v měnícím se světě. Coby premiér
na druhé straně musím reflektovat, že politika a vlády se naopak mění. Jako konzervativec
se stále držím základní evropské hodnoty – svobody. Jako politik vidím, že jí na starém
kontinentu neúprosně ubývá. Dnes tu nechci mluvit především jako předseda vlády, chci
mluvit hlavně za sebe. Neberte, prosím, tuto přednášku jako výklad programového prohlá-
šení kabinetu, ani jako prezentaci našich představ o prioritách českého předsednictví EU.
Jde o mou osobní úvahu o budoucnosti Evropy. O delší perspektivě Evropské unie. Nikoli
jen šesti měsících, kdy jí Česká republika bude předsedat, nikoli jen v průběhu funkčního
období této vlády. Chci si klást otázky, které sice vycházejí z aktuální situace, avšak přesa-
hují horizont běžných politických rozhodnutí.

Kde jsme a kam kráčíme?
Na tuto otázku lze stručně odpovědět paralelou s Evropou 11. století. Tehdy jsme byli

obrazně řečeno dole a mířili jsme vzhůru. Dnes jsme naopak nahoře, ale míříme dolů. Sa-
mozřejmě tím míním v globálním měřítku. Slovo globalizace je dnes módní. Ale to jen proto,
že rozvoj informačních technologií, dopravy, výměny zboží a technologií se natolik zrychlil,
že změny, které dříve probíhaly dlouhá desetiletí a staletí, se dnes odehrávají v horizontu
pár let. Ve skutečnosti spolu civilizace a kultury soupeřily vždy, jen se tomu neříkalo glo-
balizace. Tato soutěž měla silný ekonomický rozměr, nicméně v konečné fázi se často roz-
hodovalo silou zbraní. Je jasné, že i pak měla země či civilizace s větším hospodářským
potenciálem daleko větší vyhlídky na úspěch… 
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Evropa bez bariér
MEDITERRIAN SCHOOL OF MANAGEMENT V RÁMCI TOUR DE CAPITALS, NIKÓSIE, 
12. 4. 2008, (KRÁCENO)

Přijíždím jako premiér budoucí předsednické země EU v rámci Tour de Capitals. A Ni-
kósie je po Athénách jednou z prvních zastávek. Těší mě, že priority českého předsednictví
mohu prezentovat právě zde, před vámi.

Sám jsem byl na Kypru na manažerském kursu v roce 1995, od poloviny října do polo-
viny prosince. Získal jsem tehdy stipendium v oboru Malé a střední podnikání právě zde,
na tehdejším Mediterian Institute of Management, dnes Cyprus International Institute of
Management. Studoval jsem tu general management, operation management, marketing
management, human resources management a financial management.

Vzpomínám si, jak jsem každý den jezdil na přednášky kolem modrých přileb, které
hlídaly zelenou linii v rozdělené Nikósii. Jsem rád, že od minulého týdne už je Ledra Street
po 45 letech konečně otevřená. Doufám, že proces sjednocování Kypru bude po tomto sym-
bolickém kroku dále pokračovat.

Během kursu jsem četl Cyprus Weekly a měl jsem tak přehled o místních reáliích. Rok
1960 odchod Britů a získání nezávislosti. Rok 1974 a okupace severu ostrova. Odchod lidí
z Famagusty a Kyrénie. Budování tradičních center Larnaky, Limassolu, Paphosu. Ale i no-
vých, jakými je dnes nejoblíbenější letovisko Agia Napa. To vše na převážně písčitém a ka-
menitém jihu ostrova.

Poznal jsem se se slavnou desetitisíciletou historií Kypru. Mykénská kultura, Ptole-
maiovci, Římané… Pro všechny byl Kypr důležitou křižovatkou, nejen obchodní, ale i civi-
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Ledra Street byla sice otevřená, ale fotit se tu nesmělo. Kypr nadále odděluje Zelená neboli Attilova
linie. Sjednocení ostrova je v nedohlednu.



vnitřních bariér je Evropou, která dává lidem maximální příležitost, aby uplatnili svoje
schopnosti. A Evropa, která se nebojí zrušit vnější bariéry, je sebevědomou Evropou, která
vytěží maximum z procesu globalizace. Nemáme velké nerostné ani lidské zdroje, o to více
je hloupé uzavírat se v „pevnosti Evropa“. Nemůžeme sázet na imperiální heslo „The big is
beautiful“, které si oblíbili zastánci tuhé evropské unifikace. Pro Evropu se daleko více hodí
české přísloví: „Co je malé, to je milé.“ Minulost nás přinutila sázet na naše individuální
přednosti, talent, tvořivost, vynalézavost. Uspěli jsme.

A můžeme být úspěšní opět. Chce to jen, aby se evropští státníci uměli vrátit ke kořenům
tohoto úspěchu. Aby se soustředili na důležité věci a nezabývali se škodlivými pseudopro-
blémy typu globálního oteplování. Což je nejen ohromná ztráta času, ale i peněz a další mo-
hutný krok směrem k nekonkurenceschopné Evropě. Chce to, aby se politici nebáli vzepřít
unifikačním a protiliberálním trendům a udělali to, co lidi skutečně potřebují, ne to, co si na
základě zmanipulovaných informací možná myslí, že potřebují. Evropa, kterou já chci, je Ev-
ropa liberální a svobodná. Evropa, která uvnitř plně uplatňuje čtyři základní unijní svobody:
volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Evropa, která navenek už nebude tím, kdo v rámci
WTO klade překážky volnému obchodu, ale naopak bude prosazovat rušení bariér. Evropa,
která bude otevřená novým členům, která zůstane věrná své civilizační misi šířit prostor
svobody, bezpečí, stability a prosperity. Evropa, která nebude tuhým unifikovaným monoli-
tem, ale bude flexibilní a umožní jednotlivým zemím využívat komparativních výhod a jednat
podle svých ekonomických podmínek a zájmů. Problémy Evropy jsou přehnaná regulace,
komplikované a vysoké daně, vysoké sociální výdaje a cena práce, nízká efektivita vysokoš-
kolského vzdělání, vědy a výzkumu, nákladné společné politiky (zejména zemědělská), pro-
tekcionismus a uzavírání se před světem. Kromě těchto vnitřních existují samozřejmě
i vnější problémy: energetická bezpečnost, migrace či terorismus. Tyto otázky musíme řešit.
Máme za sebou vleklou zákopovou válku o reformě institucí, která skončila podpisem Lisa-
bonské dohody. To nám teoreticky otevírá prostor k řešení oněch akutních problémů.

Lisabonská dohoda uzavřela otázku budoucího institucionálního fungování EU. Odpo-
vídá však toto institucionální uspořádání, které podporuje tendenci ke stále hlubší integraci,
potřebám Evropy, jak jsem je zde nastínil? Zastaví ono zaostávání za USA a zbytkem světa
v průběhu příštích deseti patnácti let? Skýtá nám perspektivu na dalších padesát či sto let?
Evropa se i nadále bude rozšiřovat – a ona se rozšiřovat musí. Na druhé straně v určitých
oblastech se bude spolupráce jejích členů prohlubovat a specializovat. Jaké jsou hranice 
těchto protichůdných procesů? Rozšiřování, tedy růstu heterogenity EU, a hlubší, speciali-
zovanější spolupráce? Z pouhé věcné logiky je jasné, že dohromady to půjde pouze a jen
tehdy, pokud ona hlubší spolupráce bude zároveň flexibilní. Pokud se k ní v rámci svých
podmínek a možností bude moci každý stát dobrovolně přihlásit či nepřihlásit. Zvolit si
míru svého zapojení ve společných politikách Unie. 

Flexibilní Evropa, jak o ní mluvím, je tedy v příkrém rozporu s tzv. teorií tvrdého jádra.
Tedy situaci, kdy skupina států, delorsovským jazykem řečeno „avantgarda států“, postu-
povala v integraci hlouběji, ale zároveň přímo či nepřímo nutila integrační opozdilce, aby
se k jádru přidali, jinak zůstanou na periferii a stanou se jakýmisi členy druhé kategorie.
Taková forma variabilní integrace by nepodporovala různorodost a bourání bariér, ale na-
opak by ve svém důsledku vedla k unifikaci a budování nových institucionálních politických
a ekonomických zdí. To je nutné odmítnout.

Ano, vím, že cesta flexibilní integrace není zatím příliš vyzkoušená, ale její zárodky
v historii evropské integrace existují. Spolupráce v rámci schengenského prostoru, Evrop-
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Dnes se vztahy mezi státy a jejich uskupeními ekonomizují čím dál více. V globální sou-
těži už nerozhodují armády, ale čistě ekonomická síla. Stát a jeho jednání na mezinárodní
scéně je definováno ekonomickými zájmy. Platí to i pro společenství typu Evropské unie.
V této globální ekonomické soutěži si Evropa zdaleka nevede tak dobře, jak by odpovídalo
jejímu průmyslovému, technologickému, vědeckému, výzkumnému a vzdělanostnímu po-
tenciálu. Ostatní – a to i ti s daleko horšími výchozími podmínkami – si vedou daleko lépe,
a to nejen relativně, ale často i absolutně. Toto zaostávání je zatím překryto bohatstvím 
Evropy, stále vysokou produktivitou na hlavu, setrvačností, kterou mají z minulosti nasta-
vené ekonomické mechanismy. Ale pokud neprovedeme rázné změny, dlouhodobě se tento
„ústup ze slávy“ negativně projeví na životní úrovni našich občanů.

Jistě, Evropané si žijí stále daleko lépe než Číňané nebo Indové. Zatím. Nejlépe ale 
můžeme chmurnou budoucnost Evropy vidět na srovnání se zemí, která patří do stejné ci-
vilizace, vyznává stejné hodnoty a je nám strukturou ekonomiky i velikostí trhu blízká.
Spojené státy mají dnes ekonomiku přibližně o pětinu silnější než je ekonomika EU. Ale
podle prognózy OECD bude do poloviny tohoto století silnější dva a půlkrát. To představuje
nejvýraznější a nejrychlejší ztrátu vlivu a váhy určitého regionu v mírových dobách. Co to
bude znamenat v praxi? Při pokračování současného trendu bude průměrný občan USA za
20 let dvakrát bohatší než průměrný Francouz nebo Němec. Toto je prosté konstatování
evidentních faktů. Jaké příčiny za ním stojí? V zásadě jedna. Evropě se začíná nedostávat
hodnoty, na které stojí, která byla vždy její největší komparativní předností: Svobody. Nej-
lépe je to vidět na stavu evropské vzdělanosti, na stavu vědy a výzkumu, na inovačním po-
tenciálu. Což jsou právě ty přednosti, na nichž stál vzestup evropské moci a slávy po
minulých tisíc let.

Mezi dvaceti nejprestižnějšími světovými univerzitami se jen dvě nacházejí v Evropě.
Jedna je v Japonsku. Zbytek, tedy sedmnáct, se nachází v USA. Tedy v zemi s nejnižší mírou
státních zásahů do univerzitního školství a s největším objemem soukromých investic do
vzdělání. Nezapomněli jsme tak trochu na ideály akademických svobod, na otevřenost na-
šich středověkých univerzit, na hodnotu vzdělání coby vysoce ceněného individuálního
statku? Stejné je to i s dalšími částmi inovačního řetězce. V USA zůstává více evropských
studentů, kteří zde vystudují a získají titul v postgraduálních kursech, než se jich vrací
zpět. Nacházejí zde totiž lepší podmínky, jak se uplatnit ve vědě, ve výzkumu, při zavádění
nových technologií.

Propast mezi Evropou a zbytkem světa v oblasti výzkumu a vývoje se hrozivě rozevírá.
Investice obchodních společností do této oblasti v letech 2004 – 2005 vzrostly v Evropě o dvě
procenta, avšak v USA a Asii o sedm procent. To je onen rozdíl mezi mírou ekonomické svo-
body na starém kontinentu a ostatním světem. Evropské ekonomiky již ztratily kompara-
tivní výhody v oblasti nákladů. Pokud přijdeme i o náskok ve vzdělání a v inovacích ve
prospěch Číny, Indie a dalších, stane se Evropa kontinentem zcela neschopným konkurence
ještě za mého života. Se všemi důsledky na kvalitu života občanů. Občanů, které se dnes
tolik snažíme chránit na úkor jejich svobody. Tím je „chráníme“ i před jejich budoucím štěs-
tím a prosperitou.

Kam chceme jít?
Opravdu chceme jít dál touto cestou? Přinejmenším za sebe říkám, že ne. Nechci, aby

moje děti měly jednou horší výchozí podmínky, než mám dnes já. Motto českého předsed-
nictví „Evropa bez bariér“ vyjadřuje přesně ten přístup, který potřebujeme. Evropa bez
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hat se přílišných zásahů do trhu, provést liberální reformy, podpořit konkurenci, omezit
vysoké veřejné výdaje a bruselskou byrokracii... To je proměna, kterou si i jako konzervati-
vec nechám líbit.

✗ Neschopnost evropských elit pochopit naléhavost Proměny mě fascinovala. Říkal jsem
jim: „Není třeba na tom kole šlapat, jedeme z kopce, spadl nám řetěz a nevíme, jestli tu
zatáčku dole vybereme.“ Doufám, že Cameron neustoupí, bude kvůli Brexitu vydírat EU
úspěšně a že tam dole nebude píseček, ať si nenatlučeme držtičky.

✗ Při jedné uzavřené diskuzi v průběhu summitu Evropské rady během německého před-
sednictví otevřela Angela problém podpisu Berlínské deklarace k 50. výročí EU hlavami
EU27. Nedalo mi to, přihlásil jsem se a spustil: „Mám pro vás dvě zprávy.“ Čech by zpo-
zorněl. „Jedna je dobrá, druhá špatná.“ Čech by se začal usmívat, kolegové nevzrušeně
pokračovali v jídle. „Tou dobrou zprávou je, že já, poté, co jsme si dnes odsouhlasili am-
biciózní cíle energeticko-klimatického balíčku, podepíšu cokoli...“ Čech by se rozesmál,
kamenné tváře kolegů se nezachvěly. „Tou špatnou zprávou je, že Berlínskou deklaraci
přijede do Berlína podepisovat Václav Klaus.“ Čech by propukl v hurónský smích, kole-
gové bez reakce. Výsledek? Berlínskou deklaraci nakonec podepisovali pouze Angela
jako předsedkyně Evropské rady, José Manuel Barroso jako předseda Evropské komise
a Hans Pöttering jako předseda Evropského parlamentu.

Kompromis kompromisu se nazývá vydírání
CELOSTÁTNÍ SJEZD KDU-ČSL, PARDUBICE, 20. 4. 2008

Děkuji za pozvání na váš sjezd a omlouvám se, že jsem standardně nepřijel už včera.
Nevím, jestli bude platit to nejlepší na konec, ale nepochybně to bude to nejotevřenější.
Mám vás za přátele, partnery a tak snad můj projev přežijete. Přišel jsem vás pozdravit.
Přišel jsem vám také říci pár věcí. A přišel jsem se vás na pár věcí zeptat. A přišel jsem vám
hlavně poděkovat za volbu Václava Klause. ODS a KDU-ČSL jsou nejpřirozenějšími part-
nery na české politické scéně, jsou hrází proti komunismu a levicovému populismu a tato
volba to jenom potvrdila. Bez korupce, bez komunistů. Ještě jednou za tuto klíčovou podporu
děkuji a moc si jí vážím.

Přišel jsem vás pozdravit jménem svým, protože mám mezi vámi řadu přátel a protože
se to sluší. Přišel jsem vás pozdravit i jménem občanských demokratů, protože jste naším
koaličním partnerem a velmi pravděpodobně, jak jsem sledoval diskusi, i po tomto vašem
sjezdu jím zůstanete. A přišel jsem pozdravit i jako člověk, který má upřímný zájem na tom,
abyste z tohoto sjezdu odešli posíleni a realizovali náš, tedy i váš koaliční program beze
zbytku.

Přišel jsem vám říci, že vláda, které jste součástí, je úspěšná. Určitě mnohonásobně víc,
než vyplývá z médií a než sami mnohdy v médiích prezentujete. Že plní své programové
prohlášení. Určitě stonásobně víc než vlády předešlé. A že plní do značné míry volební pro-
gram KDU-ČSL. Určitě víc, než by vyplývalo z vašeho volebního výsledku, vašich povoleb-
ních očekávání a síly. A určitě víc než v jiném uskupení.

Přišel jsem se vás zeptat, zda jste s tímto stavem spokojeni? Pokud spokojeni nejste,
tak proč a jaké to má příčiny? Přišel jsem se vás zeptat, kam v takovém případě hodláte
dále směřovat? Přišel jsem se zeptat, jestli jste politickou stranou, která plní své předvolební
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ské měnové unie, dále tzv. Prümská smlouva o policejní a hraniční spolupráci. To, o co se
mi jedná, je tedy různorodější Evropa, v níž různé skupiny států sledují své přirozeně různé
zájmy. Pokud tu mluvíme o proměnách Evropy, pak právě v této změně dosavadního inte-
gračně unifikačního trendu vidím budoucnost EU. Samozřejmě, že nutnou podmínkou
k tomu, aby tento mechanismus mohl fungovat, je shoda na největším společném jmenova-
teli, na definici kompetencí a pravidel, která budou platná pro všechny. Dobrým příkladem
je společný trh s jeho čtyřmi svobodami. Stručně řečeno, flexibilní Evropa je taková Evropa,
která rozšiřuje prostor společné svobody, ne míru regulace. Evropa, která zvyšuje vnitřní
konkurenci, ne unifikaci. Taková Evropa umožní hledat efektivní řešení problémů, které
jsem zde nastínil. Co by mělo být obsahem onoho společného základu flexibilní evropské
integrace, co má být tím nejvyšším společným jmenovatelem? Mají to být současné politiky
zahrnuté v acquis? Nebo čistě otázky týkající se fungování vnitřního trhu? Nebo půjdeme
dále a budeme se snažit o přesun dalších pravomocí z unijní zpět na národní úroveň?

Toto jsou otázky, na jejichž zodpovězení závisí budoucí směřování Evropské unie. Které
do značné míry rozhodnou o tom, zda příští proměna Evropy bude směrem k bezvýznamné
mocnosti třetího řádu, nebo zda nastoupíme cestu zpět na vrchol, z něhož nyní už sklouzá-
váme (pokud přímo nepadáme). Jak jsem už naznačil, já své vodítko pro další cestu mám.
Budu se držet své střelky na kompasu svobody. Nicméně, abych se alespoň v závěru vrátil
do role premiéra budoucí předsednické země, tak řeknu: Toto jsou otázky, o kterých je třeba
začít intenzivně diskutovat s našimi partnery. Ostatně už jsme začali. A první výsledky
jsou rozhodně lepší, než předpovídali pesimisté. Atmosféra v EU se vskutku „proměňuje“.
Stále více státníků si uvědomuje, že se musíme vrátit k našim původním hodnotám, vystří-
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Už si nepamatuji, proč se na sebe s José Manuelem Barrosem díváme tak přísně. Většinou se ev-
ropsky optimisticky tlemíme.



Vláda i v tomto případě plní volební slib KDU-ČSL a já se ptám některých poslanců,
ale podle včerejšího projevu i předsedy Čunka, zda četli vlastní volební program, když proti
jeho plnění nyní tak vehementně protestují. I kdybyste dnes svůj program změnili o 180
stupňů, měli byste – aspoň se to pokládá za normální – naplňovat ten, na který jste dostali
mandát. Nebo se pletu a toto pravidlo již dnes nebo pro některé neplatí? 

Co říká volební program KDU-ČSL o transparentním hospodaření zdravotních pojiš-
ťoven? „Důsledně kontrolovat nakládání s prostředky vloženými do zdravotnického systému
(revize hospodaření pojišťoven, nemocnic atd.).“ Programové prohlášení tuto myšlenku roz-
víjí: „Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu – akciové společ-
nosti – s odpovědností i motivací k hospodárnému chování, při vymezení jasných pravomocí
a odpovědnosti managementu, s větší transparentností účetnictví a s dodatečnými omeze-
ními určenými zákonem na obdobné bázi, jako jsou regulovány fondy důchodového připojiš-
tění.“ Program vlády tedy jen rozpracovává to, co bylo ve volebním programu KDU-ČSL
obecně, a nejde proti němu. V každém případě, pokud někomu z vás vadila transformace
zdravotních pojišťoven na akciové společnosti, čas ozvat se byl tehdy, ne dnes. My dnes pouze
plníme to, co jsme i s vaším souhlasem slíbili. Proto musím ve vašich vyjádřeních poslouchat
doslovné formulace Ratha a Kubka? 

Slíbili jste a my společně v koaliční smlouvě stvrdili velkou podporu seniorům. 1. ledna
2009 budou mít čeští senioři nejvyšší reálné důchody od listopadu 1989. Nyní musíme, ne
pro ně, ne pro nás, ale pro budoucí generace nastavit systém, který našim potomkům bude
garantovat minimálně totéž. Ministr Nečas připravil rozsáhlý, nebývalý a s vaším i naším
programem korelující prorodinný balíček. Není oblast, kde by nebyla zásadní stopa pro-
gramu KDU-ČSL. Ale u hosta se nesluší, aby jeho proslov přesáhl délku projevu předsedy
strany, která ho pozvala. Takže já svůj proslov zkrátím a povedu ho k závěru.

Přesto ještě jedno povzdechnutí. Iniciátorem zákona o vyrovnání s církvemi jsem
byl já, ministr Jehlička brilantně a kvalitně splnil zadání. Jaké bylo mé překvapení, že
tento klíčový zákon nemá absolutní podporu Jiřího Čunka (nebo aspoň na K9 neměl)
a on sám ho nepovažuje za prioritu KDU-ČSL. V jaké jiné než této sestavě se podobná
náprava křivd může podařit? Opravdu nechceme tento nedodělek polistopadového vý-
voje dořešit? Nejsem tady od toho, abych vám radil nebo vyčítal. Jste suverénní stranou
a rozhodnete se jistě podle svého uvážení. Už tedy jen krátké shrnutí. KDU-ČSL podle
mého názoru má důvod být ve vládě spokojená. Má důvod cítit se úspěšná. Má důvod
sázet na důsledné plnění programového prohlášení kabinetu. Protože v tom případě
bude mít čím se vykázat voličům před volbami. Právě a jedině v takovém případě. Pokud
jsou snad v tomto sále lidé, kteří si myslí něco jiného, pak to musí říct. Existuje nějaký
jiný, vnější důvod, který vede některé z vás ke změně názoru? I pak by se slušelo jasně
říci, o co jde. Pokud je snad v tomto sále někdo, kdo chce směřovat jinam, než co říká
koaliční smlouva a programové prohlášení vlády, měl by říci, co navrhuje. Jaká je jeho
– v dané situaci realizovatelná – alternativa a měl by mít odvahu v takovém případě
koaliční smlouvu vypovědět. Je to rozhodně lepší než postupná paralýza nevládnutí,
která tu ostatně fungovala ve vládách před námi. Je to lepší než urážet své partnery
zástupnými problémy. Podotýkám, že já si to nepřeji. Pokud tou alternativou může být
pouze demagogie, levicový populismus a prvky autokracie, tak si to jistě nepřeje ani
většina z vás.

Jako předseda vlády zodpovídám za plnění programového prohlášení vlády, které jste
dali důvěru. Vládu jsme sestavovali jako reformní, nesocialistickou a prosazující změny
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sliby? Přišel jsem se vás zeptat, zda je pro vás koaliční smlouva zákonem stejně jako pro
mne? Otázky to nejsou pouze řečnické. Odpovědi nečekám dnes, ale optimisticky při plnění
koaličního programu v podobě jednotného hlasování ve Sněmovně.

Vláda, ve které máte své silné a odpovědné zastoupení, pracuje podle plánu a profesio-
nálně. Ministři za KDU-ČSL jsou plnohodnotnými členy. Nikdy ještě neměla KDU-ČSL mi-
nistra s tak dominantní pozicí jakou má Miroslav Kalousek, snad až na Josefa Luxe, a já
bych chtěl teď, tady a přede všemi ministru financí Kalouskovi opravdu poděkovat. Je pro
vás garancí vašeho programu a pro mne kritickým a zásadovým partnerem. Skvělou a velmi
precizní práci odvádí Cyril Svoboda. Do minového pole a pod palbou opozičních kulometů
nastoupila Vlasta Parkanová. Má mou absolutní důvěru. Václav Jehlička prokazuje, že není
malých úkolů a není slabých ministerstev. A nakonec, po všech peripetiích a útocích, s mou
bezprecedentní a popularitu jistě mi nepřidávající podporou v zádech, první místopředseda
vlády a ministr vysněného lidoveckého ministerstva, váš předseda Jiří Čunek. Máte pocit,
že jste dokázali málo? Čekali jste v patové a beznadějné situaci víc?

Vláda své představy téměř bez výjimky prosazuje v Parlamentu. Prosazuje je silou koa-
ličních hlasů. A to díky tomu, že v kabinetu nikdo nikoho neválcuje, vždy a za všech okol-
ností se hledá kompromis. Nevím, jestli existoval a někdy v budoucnu se najde předseda
vlády, který by s vámi jednal tak korektně a slušně. Uvedu zde alespoň jeden příklad tako-
vého kompromisu z mnoha. Zákon o rozpočtovém určení daní pro obce. Přesto, že přirozené
zájmy ODS a KDU-ČSL byly v tomto případě v rozporu, našli jsme konsensus, blížící se
vaší představě, který umožnil jeho přijetí. Koaliční vláda přejala do svého programu řadu
prvků z volebního programu KDU-ČSL. Vy máte, nebo byste logicky měli mít důvod cítit se
v této vládě spokojeni. Podívejme se společně alespoň na oblast daní, veřejných financí, zdra-
votnictví a další vaše priority. 

Co říká volební program KDU-ČSL o dani z příjmu fyzických osob? Mluví o 20procentní
sazbě. Programové prohlášení říká: Zavedeme rovnou daň ve výši 17 – 19 procent. Jaká je
realita? Podle schváleného zákona budou občané v roce 2010 platit rovnou daň ve výši 
19 procent. To, že nyní diskutujeme o zvýhodnění situace pro nízko a středněpříjmové skupiny,
jenom váš úspěch umocňuje. Slib KDU-ČSL: splněn. Programové prohlášení vlády: splněno.
Co jste slibovali voličům u daně z příjmů právnických osob? Pokles daní na 17 procent v roce
2010. Programové prohlášení mluví o 17 až 19 procentech. Reálně půjde o 19 procent. Slib
KDU-ČSL: na 99 procent splněn. Programové prohlášení vlády: splněné. A co složená daňová
kvóta? Váš program sliboval pokles z 35 na 32 procent. Programové prohlášení garantuje po-
kles pod 34 procent. V realitě se počítá s poklesem na 33,5 procenta. Slib KDU-ČSL: plněn
v míře, v jaké je to možné. Programové prohlášení vlády plněno. Snížená daňová sazba. Vo-
lební program KDU-ČSL navrhuje její postupné zvýšení z 5 na 9 procent. Programové pro-
hlášení říká, že bude stanovena dodatečně. Reálně je tato sazba nyní 9 procent. Slib KDU-ČSL
tedy v tomto případě splněn s předstihem. Zdravotnictví. Je předmětem neuvěřitelných mýtů
a populistických výkřiků. Co se píše ve volebním programu KDU-ČSL o regulačních poplat-
cích? „Ve spoluúčasti pacienta spatřujeme nástroj spoluodpovědnosti za užívání zdravotní
péče, jako možné oblasti spoluúčasti vidíme např. poplatky za návštěvu u lékaře, zřízení ma-
nipulačního poplatku za výdej léků na recept a hospitalizační poplatek.“ Tedy přesně totéž,
co je v programu vlády a co je také realizováno. To, že celý systém budeme dolaďovat, jsme si
dávno slíbili. Nechápu, proč za vaši lidoveckou programovou prioritu, kterou realizujeme spo-
lečně, by měla krvavě platit právě ODS a vy byste současně mohli nesmyslně sypat do těchto
šrámů sůl. Nevěřím, že jde primárně o bohulibé pohnutky.

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

212



Svobodu univerzitám
Zahájili jsme reformu výzkumu a vývoje, teď musíme pokračovat reformou vysokého

školství. Uznávaní experti prokázali, že čím více autonomie a odpovědnosti vysoké školy
dostanou, tím efektivněji fungují.

Umožněme vysokým školám, aby si mohly navzájem konkurovat, aby mohly ke státním
dotacím získávat peníze ze soukromých zdrojů. Aby na počtu studentů, výši rozpočtu a do-
sažené prestiži přímo pocítily, jak přispívají k rozvoji poznání a růstu inovačního potenciálu
naší země.

Vytvořme pro ně stejné podmínky, jaké mají v zemích, jejichž univerzity patří k nej-
lepším. Zároveň ale po nich musíme chtít, aby se v této první lize co nejdříve objevily.

Nejvíc bolí špatné reformy
Nejde však jen o špičkové univerzity. Vývoj ve většině vyspělých zemí ukazuje, že roste

poptávka po bakalářském studiu. Ne všichni se uplatní v laboratořích a výzkumných ústa-
vech. Otevřeme tedy konkurenci i na nižším stupni vysokého školství.

Kvalitní reforma přinese nižší nezaměstnanost, vyšší příjmy a tím i větší výběr daní
a odvodů do solidárních systémů. Kvalitní vzdělání také zvýší zaměstnanost ve vyšším
věku. To významně napomůže řešit problémy penzijního systému a zvýšit solidaritu.

Důsledné a komplexní reformy zpravidla nebolí tolik jako reformy polovičaté. Věřím,
že dnes konané Inovační fórum k Bílé knize terciárního vzdělávání ukáže odhodlání nás
všech učinit vysoké školy v této zemi otevřené a konkurenceschopné. A některé z našich
univerzit dostat na nejvyšší příčky světových žebříčků. Učiňme z vysokých škol skutečné
výtahy k úspěchu.

✗ Rektoři nechtěli svobodu, autonomii a odpovědnost. Chtěli prachy. Na ministerstvu škol-
ství klasicky připravili rozpočet a řekli mi, že na univerzity chybí peníze. A společně s rek-
tory vydírali. Říkám jim, že pokud je terciární vzdělávání vládní prioritou, musí jim
přece chybět na něco jiného, ale určitě ne na univerzity... Dívali se na mne jako na blá-
zínka. Vstup mezi vrcholové byrokraty pro mě byl kulturním šokem!

Ryba nebo udice?
MF DNES, 19. 5. 2008, (VYŠLO KRÁCENO A ZPOTVOŘENO) 

Jaká je dnes Latinská Amerika? Shoda v cílech, rozpor v cestě k cíli vedoucí. Často roz-
por v nástrojích. Chceme rybu, ne udici! Podnikání? To je neokolonialismus, tvrdí Chávez.
Pomocí venezuelské ropy kupuje závislé či váhající. Cizí investice? Nástroj imperialismu,
přidává se Moráles, pěstitel koky a první indiánský bolívijský prezident. Pod heslem: 
Základní potřeby Indiánům znárodňuje nadnárodní korporace. Země se churchillovsky
dělí na ty, které považují podnikatele za vlka, chtějí ho lovit a vyhubit, na ty, co si myslí, že
je to kráva, kterou je nutné podojit, ale naštěstí i na řadu těch, které ví, že je to osel, tahající
tu jihoamerickou káru se všemi ostatními. 

Ano, nejednotnost je prvním charakteristickým rysem. Nejistota druhým. Přítomnost
nejrůznějších ozbrojených ultralevicových geril a malá bezpečnost třetím. Chudoba, analfa-
betismus, nízká úroveň zdravotní péče čtvrtým. A konečně tím pátým je naděje na využití
obrovských zásob ropy, plynu, nerostného bohatství. Žebráci na zlatých židlích, říkává se
někdy. 
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pro budoucnost. Z toho se nedá ustoupit. Už koaliční smlouva byla bolestným kompromi-
sem. Žádné další zásadní změny podle mě nejsou možné. Diskuse je možná vždy, dialog
je nezbytný, ale kompromis kompromisu se česky nazývá úplně jinak. Chci, abyste toto
slyšeli. Je to férové. Křesťanští i občanští demokraté se počítají ke konzervativcům. To
není nadávka. To je o cti a tradici. To znamená, že trvají na svých názorech, trvají na
plnění slibů, na dodržování dohod a smluv. Myslím, že nic více – ale také nic méně – není
potřeba, aby naše partnerství bylo dále úspěšné a podle plánu pokračovalo. K prospěchu
nejen našich dvou stran, nejen našich členů, nejen našich voličů, ale především všech 
občanů této země.

✗ Agresivní, nikoli koaličně přátelský; konfrontační, nikoli plochý a hóóódně sarkastický
projev se tradičním lidovcům – ČSL, pro které program není závazek a slovo není zákon,
asi moc nelíbil. Rozštěpení strany bylo naprosto zřetelné. KDU – budoucí TOPka tleskala.

Dejme křídla našim univerzitám
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 12. 5. 2008

Téměř dvacet let žijeme ve svobodné společnosti. Ale ke kvalitnímu životu jen svoboda
nestačí. Nutná je i otevřenost. Stav, v němž každý díky píli může dosáhnout úspěchu. Stou-
pat na společenském žebříčku bez ohledu na to, z jakých poměrů pochází. Důležitým před-
pokladem něčeho takového je dnes co nejlepší vzdělání.

Závislost úspěchu na něm se dramaticky zvyšuje. Stále více mladých lidí se snaží jej
získat. Tím větší je pak jejich zklamání, když jim tato možnost zůstane odepřena. V drtivé
většině právě těm, kteří pocházejí ze sociálně slabších rodin. Místo aby univerzity působily
jako účinný nástroj otevřené společnosti, petrifikují rozdíly.

Netrestejme už za původ
Často opakujeme, že vzdělání je ta nejlepší investice. Proč ale neumožníme všem lidem,

kteří k tomu mají předpoklady, aby dostali šanci? Všichni víme, že vzdělání ve skutečnosti
není bezplatné, že náklady na studia jdou měsíčně do tisíců. Sociálně slabší uchazeče tak
trestáme dvakrát. Tím, že mají ztíženou možnost se na univerzitu dostat. A tím, že v „bez-
platném“ systému nefunguje systém stipendií a půjček pro ty, kdo obtížně zvládají náklady
studia.

Potřebujeme otevřít vysoké školy a to nepůjde jinak než reformou jejich financování.
Přestaňme populisticky mluvit o školném – jako by šlo o podstatu reformy! Cílem není vy-
bírat od studentů peníze, ale rozšířit možnosti studia. Mluvme tedy o grantech, půjčkách
a spoření na vzdělání. Tím je třeba začít. Dalším krokem je motivace soukromého sektoru,
aby více investoval do univerzit. Až na posledním místě je příspěvek samotného studenta,
o jehož formě a výši debatujme.

Vzdělání je ta nejlepší investice. Ta nejlepší soukromá investice. Úkolem státu je umož-
nit lidem, aby k této výnosné investici vůbec měli přístup. Vyplatí se to všem. Větší nabídka
vzdělání znamená také růst inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti. Moderní otev-
řené společnosti nenabízejí světu levnou pracovní sílu, ale vysoce kvalifikované odborníky
a do svých špičkových univerzit a výzkumných pracovišť lákají ty nejlepší světové mozky.
Pro malou zemi bez velkých surovinových zdrojů je to jediná cesta k úspěchu. Dokážeme se
vyrovnat takovému Finsku či Estonsku? Jsem přesvědčen, že to můžeme dokázat.
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Samozřejmě, že EU musí usilovat o symetrii v rámci WTO, o vyvážený poměr výhod
u Asociačních dohod. Samozřejmě, že se musí snažit vázat rozvojovou pomoc na změnu
přístupu k životnímu prostředí. Platí ale zároveň, že investice do kooperace obou konti-
nentů mají nezpochybnitelné výnosy. Zvýšení globální bezpečnosti, eliminaci mezinárod-
ního terorismu, odblokování zamrzlých jednání v rámci WTO. Rovné obchodní podmínky
na obrovském trhu. Posilování zemí jako Chile, Kolumbie, Kostarika, Mexiko a dalších.
Pokračování liberalizačních reforem a odstraňování chudoby v Latinské Americe.

Summit EU-LAC v Limě jasně ukázal, že odstraňování chudoby, sociální koheze a za-
bezpečení rovných příležitostí v přístupu k vodě, potravinám, energii a hlavně ke vzdělání
jsou bytostně spojeny s environmentálními problémy v oblasti vody, zemědělství, energe-
tiky. Tato synergie hrozeb vyvolává potřebu synergie řešení. I o tom byl summit v Limě.
Ukázal shodu v cílech i prostředcích. Ukázal, že v Latinské Americe přece jen většina pre-
feruje udici a ne rybu. 

✗ Po mém odchodu bylo zrušeno několik ambasád. Mimo jiné v Kolumbii a v Keni. Jako
kdyby zapomněli, že jsem čestným občanem Bogoty ☻ Obě země jsou klíčové pro širší
region. Místo, abychom zmenšovali počet diplomatů v Evropě, rušili jsme nesmyslně his-
torické obchodní vazby v perspektivních destinacích. Už jsme tam zpět. Je to sice dál, ale
zato je tam horší cesta...

Jádro musí být „politicky korektní“
II. EVROPSKÉ JADERNÉ FÓRUM, PRAHA, 22. 5. 2008

Dámy a pánové,
vítám vás v zemi, která vlastně stála u zrodu atomového věku. Byla to jáchymovská

uranová ruda, ze které Maria Curie-Sklodowska izolovala první gram radia. Vítám vás
v zemi, která jako devátá na světě začala provozovat výzkumný jaderný reaktor. Vítám
vás v zemi, jejíž průmysl vyrobil kompletní zařízení pro 24 jaderných bloků a která již
více než dvacet let bezpečně provozuje své jaderné elektrárny. Vítám vás v zemi, která
má co říci k budoucnosti jaderné energetiky. Pražské jaderné fórum 2008 se těší mimo-
řádnému zájmu. Jsem rád, že na něm mohu uvítat předsedu Evropské komise José Ma-
nuela Barrosa, komisaře pro energetiku Andrise Piebalgse, otce Jaderného fóra
Dominiqua Ristoriho, premiéry šesti zemí EU, jednoho vicepremiéra, řadu ministrů
a skoro dvě stovky kapitánů průmyslu, odborníků a politiků ze všech zemí EU, Ruské 
federace a dalších zemí.

Jsem rád, že se v EU podařilo prosadit konání těchto jaderných fór, na kterých se
může svobodně diskutovat o problémech jaderné energetiky. Těší mě, že jsme jejich pořá-
dáním byli pověřeni spolu se Slovenskou republikou. Zemí, která je nám blízká, ne-li nej-
bližší a která má podobný názor, jako máme my. A která na rozdíl od nás musí otázku
soběstačnosti ve výrobě elektrické energie řešit již dnes.

Když jsem hledal, jak naše dnešní jednání nejlépe uvést, narazil jsem na třicet let
starý text ruského akademika Andreje Sacharova. V červnu 1978 otiskl prestižní ame-
rický časopis The Bulletin of the Atomic Scientists jeho článek „Jaderná energetika a svo-
boda Západu“. Vyslovil v něm prorockou myšlenku: „Bude to ne nafta, ne plyn, ne uhlí,
ne obnovitelné zdroje, ale jaderná energie, která Západu poskytne spolehlivý a dosta-
tečný zdroj cenově dostupné energie. A tím zajistí jeho svobodu a nezávislost.“ Tato slova
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Naštěstí si většina zemí tento stav uvědomuje a proto také komunikuje na regio-
nální úrovni s Evropskou unií. Daly si do vínku stejné univerzální hodnoty jako EU –
svobodu, bezpečí a prosperitu. Jsou přesvědčeny o přenositelnosti úspěšných receptů.
Realizují tvrdé akce proti ozbrojeným bandám, liberální reformy, podporují růst vzdě-
lanosti a vstup přímých zahraničních investic. I proto summit v Limě. Ve vztahu mezi
EU a LAC (Latinská Amerika a země Karibiku) však panuje zjevná asymetrie. Země
LAC říkají: Pusťte nás bez bariér na evropský trh, my vám za to neuvolníme trhy třetích
zemí. Jednání WTO tuto asymetrii dokumentují. Země LAC navrhují: Pomozte nám řešit
chudobu, my vám za to dovolíme, abyste financovali náš boj proti klimatickým změnám.
Připomíná to známý český film „Sněženky a machři“, kde hlavní hrdina reaguje na
výzvu jet zkratkou: „Jo, je to sice dál, ale zato je tam horší cesta.“ Stojí za to jet touto
zkratkou? Má EU akceptovat tuto asymetrii? Zřetelně odpovídám ano, ano. Jet zkrat-
kou znamená totiž oslabování vzniku nových pevností, známého latinskoamerického
mixu socialismu, izolacionismu, populismu a nacionalismu. Znamená posilování boje
proti ultralevicovým teroristickým guerillám a narkotrafiku. Upevňuje pozice regionál-
ních uskupení jako jsou MERCOSUR, Andské společenství a Středoamerické země. Zna-
mená oslabování pozice Chávezů, Morálesů, Coreů a dalších novodobých světlonošů
páchajících dobro.

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

216

Kolumbijský prezident Álvaro Uribe si žádné L-159 nekoupil. Ani by nemohl. Nepodařilo se mu totiž
zmanipulovat Ústavu, aby mohl být prezidentem potřetí a tak už druhé období kroutí Juan Manuel
Santos. Ten o L-159 nestojí.



rizika a nakonec i způsoby, jak o její potřebnosti přesvědčit občany. Dnes a zítra se se-
známíme s jejich závěry, pokusíme se na „bratislavské“ otázky hledat „pražské“ odpovědi,
abychom o nich mohli „evropsky“ diskutovat. Co se týká České republiky, pak mohu říci,
že přes 70 % našich občanů výstavbu nových jaderných elektráren podporuje. Evropa jako
celek pociťuje nedostatek zdrojů elektřiny. I Česká republika, jeden z jejích největších
exportérů, se někdy po roce 2015 může stát závislou na dovozu. Spotřeba elektřiny totiž
i díky robustnímu ekonomickému růstu a zvyšující se životní úrovni poroste – kon-
zervativně zhruba o 1 % ročně. Navzdory všem úsporným opatřením, přes snižování
energetické náročnosti průmyslu a navzdory masivním dotacím do vyššího podílu 
obnovitelných zdrojů. Bylo by krajně neodpovědné očekávat opak. Jenomže s importem
elektřiny bude problém. V podobné situaci se totiž – pokud se něco neudělá – ocitne
řada dalších států EU.

Proto potřebujeme nové zdroje. A musíme jednat rychle, protože výstavba nových
elektráren je časově náročným procesem. Podle typu elektrárny musíme počítat nejméně
se sedmi až osmi, ale také možná s třinácti až patnácti lety, než elektrárna začne dodávat
proud do sítě. Na rozhodnutí nám tedy nezbývá prakticky žádný čas. Budou se naši občané
chovat politicky korektně, až otočí vypínačem a ono se nerozsvítí světlo? Stačíme jim vy-
světlit, že jsme se vezli na vlně laciného populismu a že bylo jednodušší dotovat výstavbu
větrníků? Že rolling black-out je vlastně normální? Alternativ nemá naše země mnoho.
Výroba elektřiny z plynu u nás jistě poroste. Je ale velice nákladnou záležitostí a z hle-
diska energetické bezpečnosti i záležitostí riskantní, protože bude dále zvyšovat naši už
tak vysokou surovinovou závislost. Využití výroby z vody je dnes na stropu přírodního,
technického i ekonomického potenciálu, z obnovitelných zdrojů má největší šanci biomasa,
nárůst spotřeby však nepokryje a cenový vývoj potravin by nás měl varovat. Máme tedy
fakticky pouze dvě reálné možnosti, jak do budoucna zajistit dostatek energie: buď uhlí,
nebo jádro. Ale kdyby měla výstavba uhelných elektráren pokrýt celou potřebu, zname-
nalo by to prolomení našich těžebních limitů. Reakce veřejnosti na takový krok by byla
silně negativní, už vzhledem k historickým zkušenostem s bezohlednou těžbou v době to-
tality. Nemluvě o dopadech na životní prostředí a neplnění našich závazných cílů v oblasti
snižování emisí CO2. Druhou možností je výstavba nových jaderných bloků. Jaderné elekt-
rárny představují výkonný a pružný zdroj, který může efektivně řešit rostoucí poptávku
i její výkyvy. Jaderné palivo můžeme nakupovat v politicky stabilních zemích. Cenově
patří dnes jaderná energie k nejlevnějším zdrojům elektřiny. Navíc, jak jsem už zmínil,
má velmi nízké emise. Kromě toho všeho má Česká republika stále ještě nezanedbatelné
zásoby těžitelného uranu.

Je načase přestat o jaderné energii pouze mluvit. Příští Evropské jaderné fórum se
uskuteční v Praze během českého předsednictví. Jednou z jeho priorit bude právě ener-
getika, její udržitelnost a bezpečnost. Přeji si, aby příští Jaderné fórum v Praze učinilo
viditelný krok vpřed. Totiž aby od diskuse přešlo k rozhodnutím, ke konečným závěrům
a konkrétním doporučením Evropské komisi a jednotlivým členským zemím. Abychom se
dohodli na zavedení jednotné evropské licence pro nové generace jaderných reaktorů. Aby-
chom prohlásili jádro za nízkoemisní energetický zdroj, šetrný k životnímu prostředí. Aby
jádro nebylo ostrakizováno a stalo se součástí politicky korektního slovníku evropského
politika a evropských politických stran.

Dámy a pánové, přeji vašemu jednání zdar a samozřejmě vám přeji příjemný pobyt
v Praze.
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jsou stále platná. Přesto nebyla západními politiky a veřejností za celých třicet let vy-
slyšena (ač Sacharovův článek postupně přetiskla většina významných periodik). Stal
se pravý opak. Ideologicky motivované útoky enviromentalistických hnutí proti atomo-
vým elektrárnám našly spojence v řadě politických stran a dokonce vedly některé vlády
k útlumu jaderné energetiky. Výmluvným příkladem účelového strašení, které vyvolává
odpor k jaderné energii, je pseudoproblém nakládání s jaderným odpadem. Tato otázka
je technicky vyřešena. Pouze chybí politická a ekonomická odvaha zvolit způsob využití
značného množství energie obsažené v tzv. odpadu. I o tom psal Andrej Sacharov již před
třiceti lety.

Jaké jsou důsledky rozhodnutí nerozvíjet jadernou energetiku? Rozhodnutí, k němuž,
jak jsem přesvědčen, nevedly věcné argumenty, ale iracionální kampaň, jejímž účelem bylo
vyvolat strach? V důsledku tohoto kroku dnes Evropě chybí nejen zdroje elektrické energie,
ale vůbec i odborníci na jaderné technologie. Kdo by měl zájem o obor, který nemá budouc-
nost? Budeme mít odvahu na tomto fóru doporučit členským zemím zvýšit investice do
vzdělávání a výchovy jaderných expertů a do výzkumu nové generace jaderných reaktorů?
V důsledku rozhodnutí nepodporovat jadernou energetiku je dnes ohrožena ona „svoboda
Západu“, o níž psal Sacharov. V důsledku tohoto rozhodnutí nám chybí onen spolehlivý
zdroj laciné energie. Roste naše závislost na ropě a plynu, které musíme dovážet, často
z nestabilních oblastí, za stále vyšší ceny a vystavujeme se riziku politického či cenového
vydírání. Není potřeba v dnešním světě využívat sílu, stačí hrozba síly. Uvědomujeme si,
že i lidé v Číně, Indii, Brazílii, ale i v Ruské federaci chtějí žít v blahobytu, naplnit své
oprávněné a rostoucí potřeby energií a kvalitních potravin? Opravdu jsme přesvědčeni, že
jim vnutíme svou ambiciózní vizi boje proti klimatickým změnám bez jaderných zdrojů
v Evropě i u nich? A pokud půjdou touto cestou, chce někdo říci, že nebudeme mít zájem,
kvůli vlastní bezpečnosti, aby se jednalo o zdroje s vysokou mírou bezpečnosti a kontroly?
Ten, kdo si to myslí a dokonce to podporuje, je opravdu nebezpečným snílkem.

To vše nakonec vedlo, aspoň doufám, Evropskou unii ke změně protijaderného postoje.
Jedním z viditelných výsledků této změny je i konání těchto jaderných fór. Zatím ale ne-
může být řeč o žádné renesanci atomu, jde pouze o renesanci „řečnění“ o atomu. A musím
říci, že tato debata, tato změna větru, přichází doslova za pět minut dvanáct. V ambicióz-
ních plánech EU na zajištění energetické bezpečnosti (plán 20 20 20 do roku 2020) není
jaderná energie vůbec zahrnuta. Navzdory tomu, že jde o zdroj s nízkými emisemi. Na-
vzdory tomu, že jde o zdroj se zajištěnými surovinami na stovky let. A vezmeme-li do
úvahy i thorium, pak dokonce na tisíce let. Budeme mít odvahu zahájit diskusi o fran-
couzském plánu 30 30 do roku 2030? Budeme mít odvahu prohlásit jadernou energetiku
za nízkouhlíkový energetický zdroj a za prostředek naplňování závazných cílů ochrany
životního prostředí a zvyšování energetické bezpečnosti? I když situace v EU se mění a ja-
derná energetika už není totální tabu, podíl jádra na výrobě elektřiny stále klesá. Ročně
se uzavírá jeden až tři reaktory; více, než se jich staví. Jinými slovy, skutečná renesance
atomu může nastat tak za deset let – pokud dnes najdeme odvahu říci, že jadernou ener-
getiku potřebujeme, budeme potřebovat a že bez ní může být ohrožena jak naše svoboda,
tak nezávislost. Odvahu a odpovědnost!

Jedním z úkolů Evropských jaderných fór je tuto situaci radikálně změnit. Bratislav-
ské jaderné fórum v listopadu 2007 tento proces nastartovalo. Kladlo spíše otázky, bez
ambice na ně najít okamžitou odpověď. Po něm se uskutečnila řada porad expertů, kteří
důkladně vážili různé aspekty jaderné energetiky: její ekonomickou výhodnost, případná

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

218



nost dlouhou řadu let, někteří dokonce zdědili funkci honorárního konzula v rámci rodiny.
Tomu říkám věrnost práci pro Českou republiku. Kdyby to tak chodilo v domácí politice... Bo-
hužel nemohu každého z vás pozdravit teď osobně jménem. Při úžasném počtu 133 honorár-
ních konzulů by se tento výčet a můj projev blížil papežovu požehnání Urbi et Orbi. Jmenovitě
tedy alespoň jako zástupce zdravím historicky prvního generálního honorárního konzula sa-
mostatné České republiky, doktora Oldřicha Uttendorsfského z Amsterodamu.

Závěrem mi dovolte říci, jak vysoce si cením vaší nelehké práce. Velmi často jsem měl
možnost se s ní osobně seznámit. Tato práce není placená, a to ani penězi, ani výsadami. Je
to práce, kterou vykonáváte ve svém volném čase a bez zázemí, jaké má klasický zastupi-
telský úřad, i když doufám, že vám všude pomáhají. Pro velkou část veřejnosti je možná
pozice honorárního konzula něčím jako zajímavou literární postavou, která činí děj exo-
tičtějším. Tak tomu rozhodně není. Přesto si vypůjčím literární příměr. Slavný spisovatel
Graham Greene nechává v románu The Honorary Consul titulní postavu říkat tato slova:
„Caring is the only dangerous thing“ / „Mít starost je to jediné nebezpečné“. Byť to bylo vy-
sloveno v jiném kontextu, přesně se to hodí na popis vaší práce. Ano, vy si na sebe dobro-
volně berete starost. Starost o Českou republiku, o její zájmy, o zájmy jejích občanů. Tím se
vystavujete nebezpečí, které z této starosti plyne. Jsem rád, že vám jako první premiér
v České republice mohu v zastoupení všech ostatních za tuto vaši starost poděkovat.

✗ Všechno je jednou poprvé. Toto setkání zapadalo do mé ambice opravdu nastartovat eko-
nomickou diplomacii. 

Odcházím bez nenávisti a svobodná
UCTĚNÍ PAMÁTKY JUDR. MILADY HORÁKOVÉ, VYŠEHRAD, 26. 6. 2008

Když se řekne Milada Horáková, asi jako první se nám vybaví slovo oběť. Zítra, v den
výročí její popravy, si také připomeneme všechny oběti totality. Ano, Milada Horáková nám
symbolizuje politické vězně komunistické éry. Jako jediná žena popravená komunisty 
vyčnívá z řady ostatních. Je viditelná, nepřehlédnutelná, její jméno na rozdíl od dalších 
234 obětí justičních vražd zná každý.

Ale Milada Horáková přece vůbec není výjimečná jen tím, že se narodila jako žena. A už
vůbec ne jako slabá žena. Vlastně se pro ni ani příliš nehodí slovo oběť. „Tento boj jsem pro-
hrála“, řekla sice před popravou. Ale nebyla to pravda. Ona komunismus porazila. Nikdy
se nevzdala, nepodlehla nátlaku a mučení a odešla se vztyčenou hlavou.

Milada Horáková byla velice silný člověk. Nebála se bojovat proti nacismu a byla za to
odsouzena k smrti. Tentokrát jí ještě byl trest změněn na doživotí a tak ji mohla osvobodit
americká armáda. Milada Horáková nevzdala svůj boj ani za komunismu. Byla daleko sil-
nější než jiní. Silnější než většina mužů. Prokázala to tím, že po únoru 1948 nechtěla zůstat
u moci, že nechtěla dál pracovat pro takzvaně obrozenou Národně socialistickou stranu.
Vzdala se mandátu a politické kariéry a odešla do ústraní. Tato zásadovost se jí stala osud-
nou. Milada Horáková se však nezlomila ani po zatčení. Odmítla vypovídat podle naučených
formulek, jak bylo při podobných monstrprocesech obvyklé. Odmítla to, nač po mučení při-
stupovali muži. Odmítla hrát hru, kterou se skloněnou hlavou přijali i vysocí funkcionáři
všemocné strany souzení vlastními soukmenovci.

Ani ve chvíli popravy Milada Horáková neztratila morální sílu. „Odcházím bez nená-
visti“, byla její úplně poslední slova. I dnes je pro nás stále těžké pomyslet na komunistický
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✗ „Dá se považovat jádro za obnovitelný zdroj? Jasně. Nicméně samotný pojem obnovi-
telný zdroj energie je hloupý a zavádějící. Je součástí postmoderního newspeaku a ne-
patří do odborné diskuse. Přistupuji-li na toto vymezení, dostávám se spíše do oblasti
politiky a filosofie než do oblasti fyziky a ekonomie jako exaktních věd. Veškerá energie
pochází z energie slunce a vzniká buď fúzemi, nebo štěpením. Bez hlediska času je 
obnovitelnost prázdná floskule. Obnovitelným zdrojem je tak i uhlí. Proto je jedinou
možnou diskusí pohled na dostupnost, cenu, dodatečné náklady či energie pro získání
a náklady externalit. Z pohledu dostupnosti, ceny, relativní nevyčerpatelnosti i externalit
je jádro obnovitelným zdrojem. Pro mne je daleko důležitější, že splňuje moje kriteria
na „udržitelnost“ a těmi je rovnováha mezi cenou, energetickou bezpečností (do které
patří i dostupnost a zásoby) a ochranou životního prostředí, což jádro jako nízkouhlíkatý
zdroj nepochybně splňuje. Sázím na „trvale udržitelnou“ lidskou schopnost poznání
a inovace. To je jediný skutečný obnovitelný zdroj energie.“ Jak vidíte, čerpám z oblíbe-
ných autorů – z mé vlastní přednášky... ☻☻☻

Mít starost je to jediné nebezpečné
SETKÁNÍ S HONORÁRNÍMI KONZULY, PRAHA, 2. 6. 2008

Vážení honorární konzulové, vítám vás na této historicky první poradě honorárních
konzulů.

Samozřejmě, že všichni vám budou říkat, jaké jsou naše priority, jaké jsou naše ambice,
jaká je naše agenda. Mně dovolte přece jenom možná osobnější, nebo obecnější a zároveň
osobnější pohled. Musím říci, že dobrý honorární konzul je snem každého předsedy vlády,
každého ministra financí a každého ministra zahraničí. Vykonává v podstatě svou misi jako
kariérní diplomat. Ale zadarmo a bez nároku na imunitu. V dnešním světě, kde se za
všechno platí a kde je imunita zdrojem občasných skandálů, to působí jako příjemná upo-
mínka na staré dobré časy.

Ostatně i Vídeňská konvence o konzulárních stycích z roku 1953 ve svém úvodu praví,
že „konzulární vztahy byly etablovány mezi lidmi od dob prastarých“. Přitom však popis
činností prvních čestných honorárních konzulů, kteří žili před více než 2 500 lety v Řecku,
je překvapivě aktuální. Klasický řecký pojem Proxenos označoval občana městského státu
(obvykle bohatého), který byl přátelsky naladěný vůči jinému městskému státu, a proto
dobrovolně převzal některé z úkolů, které v moderní době plníte vy, profesionální konzulové.
Zejména pomáhal občanům toho druhého města při jednání s úřady. Dokonce někdy uby-
toval a hostil tyto návštěvníky ve svých vlastních domovech na vlastní náklady. To druhé
už dnes po vás nechceme (alespoň o tom já nic nevím), ale pomoc s byrokracií od někoho,
kdo se vyzná a má kontakty, se hodí vždycky. Proxenos také využíval veškeré své kontakty
a vliv, aby podpořil přátelství či alianci s městem, které dobrovolně reprezentoval. Jako
třeba Cimon, Proxenos Sparty v Athénách, který zde působil ještě před propuknutím první
peloponéské války. Dnešní úkoly honorárních konzulů se od Proxenů mnoho neliší. Staráte
se o zájmy českých občanů v zahraničí, o dobré vztahy a obchodní zájmy, o reprezentaci
České republiky. A samozřejmě stále platí, že jste lidmi s vynikající pověstí, kteří požívají
v hostitelské zemi vážnost.

Dva a půl tisíce let tradice je znát. A díky dobrovolnosti vašich funkcí je sbor honorárních
konzulů o poznání stabilnější než sbor kariérních diplomatů. Řada z vás vykonává svou čin-
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na existenci budoucího státu Čechů a Slováků. Symbolicky u příležitosti přísahy 6000 le-
gionářů. Odkaz Darney je stále platný. Dovolím si k tomu učinit pět poznámek.

Ti, co se nezalekli smrti
Za prvé. Každý národ, každý nezávislý stát, jeho identita a svoboda se rodí v bojích.

Není proto vůbec náhoda, že k politické proklamaci spojeneckého závazku vůči Čechům
a Slovákům došlo právě před legionáři. Rok předtím – 2. července 1917 – proběhla slavná
bitva u Zborova, kde naši vojáci prokázali nebývalé hrdinství. Bez Zborova by nebylo Dar-
ney, bez Darney by nebylo 28. října 1918.

Právo na vlastní stát muselo být vybojováno. Dokazují to slova tehdejšího ministra za-
hraničí Francouzské republiky Pichona: „Vláda Republiky, jsouc svědkyní Vašeho úsilí
a Vaší oddanosti věci Spojenců, považuje za spravedlivé a nutné prohlásit práva Vašeho ná-
roda na samostatnost a uznat veřejně a oficiálně Národní radu jako nejvyšší orgán spravu-
jící všechny zájmy národa a jako prvý základ příští vlády československé...“ I dnes platí, že
záruky naší národní existence jsou v plnění spojeneckých závazků. To za druhé.

Stejně tak neztratila platnost slova devadesát let staré legionářské přísahy: „Nikdy
z boje neutíkati, nijakému nebezpečí se nevyhýbati... smrti se nelekati a za svobodu ... i život
položiti.“ Pořád máme své legionáře. Na misích v Afghánistánu a jinde prokazují své hrdin-
ství a odpovědnost za svobodu druhých. To platí za třetí.

Za čtvrté se neztratilo nic z ideálů tehdejších legionářů. Jejich snem byl život v mírové
a prosperující Evropě. Stejné dva základní cíle sledovali i zakladatelé Společenství uhlí
a oceli. U Darney nás spojenci poprvé pozvali mezi sebe, před pěti lety jsme vstoupili do
EU. A jako jsme si tenkrát právo na existenci ve svobodné a bezpečné Evropě vybojovali
my, neměli bychom ho dnes upírat zemím západního Balkánu, Turkům, státům na východ
od Unie. Členství v EU je totiž zárukou proti opakování válek, spojuje i bývalé nepřátele
a všem společně přináší prosperitu.

Mezi světlem a tmou
Za páté si pamatujme slova francouzského prezidenta Poincarého, jimiž ocenil česko-

slovenské legionáře, že nezaváhali, když měli „na vybranou mezi právem a násilím, mezi
pravdou a lží, mezi světlem a tmou“.

Dnes v EU nestojí otázky takto kategoricky, nicméně stále musíme společně hledat onu
cestu ke světlu. Pořád přitom platí ono mušketýrské „jeden za všechny, všichni za jednoho“.
Legionáři bojovali za národ i za Evropu. Respekt k jednotlivostem a smysl pro potřeby celku.
To by mělo být i dnes základem fungování Evropské unie.

Pět pevných kořenů
Je svým způsobem symbolické, že právě po Francii, kde poprvé došlo k uznání našich

národních zájmů, bude Česká republika přebírat předsednictví EU. Nemáme na vše stejné
názory. Ale nový, zesílený zájem Francie o strategické partnerství se zeměmi střední a vý-
chodní Evropy ukazuje, že jsme na sobě i po devadesáti letech stále vzájemně závislí. Svo-
boda, spojenectví, odpovědnost, bezpečí, spolupráce. Pět slov, pět odkazů Darney, pět
hodnotových spojnic s minulostí. Měli bychom je mít stále na paměti. Vznik naší moderní
státnosti a příslušnost ke společenství mají stejné kořeny. A dokud budou pevné, budou
pevné i záruky naší svobodné, mírové a prosperující budoucnosti. Od legionářů vede přímá
linka k Evropské unii.
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režim bez nenávisti. Lze vůbec přestat nenávidět katy? Jak nalézt národní smíření po čty-
řiceti letech útlaku, pronásledování a vražd? Jak se vyrovnat s hanebnou minulostí? Milada
Horáková byla silná. Byla tak silná, že se dokázala s komunismem čestně vyrovnat ve chvíli
jeho největší moci a brutality. Měli bychom jí alespoň napodobit. Dnes, v nesrovnatelně lep-
ších podmínkách. Naším heslem nemá být „nenávist“, ale „důslednost“.

Musíme důsledně trvat na vyrovnání s minulostí. Musíme konečně rehabilitovat
všechny bojovníky s komunismem. Musíme důsledně bránit svobodu. Milada Horáková jí
byla věrná do poslední chvíle. Zůstala vnitřně svobodná i ve chvíli, kdy jí na krk nasazovali
oprátku. Byla silná, protože byla svobodná. Protože věřila, že tuto svobodu jí nemůže odej-
mout žádný člověk. Zkusme být také takoví.

✗ Pamatuji na setkání s Janou Kánskou, dcerou Milady Horákové, ve Washingtonu. „Obej-
mout jsme se nesměly, nedovolili nám to,“ říká paní Jana o posledních chvílích s matkou.
Pamatuji se na potomky muklů, lidi, kteří zasvětili svůj život boji za svobodu. Už kvůli
nim nesmíme mlčet a nechat zapomenout na komunistická zvěrstva.

Od legionářů k Evropské unii
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 1. 7. 2008

Na včerejšek připadl Den ozbrojených sil České republiky. Češi neberou národní svátky
moc vážně. Přitom 30. červen nám připomíná počátky naší moderní státnosti. Před deva-
desáti lety – v roce 1918 u francouzského Darney – spojenci poprvé slavnostně uznali právo
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Z posledního dopisu Milady Horákové: „Neplačte – neteskněte moc – je mi to takhle lepší než po-
zvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk,
strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír“.  



nerství Francie a Česka, které je vítaným důkazem obnoveného zájmu Francie o střední a vý-
chodní Evropu. Česko-francouzský ekonomický rok pak je výrazem naší společné odpověd-
nosti v rámci následného předsednictví v EU.

Máme na co navazovat. Francie byla první zemí, která uznala samostatné Českosloven-
sko. Dokonce s ním navázala diplomatické styky již 17. října 1918, tedy o 11 dní dříve než
vzniklo, což je v historii ojedinělá situace. Francie byla rovněž zaslíbeným místem mnoha čes-
kých umělců. A konečně Francii jsme vždy považovali za strategického západního spojence.

Dnes si připomínáme den, kdy lidé v Paříži projevili naplno svůj hněv a nespokojenost se
stavem vládnutí. Dnešní situace v EU není zdaleka tak dramatická. Ale přesto bychom neměli
brát na lehkou váhu reptání, které z jednotlivých evropských zemí zaznívá. Zcela jistě je to rep-
tání nad formou, nikoli nad obsahem. Kdyby se v kterékoliv členské zemi konalo referendum
nikoliv o spokojenosti s byrokracií, ale o vystoupení z EU, odpovědí by bylo jasné „ne“.

Nemusíme se tedy bát, že kritika současného stavu Evropské unie a jejího dnešního smě-
řování by mohla vyvolat nějakou destabilizaci. Mravní zákon je zaručen. Zbývá naslouchat
více kritice našich občanů. Bez emocí a předsudků. Pak budeme mít i ono „hvězdné nebe“ nad
námi. Evropské hvězdy budou vlát tím pyšněji a sebevědoměji, čím více budeme schopni ne-
brat žádnou dnešní „hvězdu“ jako věčnou stálici, žádnou dnešní doktrínu jako neměnné
dogma. Protože s každou vlajkou se musí trochu mávat, aby hvězdy bylo vidět.

Děkuji za pozvání, děkuji za přátelství, děkuji Francii, že dala Evropě a světu pocítit sílu
osvícenství s jeho důrazem na racionalitu a svobodné myšlení. To jsou hodnoty, které se nám
v Evropské unii stále výborně hodí a hodit budou.

✗ Pronést tento kacířský projev ve výroční den pádu Bastily, před největšími eurohujery
v Evropě byla velká drzost a protažený obličej velvyslance Charlese Friese to jasně do-
kumentoval.

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

225

Francie dala Evropě racionalitu a svobodné, 
kritické myšlení
NÁRODNÍ DEN FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, 14. ČERVENCE 2008

Letošní Národní den Francie spadá do období, kdy vaše země převzala předsednictví
v EU. A za půl roku ho bude přebírat právě Česká republika. Budu se tedy více než čímkoliv
jiným zabývat tím, co spojuje Francii a Česko – jak v rámci evropských dějin a hodnot, tak
z hlediska aktuálního vývoje. Ostatně historie a budoucnost spolu vždy nutně souvisejí. Pouze
se trochu obávám, že budeme schopni v budoucnosti reflektovat minulost stejně špatně a málo
jako se z ní stejně málo a špatně učíme i dnes.

Francouzi a Češi patří k národům, které velice silně reprezentují základní evropskou
hodnotu, jíž je svoboda. Z obou zemí vzešly v minulosti podněty, které ovlivnily a formovaly
další vývoj kontinentu i světové dějiny. Reformace a osvícenství, dvě tradice, jedna spojnice,
jeden základní postulát: Žádná hierarchie, žádná autorita, žádný systém nejsou tak pevné
a věčné, aby si nezasloužily kritiku a pochybnosti.

Toto permanentní zpochybňování autorit je vlastní evropskému myšlení a především
našemu českému a francouzskému myšlení. Právo na kritiku se počítá k přirozeným lidským
právům a jeho omezování nesou Evropané velmi nelibě. Na rozdíl od jiných kultur se v Ev-
ropě kritika nebere jako ohrožení systému, ale naopak jako jeho konstitutivní prvek. Není
to síla ve své podstatě nepřátelská a ničivá, ale kreativní a tvořivá. A také očistná, s výjim-
kami totalit.

Samozřejmě, že nutným předpokladem pro to, aby kritické zpochybňování autorit plnilo
tuto roli, je respekt k mravním hodnotám. To je jediné a správné omezení naší individuální
svobody. „Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně“, tato Kantova slova dosti přesně
vystihují podstatu evropské civilizace.

Dnes tu oslavujeme ona tři historická slova: „volnost, rovnost, bratrství“. Oslavujeme
hodnoty, které přežily, které jsou stále základem Evropské unie. I když dnes bychom je asi
přeložili – politicky korektně – jako „Svoboda, solidarita, spolupráce“.

V dnešní Evropské unii je nemyslitelné, že by nebyl respektován mravní zákon, že by ne-
bylo respektováno právo, že by problémy byly řešeny násilím. To je historicky unikátní situace,
za kterou vděčíme vývoji od Společenství uhlí a oceli až k EU – a my Češi také pádu železné
opony. Dnes už se nemusíme bát temné stránky ničím neomezované svobody, či spíše anar-
chie. O to více vystupuje do popředí ona konstitutivní povaha svobody. Zpochybňování autorit,
které se projevuje tím, že Evropané odmítají přijmout věčný status quo, je i základem dnešní
debaty o budoucnosti Evropské unie. Debaty, v níž stále častěji zaznívá jedna základní otázka:
Je tu Unie pro občany, nebo občané pro Unii?

Dnešní Francouzi už nemusejí jít dobývat Bastilu, aby vyjádřili svůj názor na „ancient
regime“. Dnešní Češi nemusejí sahat k defenestraci vysokých úředníků, aby řekli „ne“ přílišné
evropské byrokracii. Máme výzkumy veřejného mínění, máme výsledky referend o institu-
cionální reformě a tušíme, jak by dopadla ta další.

Všichni víme, že lidé v zemích Unie přestávají rozumět všem těm předpisům a nařízením,
které je mají chránit, nicméně oni cítí, že je obtěžují. Jako demokratičtí politici jsme povinni
se tímto hlasem řídit. V duchu nejlepších tradic osvícenství a reformace máme povinnost opět
postavit svobodu na piedestal coby nejvyšší z našich hodnot.

Jsem si jist, že v tomto úsilí dát lidem skutečnou svobodu si Češi a Francouzi mohou
i díky svým tradicím výborně rozumět. Věřím, že nám v tom pomůže také strategické part-
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Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, známý jako Nicolas Sarkozy byl schopen, když ho
nikdo neviděl, stát i 5 minut na špičkách, aby byl vyšší. I tady stojí o dva schody výš. 



Marshallův plán, srpen 1968, radar, ruský útok na Gruzii. To jsou jasné důkazy, jak
důležité je sdílet „ochranný deštník“ euroatlantických struktur. Rusko k nim z mnoha dů-
vodů nechce přímo patřit. To je nutné respektovat a snažit se s ním spolupracovat. Také
Moskva však musí respektovat svobodu každé země přihlásit se k Západu. Gruzie je nám
blízká a má nárok na to být součástí Společenství. Věřím, že jednou bude.

✗ Dnes bych si na to už nevsadil. Ale rád se budu mýlit. Třeba do Bíleho domu přijde „velký
bílý muž“. Obama obětoval Gruzii i Česko.

Mluvme o srpnu bez sentimentu a ublíženosti
LIDOVÉ NOVINY, 21. 8. 2008

Čím bylo pražské jaro 1968? Čím bylo, případně je, pro mne i pro další přímé účastníky,
čím je nebo čím by mohlo být pro dnešní mladé a další generace? Čtyřicáté výročí těchto
událostí, vrcholících právě 21. srpna invazí „bratrských spřátelených armád“, je ten správný
čas pro kritickou analýzu zbavenou nánosu sentimentu, ublíženosti a mýtů.

Připouštím, že v hodnocení pamětníků, tedy i v mém, vždy musí nutně převažovat sub-
jektivní soudy. Chci se přitom vyvarovat paralely se současným děním v Gruzii, přestože
má podobné znaky, aktéry, důvody i cíle.

Přirozený a vytoužený cíl 
Pražské jaro začalo jako frakční boj v komunistické straně. Nemělo jít o zásadní pro-

měnu režimu. Jenomže kosmetické reformy, které Dubčekovo vedení nabídlo a jimiž zamýš-
lelo posílit stabilitu systému, lidem nestačily. Chtěli víc a postupně si vynucovali další
a další ústupky. Z palácového převratu se oproti plánu stalo všelidové hnutí za opravdovou
svobodu a demokracii. K těmto hodnotám většina obyvatel tehdejšího Československa mí-
řila jako ke skutečnému, přirozenému a vytouženému cíli, zatímco Dubčekovi přesvědčení
komunisté věřili, že tuto stranu obrodí, a uvolnění a „demokratizaci“ k tomu brali jen coby
prostředek.

Proti oběma skupinám pak stáli imperialisté v Moskvě a jejich domácí pomahači, kteří
chtěli zachovat stalinský status quo. Ačkoli demokratů bylo v roce 1968 zdaleka nejvíce,
historie k nim nebyla spravedlivá. Jejich pohled na rok 1968 dosud nedostal příliš prostoru.

Dovolím se počítat k oné dosud převážně mlčící většině. Bylo mi tehdy dvanáct let
a celou moji generaci okupace zásadním způsobem poznamenala. Předčasně jsme dospěli
a byli konfrontováni s realitou normalizace. Nikdo z mé generace nemohl soudně věřit v ko-
munistický ráj na zemi, přestože jsme jako děti nemohli chápat všechny souvislosti. Sku-
tečný důvod k zásahu. Pro onu většinu občanů znamenalo jaro 1968 naději. Naději, že končí
dvacetiletá diktatura, totalitní doba temna. Nezajímala je obroda KSČ, nestačilo jim řízené
uvolnění v komunistické režii. Atmosféru té doby asi nejlépe vystihuje jedno z novinových
hesel – nechceme demokratizaci, chceme demokracii.

Dubčekovo vedení ztrácelo nad situací kontrolu. Teprve to byl skutečný důvod k zásahu
Moskvy. Socialismus s lidskou tváří Brežněvovy plány neohrožoval, ale co kdyby si všelidové
hnutí vynutilo svobodné volby a vystoupení z Varšavské smlouvy? To sovětští imperialisté
nechtěli v žádném případě dopustit. V Brdech už byla vybudována sila pro sovětské rakety
s atomovými hlavicemi. A na těch Sověti trvali.

Dubček ke smůle nás všech zřejmě nikdy nepochopil, co bylo doopravdy v sázce. Nechal
se unést vlastní popularitou a nerozpoznal, že lidé chtějí daleko víc než nabízené reformy.
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Gruzie patří do NATO, a jednou v něm bude
MF DNES, 14. 8. 2008

Ruské tanky v ulicích gruzínských měst nám, kteří jsme to zažili, připomínají invazi
z roku 1968. Nejde však jen o historii. I dnes je stále aktuální otázka, zda budeme či nebu-
deme patřit do sféry ruského vlivu. Gruzínci určitě nechtějí. Chceme se my do ní vrátit?
Jistě ne. Pak pro to musíme něco dělat.

Rusko si agresi dobře načasovalo. Státníci jsou na dovolených, americkou administra-
tivu oslabuje volební kampaň a pozornost světové veřejnosti byla upřena k zahájení olym-
piády (kde šlo zase o demonstraci čínské síly). O sofistikovanosti útoku svědčí bombardování
ropovodu Baku – Tbilisi – Ceyhan. Rusko chce ekonomicky oslabit Gruzii a posílit svou po-
zici na trhu s energetickými surovinami.

V Gruzii se Moskva zjevně snaží navázat na politiku mocenských sfér 19. století. Ve
skutečnosti však neexistuje žádná přirozená „moskevská“ sféra. Před 40 lety do ní patřilo
i středoevropské Československo. Dnes už v této zóně nejsou dokonce ani pobaltské země.
Ačkoli leží mnohem dále na východ a ještě před deseti lety je Rusko označovalo za součást
„svého“ blízkého pohraničí.

Důvod této změny je zřejmý. V roce 1968 jsme vlastní vinou spadali do „tábora míru
a socialismu“. Nepatřili jsme ke svobodnému světu pod ochranou USA a Západu. Proto Mo-
skva považovala za přirozené a možné užít násilí. Dnes jsou nejen Česko, ale i Lotyšsko,
Litva a Estonsko součástí NATO a Rusové je nemohou považovat za svůj záhumenek.

Svůj postsovětský revizionismus se tak Moskva snaží uplatnit na úkor Gruzie. Cílem
agrese – de facto již přiznaným – je právě odstranění prozápadního režimu prezidenta Saa-
kašviliho a jeho nahrazení Moskvě blízkou loutkou. Tím by Rusko zabránilo členství Gruzie
v NATO a demonstrovalo slabost Západu, pokud by k ochraně Gruzínců neučinil nic. Záro-
veň jde o jasnou výstrahu Ukrajině, která má do Severoatlantické aliance také namířeno.

Gruzie chce patřit do euroatlantických struktur. O tom, do jaké sféry kdo patří, přece
nemá rozhodovat geografie, ale sdílení společných hodnot. Gruzie leží na Kavkaze, je však
hrdá na svou tisíciletou kulturní sounáležitost se Západem. Ostatně bílá vlajka s červeným
křížem, zástava svatého Jiří, který dal této zemi jméno, je i symbolem Anglie. Gruzie má
také 2 000 vojáků v Iráku, u hranic s Íránem. Není to ruská gubernie, nýbrž suverénní
země, která se nebojí nést odpovědnost za bezpečí světa.

My víme, jaké to je, když vás přepadne silnější soused. Dokážeme se vžít do pocitů Gru-
zínců, kteří v televizi sledují záběry ruských tanků valících se jejich zemí. Díky členství
v NATO však jsme dnes pro Rusko přinejmenším rovnocenným partnerem. Na rozdíl od
Gruzie a někdejšího Československa tak máme na výběr. Na výběr jsme měli i v roce 1947,
kdy jsme se rozhodovali, zda přijmout Marshallův plán. Tehdy jsme řekli Washingtonu ne
a Moskvě ano. Odtud vedla přímá cesta do otrocké závislosti na východní mocnosti.

Dnes už česká vláda nejezdí do Moskvy pro radu, jak se postavit k americké nabídce.
Přesto nám někteří opět nabízejí cestu do moskevského područí. Znovu se najdou lidé, kteří
žádají, abychom kvůli ohledům na Rusko odmítli projekt, který se Rusů netýká. Protirake-
tová obrana, stejně jako Marshallův plán, by nám sloužily a Rusko neohrožovaly. Odmítnutí
ochranného deštníku by mělo dva důsledky. Zaprvé by se snížila naše bezpečnost. Zadruhé
bychom se vetováním společné alianční obrany dobrovolně přihlásili zpět do ruské sféry
vlivu. Myslím, že politici, kteří nám takový sebevražedný krok přesto doporučují, by se měli
jet podívat do Gruzie a zeptat se, jak by se na našem místě rozhodli tam.
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Vy jste se tomuto imperialismu vzepřeli. Vzepřeli jste se jako svobodní občané v nesvo-
bodných zemích. Svoboda – hodnota, o kterou tehdy šlo především. Myslím, že je jasné, že
tehdejší proces (jak dnes říká Robert Fico) Bratislavského předjaří a Pražského jara nezna-
menal ještě demokracii. Demokratizace není demokracie. Ale znamenal naději. A vyjadřoval
taky touhu mnoha lidí v této zemi, ale i v okolních zemích. Ve vašich zemích. Touhu lidí po
svobodě. Ani socialismus s lidskou tváří, ani demokratizace není svobodou a demokracií. Ale
dává naději. O toto všechno stáli občané tehdejšího Československa, o to jste stáli vy a o to
stáli samozřejmě lidé i v ostatních totalitních zemích.

Vaše protesty v srpnu 1968 potvrdily, že svoboda je nedělitelná. Že omezením svobody
jednoho ztrácí kus svobody i jeho bližní. Že máme společnou odpovědnost za prosazení svo-
body nejenom doma, ale všude ve světě, že máme povinnost tuto svobodu bránit. Vy jste
proto prokázali ohromnou osobní statečnost.

Toto je pro mě tím nejpozitivnějším poselstvím ze srpna 1968. Jsme spojeni svobodou,
jsme spojeni odvahou ke svobodě, jsme spojeni starostí o zachování svobody. A k té dnešní
naší – a vaší svobodě – vedlo i vaše chování před čtyřiceti lety během srpnových dnů. Já
vám za to moc děkuji.

Světlo, nebo tma? Svoboda, nebo závislost?
BLEDSKÉ FÓRUM – STRATEGIC CHALLENGES OF CLIMATE CHANGE AND ENERGY SECURITY, 
SLOVINSKO, 31. 8. 2008 

Evropě hrozí nedostatek energie. Ne možná dnes, ale nejpozději zítra. Tímto kategoric-
kým tvrzením nechci v žádném případě navázat na katastrofické předpovědi Římského
klubu, na bludy malthuziánských blouznivců a na apokalyptické scénáře nejrůznějších eko-
logistických hnutí o hrozícím vyčerpání zdrojů. Naopak. Potenciálních zdrojů je a bude do-
statek. Přesto starému kontinentu hrozí doslova černý scénář. Otočíte vypínačem –
a nestane se nic. Nikoli v důsledku hypotetického vyčerpání zdrojů. Ale v důsledku zcela
konkrétních chybných politických rozhodnutí v nedávné minulosti a v přítomnosti, díky po-
litice appeasementu, díky podlehnutí módní vlně „srdnatého boje“ proti globálnímu oteplo-
vání a díky zpupným snahám jdoucím proti přirozenosti a řádu světa. Dodávám, že
nezpochybňuji ochranu životního prostředí.

Evropě hrozí v důsledku nedostatku energie závislost na nestabilních, mocichtivých
a expanzivních dodavatelích a režimech. Evropě tím hrozí ztráta či omezení svobody. Ostat-
ně vztah mezi energií a svobodou popsal už před mnoha lety brilantně ruský akademik 
Sacharov a ten věděl velmi dobře, o čem mluví. Jsme schopni si tento vývoj připustit? Jsme
schopni tyto hrozby správně vyhodnotit? Jsme schopni těmto hrozbám čelit? Jaká vůbec je
naše evropská energetická koncepce, je-li nějaká? Jaká je naše představa o zajištění do-
statku levné, bezpečné a pokud možno čisté energie pro nás a pro příští generace? Uvědo-
mujeme si dostatečně všechna energetická, ale hlavně geopolitická, zahraničně-politická
a bezpečnostní, aktuálně postgruzinská rizika a máme v souvislosti s nimi správně nasta-
vené priority? Pokusím se na tyto otázky odpovědět. Vy sami si pak učiňte úsudek, do jaké
míry je odpověď na tyto otázky zajištěna ve vašich zemích a do jaké míry to reflektuje ev-
ropská energetická politika.

Možná nevíte, ale jsem původní profesí energetik. Ale jsem také politik. Což mi moji
úlohu dnes na jedné straně usnadňuje, na druhé komplikuje. Usnadňuje mi ji to v tom, že
vím, co energetici od politiků chtějí. To, co všichni. Aby se do odborných věcí raději nepletli.
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Snažil se do poslední chvíle vyjít s Brežněvem. Jako by si neuvědomoval, že dohoda není
možná, pokud nechtěl popřít vše, co do té doby udělal. Nakonec byl k otočce o sto osmdesát
stupňů donucen a v závěru své komunistické kariéry se stal loutkou posvěcující nástup
normalizačních represí.

Mrazivě aktuální odkaz 
Dubček promeškal šanci. Zůstalo u pouhé šarvátky uvnitř komunistického hnutí. Šar-

vátky, která byla vzhledem k poměru sil rozhodnuta dříve, než otevřeně vypukla. Přesvěd-
čený komunista Dubček by se nikdy neodvážil uvažovat o Západu jako o spojenci, proto
také Západ nemohl uvažovat o tom, že by Československu reálně pomohl. I pokud by náho-
dou chtěl, což tehdy až na světlé výjimky také nebyla pravda.

Toto selhání elity však nijak nesnižuje význam onoho všelidového hnutí. Mlčící většina
neměla moc, ale měla pravdu. Tehdejší hlavní poražení se stali vítězi v roce 1989, kdy byly
pro změnu lepší vnější podmínky. Potvrdilo se, že komunismus je nereformovatelný, že
každý pokus o uvolnění vede k destrukci režimu. Že svoboda se vylučuje se socialismem. Že
obranou proti moskevskému imperialismu je jedině spojenectví se Západem.

To je hlavní poučení ze srpna 1968. Sovětský imperialismus tehdy zvítězil, ale prohrál
studenou válku. To naopak znamenalo naději pro ruské občany – onu ruskou mlčící většinu.
Je na jinou analýzu, zda jsou tyto naděje naplňovány. Je však v našem i v jejich zájmu, aby
imperialismus jakékoli mocnosti, tedy i té východní, už nikdy nedostal šanci ovlivňovat naše
životy. V tomto je odkaz srpna 1968 mrazivě aktuální.

✗ Dnešní studenti si začínají plést Pražské jaro se Sametovou revolucí. Jsou to pro ně
prázdné pojmy. Stárnu a vidím to moc pesimisticky? Možná. Doufejme, že ano.

Svoboda a odvaha
OCENĚNÍ DESETI DISIDENTŮ V DEN 40. VÝROČÍ SRPNOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 1968, 
PRAHA, 21. SRPNA 2008

Vážené dámy, vážení pánové,
vítám vás všechny zde, ve Strakově akademii, v den, který mnohým z nás připomíná

zmařené naděje a možná naděje nové. Vzpomínáme (nechci ani říct slavíme) na den před
40 lety. Na den, který pro nás pro všechny znamená v našich životech strašně moc. Tento
den, tato chvíle a otevření této výstavy je především vaše zásluha. Dívám se na deset mužů
a žen, kteří sedí tady přede mnou. Je to vaše výstava a je tady díky vám. Vám patří dík,
obdiv, respekt. Za svobodu bojovat není snadné nikdy. Není to snadné zejména v prostředí
totalitního režimu.

Je hodno opravdové úcty, když se v takových podmínkách, s vědomím plného a velkého
osobního rizika najdou lidé, kteří nebrání jen svou svobodu, což patří k lidské přirozenosti,
ale brání i svobodu jiných lidí. Ano, hovořím o vás. O vás, kteří tady dnes sedíte. Zastupujete
i všechny ty, kteří tady být nemohou. Buď proto, že již nežijí, nebo proto, že třeba o nich ani
nevíme, protože jsou bezejmennými hrdiny toho období.

Chtělo to hodně odvahy vystoupit v srpnu 1968 proti okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy, když člověk žil na území některého z tehdejších agresorů. Vy jste tu
odvahu našli. Dokázali jste tak, že to nebyli Rusové, Poláci, Maďaři, Němci, Bulhaři, kdo
brutálně ukončil Pražské jaro. Nebyli to lidé těchto zemí. Byl to tehdejší sovětský imperia-
lismus, který okupoval naši zemi.
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Je tedy potřeba poměrně zásadním způsobem revidovat naši energetickou koncepci.
Samozřejmě její součástí musí zůstat snižování emisí, hledání úspor a nových zdrojů. A no-
vých substitutů a technologií. Ale je třeba také jasně říci, že naším prvořadým úkolem je
zajistit našim občanům dostatek energie. Onen implicitní předpoklad musíme změnit na
explicitní závazek. Je hezké mít stanoveny pevné cíle podílu obnovitelných zdrojů a snížení
emisí do roku 2050. Ale lepší je nejprve si stanovit, z jakého základu výroby energie chci
ony podíly počítat. Takže první premisa našeho uvažování musí být – bezpečnost, stabilita
a dlouhodobá udržitelnost dodávek.

Tím se dostávám k druhé otázce: zajištění dostatku zdrojů. Víme, že spotřeba poroste.
U nás podle konzervativního odhadu, při stoprocentním využití potenciálu úspor, při obrov-
ských investicích do obnovitelných zdrojů a pod knutou neúprosných a přísných závazných
cílů Evropské komise o jedno procento ročně. Česká republika zatím dokáže elektřinu vyvá-
žet. Ale i nám po roce 2015 hrozí její nedostatek. Dokážeme si spočítat, jak dlouho vystačíme
s fosilními zdroji. Zejména s domácími zásobami uhlí, protože zvyšovat závislost na ruské
ropě a plynu by bylo sebevražedné. Zvláště v souvislosti s událostmi v Gruzii. Nepokládám
za náhodu souběh neodůvodněného snížení dodávek ropy do mé země z Ruské federace, nálet
na ropovod při ruském útoku na Gruzii a odstavení tureckého ropovodu teroristickým činem
separatistů. Nevěřím na náhody. Máme za sebou Mnichov, odtržení Sudet, Pražské jaro i rus-
kou, promiňte sovětskou, okupaci. U ropy a plynu žádné náhody neexistují.

Moje země je na tom se zásobami uhlí relativně dobře. Nicméně je třeba říci, že rozšíření
těžby naráží na vážný politický problém. Slíbili jsme totiž našim občanům, že neprolomíme
závazné limity těžby uhlí. Je tu i otázka ekologická – ani nejčistší uhelné elektrárny nejsou
bez emisí. To vytváří pozitivní tlak na čisté technologie (Clean Coal Technologies), výzkum
v oblasti zplyňování, ukládání uhlíku (Carbone Storage apod.). Víme, že obnovitelné zdroje
ve většině zemí EU problém neřeší. Český potenciál nijak výrazně nepřesáhne 10 procent.
Co nám tedy zbývá? Za daného stavu technologického pokroku a dosažitelných přírodních
zdrojů jedině jádro. Energie levná, bezpečná, čistá a na tisíce let do budoucnosti. Jádro pro
mne představuje cestu svobody a nezávislosti! Jsem rád, že se v EU podařilo prolomit ja-
derné tabu. Že už se o jaderné energii uvažuje jako o perspektivním bezuhlíkatém, nízko-
emisním zdroji. Že se v Bratislavě a Praze střídavě konají Jaderná energetická fóra, na
nichž jsou bez předsudků diskutovány výhody i nevýhody tohoto zdroje energie. Že se pře-
hodnocují moratoria v jednotlivých členských zemích EU.

Nicméně k optimismu je ještě daleko. Jaderná energetika byla zdevastována léty poli-
tické diskriminace. Chybí nám stavební, technologické, inženýrské kapacity. Chybí nám do-
statek odborníků. Kdo by studoval obor, který nemá perspektivu? A ono „jaderné uvolnění“
je stále spíše jen v rovině verbální. Stále se v Evropě ročně uzavírá víc reaktorů, než se jich
nově postaví. Jsem přesvědčen, že v EU musíme vsadit na jadernou energii. Prostě proto,
že nemáme jinou možnost. Tedy pokud nechceme riskovat pouliční nepokoje, až se z vý-
padků elektřiny stane norma, až otočíte vypínačem a bude pořád tma. Využívání jaderné
energie je zcela v souladu s evropskými hodnotami. Podporuje svobodu, protože nám dává
nezávislost. Na rozdíl od jiných zdrojů lze jaderné palivo dovážet z bezpečných zemí, které
jsou navíc našimi spojenci. Jaderná energie je i v souladu s principem šetrnosti k životnímu
prostředí. Běžná elektrárna s výkonem 1000 MW spotřebuje za rok kolem 2 milionů tun
uhlí či ropy. K produkci stejného množství elektřiny z biomasy bychom museli spálit rychle
rostoucí dřeviny z plochy téměř 300 000 hektarů (což je mimochodem desetina veškeré orné
půdy v ČR). Nebo stačí vytěžit ze země pouhých 28 tun uranové rudy.
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Znesnadňuje mi to vědomí, že od politiků se požaduje držet energetiky na uzdě. Politici jdou
vstříc umělé ekologické poptávce, podléhají standardně vlastnímu populismu a tlaku eko-
logického byznysu. Pokusím se tedy využít svých profesních znalostí a zároveň držet na
uzdě sám sebe. Kombinace obou profesí mi umožňuje lépe pochopit právě Andreje Sacha-
rova a vztah energie a svobody. Přesněji, v jeho pojetí – jádra a evropské svobody.

Začnu energetickou koncepcí. Zdánlivě ji máme. Máme energeticko-klimatický balíček.
Je jednou ze zásadních součástí aktuální agendy EU. Ten balíček je neustále vylepšován
a doplňován. Ale nechybí v něm náhodou to podstatné? Nechybí v něm naprosto jedno-
značná a nezpochybnitelná odpověď na onu otázku – co se stane, až otočíte vypínačem? A co
se stane za 10 let? Za 50 let?

Nemohu se zbavit pocitu, že celá naše evropská energetická koncepce vychází z impli-
citního předpokladu, že dostatek energie je zajištěn. A teď už jen zbývá správně stanovit
ambiciozní cíle, regulovat, snižovat emise, zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů atd. To je
naivní, hloupé a nebezpečné. To konstatuji jako energetik i jako politik.

Vzala vůbec naše energetická koncepce v úvahu hrozbu rolling blackoutů, k nimž už
v Evropě došlo? Naše rozvodné sítě jsou přetížené (byť právě česká má dostatečnou kapa-
citu) především v důsledku rostoucí potřeby mnoha evropských zemí dovážet elektřinu. Ale
i v důsledku výpadků větrných elektráren. Zatím šlo o omezená selhání. Ale při propojenosti
a zároveň poddimenzovanosti evropských sítí se může stát, že dojde k dominovému efektu.
Zvláště pokud se jednostranně upneme na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a zapo-
meneme na nutnost celkového zvyšování instalovaného výkonu. Protože spotřeba energie
navzdory nutným úsporám poroste. Tedy pokud počítáme se zvyšováním životní úrovně.
Mezi spotřebou energie a vyspělostí civilizace je přes úspory totiž vztah přímé úměry.
Úspory pouze zmenšují úhel přímky růstu.
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Lech Kaczyński mrtvý, Julija Timošenková seděla, Ivo Sanader a Ehud Olmert sedí, Janez Janša 
obviněn, ostatní kriminalizováni. Jediná Angela bude svatořečená. Nemají to ti mí kolegové lehké.
Ještě že u nás je klid...



které bude čelit hrozící bezpečnostně-energetické krizi. Jsem přesvědčen, že potenciál EU
společně s USA a Kanadou je dostatečný k tomu, abychom dokázali těmto hrozbám čelit.

Jsem si vědom, že jsem ve svých přímých i nepřímých odpovědích na mnou položené
otázky vytvořil několik dalších nových otazníků, na něž se nám dnes odpovědět nepodaří.
Přesahují cíl této konference. V žádném případě nechci vytvářet hrozbu apokalypsy, před
níž jsem v úvodu sám varoval. Není mým cílem eskalovat napětí mezi Ruskem a EU. Už
tak je ho tam dost. Snažil jsem se pouze zasadit poměrně plochou evropskou diskusi do šir-
šího rámce a přinutit nás všechny přemýšlet o klimatických změnách a energetické bez-
pečnosti trochu z jiného úhlu, než je u standardní evropské diskuse obvyklé. Využívám tím
jedné z posledních šancí před českým předsednictvím, kdy mohu prezentovat svůj skutečný
názor nezkreslený povinnostmi moderátora a hledače kompromisu. Je výsostně českým,
a jak jsem se snažil naznačit, i výsostně evropským zájmem posunout naši diskuzi od umě-
lých problémů k problémům reálným, od klimatického náboženství zpět na zem, k problé-
mům více světským. Co se tedy stane až v budoucnu otočíme vypínačem? Světlo, nebo tma?
Svoboda, nebo závislost?

✗ Panel moderoval známý komentátor CNN Carlos Watson a Janě Bartošové se moc líbil.
Ovšem u Jima Clancyho, naprosto kultovního redaktora CNN International, který mě
naživo zpovídal ve Washingtonu, přímo hýkala nadšením. Angličtinu mám teď pod-
statně lepší než tehdy. Takže když jsem vyšel ze studia a Petr Kolář mi říká: „Člověče,
dost dobrý“, beze slova jsem rozevřel sako. Košile se dala ždímat. Drzost mi teda opravdu
nechyběla.

Poučme se z osudu Edvarda Beneše
PIETNÍ AKT U PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ ÚMRTÍ ČESKOSLOVENSKÉHO PREZIDENTA

EDVARDA BENEŠE, SEZIMOVO ÚSTÍ, 3. 9. 2008

Vážení hosté pietního aktu. 
Prezident Edvard Beneš byl velký státník. Chtěl jsem to říci takto jasně a stručně hned

v úvodu. Žádné současné ani budoucí polemiky o Benešově odkazu na tomto faktu nemohou
nic změnit. Ostatně i tato pozornost dnes je dokladem velikosti. Benešův život a jeho veřejná
činnost jsou pro nás i šedesát let po jeho smrti zdrojem inspirace. Edvard Beneš byl příkla-
dem pilného, vzdělaného, přemýšlivého politika. Politika, který měl příležitost – či smůlu –
žít v hektické, složité době. Době, která kladla obrovské nároky na charaktery lidí a stavěla
je před nutnost řešit náročné problémy a osudová dilemata. Benešova dramatická dráha
nás vede k zamyšlení, jaká vůbec je role politika a státníka. Jaké mají být jeho priority, kde
jsou pozitivní i negativní meze jeho odpovědnosti a jaké jsou vůbec jeho možnosti zásadně
ovlivnit dění. Když s odstupem studujeme Benešovo působení, musíme se ptát: Kdo z nás
by na jeho místě obstál? A obstál by vůbec někdo?

Je nade vší pochybnost, že Edvard Beneš byl dobře vybaven pro svou veřejnou roli. Pro-
kázal to už během Pařížské mírové konference. Coby ministr zahraničí dokázal vydobýt pro
Československo uznání a silné mezinárodní postavení. Zakládal a později vedl Společnost
národů. Dodnes zůstává jediným českým politikem, který vedl světové společenství.

Po šedesáti letech kriticky hodnotíme některé Benešovy kroky z konce jeho politické
i životní dráhy. Ta otevřenost je zdravá a potřebná. Ani ti největší vůdci by neměli být ne-
dotknutelnými modlami. Buďme však také spravedliví. Dnešní doba neklade na politiky
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Když si mám vybrat mezi různými zdroji energie, pak jako civilizovaný člověk volím
ten, který nejlépe využívá potenciál skrytý v hmotě. Dokud nebudeme mít termojaderné
reaktory umožňující fúzi, je to jednoznačně jádro a štěpení. Určitě ne spalování křoví.

Pokud dovolíme, aby se významnou součástí energetického mixu stalo jádro, zajistíme
občanům dostatek laciné energie na dlouhá léta. A připravíme si cestu k našim dalším 
prioritám: snížení emisí a zvýšení energetické bezpečnosti.

Tím se dostávám (nakonec, ale ne v poslední řadě) ke třetí otázce, týkající se rizika
a priorit, k bezpečnosti a udržitelnosti energetiky. Je to i jedno z témat, která bychom jako
předsednická země rádi prosadili do agendy EU. Už nějakou dobu víme, že Evropa je ne-
zdravě závislá na dodávce energetických surovin z Ruska, případně z Blízkého východu.
V druhém případě jde o nestabilní region. A Moskva zase ráda a čím dál více používá ener-
getickou kartu a aspekty ropy a plynu jako nástroj velmocenské neoimperiální politiky.

Zde se mimochodem ukazuje další ze slabin evropské energetické koncepce. Je jí snaha
řídit distribuci plynu po vzoru rozvodů elektřiny. Jenomže elektřina je komodita s mnoha
zdroji a mnoha cestami přepravy k zákazníkovi. Naopak plyn má jen několik možných do-
davatelů a vybírat si můžete z jednoho, maximálně dvou plynovodů. Uplatnění vlastnického
oddělení (ownership unbundling) v původní podobě by znamenalo jediné. Nikoli více svo-
body pro odběratele, ale ještě větší závislost na ruském státním plynařském monopolu. Ten
by s největší pravděpodobností definitivně ovládl ony nemnohé distribuční cesty. Pokud se
tak už nestalo. A to nejsem hysterický.

Až dosud jsme byli svědky opakovaného utahování kohoutků coby výstrahy pro tu kte-
rou zemi. Příklad Gruzie však znamená nebezpečný zlom. Ukazuje totiž, že pro dosažení
a posílení svého energetického monopolu se Rusko nezastaví dokonce ani před vojenskou
akcí. Otázku Gruzie budeme podrobně diskutovat zítra a energetika jistě není jediný důvod
reakce Ruska na gruzínsko-osetinský konflikt. Nicméně je naprosto zjevné, že snaha od-
trhnout Abcházii od Gruzie má jasný cíl. Tím je získat strategické území, přes které proudí
kaspická ropa a zemní plyn do celé Evropy.

Zde se potvrzují naše nejhorší obavy. Je zřejmé, že v našem společném zájmu musíme
konečně dosáhnout jednotné evropské pozice vůči Rusku. Akce v Gruzii je mimo jiné i tes-
tem integrity, akceschopnosti a jednoty EU. Jakákoli separátní snaha o zajištění vlastních
dodávek, zatím běžně realizovaná řadou zemí právě po dohodě s Ruskem, v důsledku ohro-
žuje bezpečnost celého Společenství. Potvrzuje se také, že otázka energetické bezpečnosti
souvisí s bezpečností jako takovou.

Nejlepší politikou, která zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, je politika, která vede
ke stabilitě a míru ve světě. Naší naprostou prioritou ve vnější politice EU musí být nalezení
stability. Opět se tak ukazuje význam transatlantické vazby. S USA a Kanadou zde máme
naprosto shodné zájmy – jak ekonomické, tak politické. Naše schopnost zajistit prosperitu
a bezpečí našim občanům, ale i lepší život a mír jinde ve světě jsou úzce spojeny s dostatkem
energie. Přitom hlad po energetických surovinách dynamicky roste. Země, které byly dříve
čistými vývozci, se stávají jejími dovozci. Čína, Indie, Indonésie, Brazílie. Mluvíme o celkové
populaci v řádech miliard. Zároveň s tím se zvyšuje tlak na monopolizaci trhu. Spekuluje se
o vzniku plynárenské obdoby OPEC. V ní by mimo jiné měly být Rusko, Írán a Venezuela…

Všechny tyto trendy vytvářejí potřebu koordinace našeho postupu. A hledání cesty ze
závislosti na nedůvěryhodných regionech. Jednou z možných odpovědí je jádro, jak jsem již
zmínil. Další mohou být inovace a hledání nových technologií. Nicméně to je blízká či vzdá-
lenější perspektiva. Tady a teď před námi stojí otázka nalezení politického řešení. Řešení,
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bránit. Podmínky nebyly příznivé. Na druhé straně si musíme uvědomit, že na tvorbě těch
podmínek se podílíme všichni, celá společnost, každý jednotlivec. Beneš prohrál – ne pri-
márně kvůli vlastní slabosti. Ale především proto, že slabost vůči zlu projevili mnozí před
ním a kolem něj.

Beneš zůstal až do konce života slušným člověkem. Odmítl podepsat komunistickou
ústavu a abdikoval. S čistým svědomím dnes na něj můžeme vzpomínat jako na velkého
státníka, jemuž vždy leželo na srdci blaho občanů. Chovejme se v souladu s jeho odkazem
a zkušeností. Kdyby žil Beneš dnes, pak jsem si jist, že ten, jemuž byla tolikrát vyčítána
váhavost, by při řešení problémů, které nám připadají složité, vůbec nezaváhal. Vzdejme
mu čest!

✗ Po zkušenostech z politiky vím dnes zcela jistě, že být pouze slušný je málo. Tím nechci
říct, že politik musí být automaticky křivák. Ale skutečný státník musí prokázat odvahu,
sílu, vnitřní integraci a nadhled. A musí být zdravý. V minulosti šel panovník do bitvy
a aby ho historie zaznamenala, musel přežít.

Evropě to osladíme? Sladíme Evropu?
ZAHÁJENÍ KAMPANĚ „TVÁŘE ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ“, PRAHA, 4. 9. 2008

Všechny vás zdravím, dobrý den. Do českého předsednictví scházejí skoro přesně 
čtyři měsíce. Půjde skutečně z českého pohledu o historickou událost. Řekl bych o událost
srovnatelnou s dobou Karla IV. a s tehdejším postavením království v Evropě a s postavením
Karla IV. v Evropě. Možná, abych byl aktuálnější, s předsednictvím Edvarda Beneše 
Spojeným národům. Dnes je Evropa mnohem více integrovaná a mnohem více propojená.
Dopad evropské politiky na občany zemí EU, tedy i na české, je daleko silnější a konkrét-
nější, než byl v minulosti vliv Karla IV. na evropské dění. To, že to tak nevnímáme a že si
neuvědomujeme, že čtyři pětiny legislativních pravidel dnes pocházejí z Bruselu a že se jimi
musíme řídit a že se jimi řídíme dobrovolně, si myslím, že je chyba.

Byl bych rád, aby lidé tady doma chápali naše předsednictví jako unikátní příležitost,
jak pochopit EU a jak umožnit Evropské unii a zemím Evropské unie, aby pochopily nás.
Jsme členy více než čtyři roky. Stále ji vnímáme jako něco vzdáleného, těžce uchopitelného,
nezajímavého. Což neodpovídá skutečnosti. Stejně tak ani my nechceme, abychom byli vní-
máni jako lidé či země, která si pořád na něco stěžuje. Byl bych rád, aby se lidé v České re-
publice i díky našemu předsednictví sžili s EU, se všemi přednostmi a někdy i nedostatky,
které v sobě nese, a získali tak rozumný pohled na Evropskou unii jako mají třeba Dánové,
Holanďané a někteří další, jejichž země jsou v EU, ale svoje národní zájmy si velmi slušně
a současně důrazně dokáží obhájit.

„In varietate concordia“ – jednota v různosti. To je nejen oficiální motto Evropské unie,
ale i moje vize působení České republiky v Evropské unii. Prakticky totožný význam má 
národní motto Spojených států amerických. „E Pluribus Unum“ – z mnohých jediné. A ko-
neckonců je zde i jasná návaznost motta našeho předsednictví – „Evropa bez bariér“, které
znamená společný prostor svobody a respekt k jednotlivostem. Naše předsednictví je velkou
šancí, kterou nechceme promarnit. Je šancí ukázat, že patříme do EU nejen formálně, ale
i fakticky, a že jsme schopni organizačně zvládnout ten kolotoč předsednictví, což v prvním
pololetí 2009 pro nás zcela jistě bude znamenat velkou výzvu. Jsme tady dnes i proto, aby-
chom představili Českou republiku jako aktivní součást EU.  Komunikační kampaň, kterou
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zdaleka takové nároky jako v Benešově době. Je k nim mnohem shovívavější. Nikoli snad
k jejich osobám, ale k objektivním důsledkům jejich činnosti. Vyčítáme Benešovi slabost?
Přílišnou vstřícnost ke komunistům? Nadbíhání Moskvě? Ale on se všem těmto tlakům sna-
žil čelit veškerou svou silou a podle svých možností. Jak během Mnichova, tak během února
1948, tak i při vyjednávání nového mocenského uspořádání po Jaltě se vždy snažil o jediné:
zajistit Československu a jeho občanům bezpečí. Že to nevyšlo, je objektivní fakt. Buďme
však opatrní se subjektivními soudy týkajícími se Benešovy osobní role či dokonce viny.

Jsou situace, kdy veškeré státníkovy síly při nejlepší vůli nestačí k odvrácení katastrofy.
Posouzení míry zavinění je velice subtilní záležitost. A já ji zde rozhodně posuzovat nemí-
ním. Za daleko důležitější pokládám něco jiného. Edvard Beneš se po celou svou politickou
dráhu snažil ukotvit Československo v mezinárodním řádu, zajistit ho, zaručit mu ochranu
a budoucnost. Beneš pro něj prostě hledal spojence. Když jsem se ptal po úloze politika v dě-
jinách a jeho možnostech, mířil jsem tím právě k významu funkčního spojenectví. Působení
Edvarda Beneše jasně ukazuje, že ani dobrá vůle, ba ani profesionalita k trvalému úspěchu
nestačí. Bez spojenců, bez opory ve světovém řádu nemá politikovo dílo dlouhého trvání. 
To platí i pro větší země než je ta naše.

Právě na Benešovi můžeme názorně vidět, jak velký význam má existence spolehlivých
spojenců – a to na mezinárodní i domácí scéně. Kdyby rozkvět první republiky, nacistickou
okupaci a komunistický puč zažili tři různí státníci, mohli bychom snad dovozovat, že za
úspěchy či katastrofami jsou jen a jen jejich osobní zásluhy či selhání. Ale byl to stále týž
Edvard Beneš, kdo stál u klíčových rozhodnutí. Díky spojenectví s Francií, Anglií a zejména
Spojenými státy mohl Beneš na mírové konferenci vyjednat pro Československo tak jedi-
nečnou pozici. Naopak v době Mnichova se ocitl zcela sám tváří v tvář velmocím.

Během války a po ní se snažil vyjednat pro Československo vyvážené postavení. Smlou-
vou s Ruskem chtěl naší zemi zajistit bezpečnostní záruky a zároveň nevměšování do našich
vnitřních záležitostí. Dohodu s Moskvou mělo vyvážit spojenectví s Francií a Marshallův
plán. To Benešovi již nevyšlo.

Během února 1948 tehdy již slábnoucímu Benešovi připravili neřešitelné dilema domácí
demokraté. To kvůli jejich nesvornosti a zároveň neschopnosti čelit v kabinetu komunistické
menšině byl postaven do značné míry před hotovou věc. Nicméně rozhodnutí nepadlo 
25. února, kdy se Gottwald „vrátil z Hradu“. Ale již předtím. Podpisem Košického vládního
programu, zákazem pravicových stran, vytvořením Národní fronty. Pokračováním bylo po-
stupné přebírání moci komunisty a vše vyvrcholilo na Staroměstském náměstí již 21. února,
kde Lidové milice demonstrovaly svou připravenost a ochotu k násilné ozbrojené akci.

Beneš svůj boj nakonec prohrál. Jistě i díky vlastním chybám. Historie pro něj připra-
vila nepříjemný paradox, že největších úspěchů dosáhl prakticky na začátku kariéry, za-
tímco na jejím sklonku ho stíhala jedna rána za druhou. Poučme se z jeho osudu. Co by
Edvard Beneš dal za to, kdyby jako my měl to štěstí, že se může opřít o pevné spojenectví.
Beneše zklamaly jak multilaterální Společnost národů, tak bilaterální smlouvy, na které
spoléhal. My, jeho následovníci, si musíme vážit té šťastné okolnosti, že máme fungující
transatlantické spojenectví. Proto jsme v Evropské unii, proto jsme v NATO. Tyto instituce
zajišťují naše bezpečí, mír a prosperitu.

Dnešní doba, na rozdíl od té Benešovy, politikům odpustí skutečnou slabost tváří v tvář
mezinárodním hrozbám. Odpustí jim vstřícnost ke komunistům. Odpustí jim poklonkování
Moskvě. Dnešní doba ještě ano. Ale zítřek už ne. Ano, možnosti a tím i odpovědnost jednoho
politika mají své meze. Nemůžeme činit Beneše vinným za katastrofy, jimž nedokázal za-
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Zemský ráj to na pohled 
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ NOVÝCH NAHRÁVEK STÁTNÍ HYMNY ČR, 
PANTHEON NÁRODNÍHO MUZEA, 28. 9. 2008

Den české státnosti je vedle Dne vzniku samostatného Československa nejvýznamnější
připomínkou naší existence. Zatímco 28. říjen je dnem zrodu moderní demokracie, 28. září
nám připomíná tisíciletou národní tradici. Myslím, že se hodí si právě v tento den připome-
nout význam státní hymny. Píseň „Kde domov můj“ není stará ani dvě stě let. Ale bezpo-
chyby navazuje na daleko starší hymny, zejména na středověký svatováclavský chorál. Již
v něm se mluví o „české zemi“ jako o něčem, co stojí za to chránit, co stojí za to mít rád, co
nemá zahynout.

Dnešní hymna je moderním vyjádřením této potřeby. Vyjadřuje posun, ke kterému
došlo ve vnímání státnosti. Národního světce nahradilo národní obrození. Hymna získala
světský, lidový charakter. Ale stále je to ta samá „česká země – domov můj“. Den české stát-
nosti je přes svůj nesporný význam stále poněkud opomíjeným svátkem, který zůstává ve
stínu Dne samostatnosti. Částečně je to logické, protože 28. říjen 1918 představuje jasný
akt, zrod demokratického státu a ústavní tradice, počátek republiky, k jejímuž politickému
odkazu se stále hlásíme a v němž pokračujeme.

S 28. zářím je to složitější. Den smrti knížete Václava má daleko spíše význam symbo-
lický než konkrétní. Historici se dlouho přeli o to, ve kterém roce k oné vraždě vlastně došlo.
A dodnes existují různé názory na politické důsledky tehdejší změny vlády. Den české stát-
nosti je zkrátka daleko hůře uchopitelný než jednoznačné datum 28. října. Přesto bych
k němu rád upoutal větší pozornost. Symboly jsou totiž důležité. Národ bez symbolů je ná-
rodem bez minulosti a tím i bez budoucnosti. Národ bez symbolů je národem bez pocitu sou-
náležitosti, národem bez naděje. Není vlastně ani národem, jen společenstvím hlouběji
neukotvených jedinců.

Když si připomínáme úmrtí patrona České země, připomínáme si zároveň, že jsme po
více než tisíc let součástí hrdé rodiny evropských národů. Ne až od roku 2004, kdy jsme
vstoupili do Evropské unie. Dokonce ani ne od roku 1918, kdy se zrodil novodobý samo-
statný stát. Ale přinejmenším už od dob prvních Přemyslovců. Jsem přesvědčen, že právě
tento obrat pozornosti k hlubší a delší tradici, než je pouze ta republikánská – jakkoli je
a bude významná – nám může pomoci vyřešit naše chronické problémy s identitou.

Naše novodobá historie je plná dosud živých traumat. Roky 1938, 1948, 1968 nám při-
pomínají období ponížení, selhání a zrady. Republikánská éra je zatím příliš krátká, aby-
chom se s jejími peripetiemi dokázali s nadhledem vyrovnat. A když už si připomínáme
starší historii, pak zejména Bílou horu, případně husitské hnutí. Tedy okamžiky spíše bo-
lestné či kontroverzní. Poněkud nám uniká nadčasový a pozitivní smysl existence českého
státu. Přitom ideje spojené s počátky jeho formování jsou i dnes až překvapivě aktuální.

Na úsvitu české státnosti stály otázky základních definic, základního ukotvení české
kotliny. Budeme patřit k západní nebo k východní civilizaci? Jaké místo si malá země najde
v Evropě vedle silnějších sousedů? Kam vůbec budou sahat hranice a autorita českého
státu?

K těmto paradigmatům se vztahovala a stále vztahuje i naše novodobá historie. Masa-
ryk nám dal moderní stát, ústavní rámec a demokratickou tradici. Ale naše místo v Evropě,
naše západní směřování a vůbec představu o vlastním státním útvaru určila už svatovác-
lavská tradice. I naše dnešní státní hymna na ni navazuje. „Svatý Václave, vévodo české
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dnes zahajujeme, je odrazem našeho představení České republiky nejenom Evropanům,
ale i občanům České republiky tak, aby pochopili naši sounáležitost v rámci Společenství.
Proto jsme vybrali tváře předsednictví. Architektka Eva Jiřičná – světoznámá velká osob-
nost. Daria Klimentová, primabalerína londýnského baletu. Akademik, držitel spousty cen,
mj. i České hlavy, objevitel léku proti rakovině – Antonín Holý. Tereza Maxová, která tady
sice nemá fotografii a která je nejenom světoznámou modelkou. Jaromír Jágr. Jméno, které
obdivují v Rusku, USA i Kanadě, ale znají ho i všichni Evropané. Je také tváří České re-
publiky. Brankář Petr Čech a v neposlední řadě pan dirigent Libor Pešek.

K těm slavným jménům, mezi která by patřila možná i některá další – nedávno zemřelý
Tomáš Baťa, určitě Miloš Forman – jsme přidali jednu anonymní tvář. Tou tváří je kostka
cukru. Nevím, jestli to víte, ale kostka cukru je český vynález. Tím jsem vám možná trochu
napověděl, proč obdržíte nebo jste obdrželi při vstupu balení kostek cukru. Doufám, že jste
pochopili aspoň částečně náš záměr z toho úvodního spotu, který vám pustíme dnes ještě
několikrát. Chtěli bychom, aby tato kampaň byla pochopena, aby odrážela naši představu
o nás a aby pomohla vytvářet představu ostatních lidí o Češích a o České republice.

✗ Celý vtípek s kostkou byl geniální. Dvojsmyslná hesla byla nepřeložitelná a určená pro
domácí publikum. Jako první to nepochopili domácí novináři, ale to mě ani moc nepře-
kvapilo. Entropa byla sice úlet, David Černý je magor, ale ještě nikdy neměla budova 
Evropské rady takovou návštěvnost a ještě nikdy se tam lidé tolik nesmáli. Příště bych
byl asi konzervativnější, ale nelituji toho.
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Hrdinka českého předsednictví - kostka cukru - se samou hanbou z české malosti a blbosti rozpustila
v šálku kávy. Jako ta Česká republika v EU?



politika. Tím vzácným mužem byl Duff Cooper. Jako jediný člen vlády opustil bristolský ka-
binet na protest proti Mnichovské dohodě a zradě Československa. Naše země mu to nikdy
nezapomene!

Pamatuji se na mé první setkání s jiným výjimečným mužem. Je to muž, na kterého se
má země rovněž může spolehnout. Nejen proto, že Duff Cooper byl jeho předkem. Ale přede-
vším proto, že ví, že velikost spojenectví je v něčem jiném než ve velikosti země. On ví, že
v té malé zemi uprostřed Evropy má Konzervativní strana velkého spojence: ODS.

Ano, správně. Tím mužem byl můj přítel David Cameron. Bylo to přede dvěma lety. Dal
mi důkaz, že nezapomněl. Důkaz, že tradice spojenectví se v jeho rodině ctí. Důkaz, že zná
mou zemi. Důkaz, že velikost spojenectví se měří věrností společným hodnotám. Znamená
to pro mne, pro nás víc, než tušíte!

Po dvou letech vidím, že předvolební průzkumy ukazují strmý nárůst volebních prefe-
rencí Konzervativní strany právě pod vedením Davida Camerona. Není to jen popularita,
únava z labouristů. Jde o hlubokou změnu. O změnu, která nebere konzervativní straně
její kořeny, nebere jí nejlepší churchillovskou a thatcherovskou tradici. Jde o změnu, která
dává jejím idejím a lidem, a to nejenom v Británii, novou dynamiku, novou energii, nový
náboj. Nový smysl. Novou naději.

A tím se dostávám ke druhé části úvodní otázky: O co mi jde?
Jde mi, a jsem o tom hluboce přesvědčen, o totéž, o co Davidu Cameronovi, o totéž, o co

vám. Co tedy společně potřebujeme a co chceme?

1. Potřebujeme a chceme silnou transatlantickou vazbu
Věřte, silná transatlantická vazba není v Evropě samozřejmostí. Přitom je zjevné, že

Evropa si udržela svobodu jen díky transatlantickému spojenectví v obou světových válkách
i ve válce studené. Platí to i pro válku proti terorismu. Jen díky NATO jsme také více než
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země“, začíná středověky chorál. „A to je ta krásná země, země česká, domov můj“, odpovídá
mu závěr moderní hymny. Prosba „nedej zahynouti nám, ni budoucím“ má svůj odraz
v úvodní otázce české hymny: „Kde domov můj?“

Státní hymna tak nejen spojuje dnešek s rokem 1918. Ale v hlubším slova smyslu pro-
pojuje novodobou demokracii s počátky budování české státnosti. Je aktuálním vyjádřením
původní ideje české státnosti. Hymna také spojuje všechny občany České republiky bez
ohledu na věk, místo bydliště, sociální postavení. Stejně jako státní vlajka či znak, hymna
udržuje náš pocit sounáležitosti. Na rozdíl od nich však daleko přímočařeji a silněji zasahuje
naše emoce.

Oproti ostatním státním symbolům je hymna živým dílem, které je stále znovu a znovu
interpretováno. Není sběratelským kusem, který se dá naleštit a jednou provždy vystavit
do vitríny. Za těch 90 let zněla v nejrůznějších úpravách a provedeních. Hrála se při ofi-
ciálních příležitostech, při sportovních utkáních, ve školách, lidé si ji doma zpívali ve zlo-
mových historických okamžicích. Berte, prosím, nahrávku, kterou tu dnes ještě v dalších
verzích uslyšíte, jako příspěvek k tomuto velkému chorálu. Je mi ctí, že jsem mohl iniciovat
nahrání čtyř verzí státní hymny pod skvělým vedením světoznámého dirigenta Jiřího Bě-
lohlávka.

Děkuji při této příležitosti dirigentovi a interpretům, děkuji ministrům Sašovi Vondrovi
a Václavu Jehličkovi, Českému rozhlasu, Národnímu muzeu, Národnímu divadlu a Úřadu
vlády za to, že se na tomto projektu podíleli. Považuji to za poctu tradici, za malý dárek
k 90. narozeninám moderního samostatného státu a jeho hymny. Ale i za připomínku ko-
řenů naší identity. S písní „Kde domov můj“ je pevně, přímo neoddělitelně spjata naše mo-
derní národní existence.

Právě státní hymna je důkazem, že nemusíme složitě hledat naši národní identitu. Je
svorníkem, který spojuje původní ideu naší státnosti s její moderní interpretací. Bez nad-
sázky lze říci, že náš stát a náš národ budou žít tak dlouho, dokud se u nás bude zpívat:
„Zemský ráj to napohled!“

✗ Je mi velmi blízké Pekařovo pojetí českých dějin, bez přikrášlení, bez fangliček, bez hrdin-
ských epopejí národně-obrozenecké doby a Rukopisů a s kritickým pohledem na dobu
husitskou. Nechtěl bych se nicméně ptát „Kde domov můj“, ať už se budu nacházet ve
faktickém nebo myšlenkovém exilu.

Tak už, sakra, vyhrajte ty volby!
BIRMINGHAM, KONFERENCE BRITSKÉ KONZERVATIVNÍ STRANY, 29. 9. 2008 

Drahý Davide, drazí toryové, dámy a pánové.
Děkuji za tak srdečné přivítání. Je mi velkou ctí být zde, v Birminghamu, na centrálním

pódiu konference Konzervativní strany.
Ano, asi se divíte, co tu, proboha, ten mohutný český člověk dělá? Proč tu je a o co mu

jde? Proč se plete do naší domácí diskuse? Co nového nám chce sdělit, když už jsme kvůli
němu museli přenastavit mikrofon?

Takže k první části otázky: „Proč tu dnes jsem?“
Jsem tu proto, že každý potřebuje spojence. Spojence, na kterého se může vždy spoleh-

nout. Na kterého se může spolehnout nejen názorově, ale především lidsky. Tak jako se má
země, dnes na den přesně před 70 lety, mohla opřít o jednoho vzácného Brita a prozíravého

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

238

Co víc si přát? Opakovaný standing ovation čtyř tisíc toryů na jejich konferenci v Birminghamu? To by
bylo málo. Přál bych si naplnit v praxi obsah mého projevu! 29. 9. 2008



iniciativa a volný trh, ne regulace a bruselské strategie. Naší největší komparativní výhodou
jsou svobodní a pilní lidé, ne byrokraté. Nesmíme dopustit, abychom v soutěži o globální
konkurenceschopnost prohráli.

Lepší regulace je lepší než přeregulace, ale zrušení regulace je lepší než lepší regulace!

A šťastná sedmička… Potřebujeme a chceme spojenectví
Naše spojenectví staví na tradici, projevuje se úzkou spoluprací v současnosti a míří ke

společné budoucnosti ve svobodné, otevřené a prosperující Evropě. V Evropě příležitostí
a odpovědnosti.

ODS je připravena tuto představu Unie prakticky prosazovat právě s vámi, s Britskými
konzervativci a dalšími podobně smýšlejícími stranami v Evropském parlamentu. Budeme-
li k tomu potřebovat novou frakci, založíme ji!

Možná jsem nemusel mluvit tak dlouho. Možná jsem mohl na obě části úvodní otázky
odpovědět daleko stručněji. Dovolím si aspoň na závěr krátké shrnutí. Proč tu tedy dnes
jsem, o co mi vlastně jde? Co společně potřebujeme a chceme? Jak prosté, milý Watsone. Vy
Britové, my Češi, my Evropané, vy toryové i my čeští občanští demokraté, my všichni po-
třebujeme a chceme, abyste s Davidem Cameronem vyhráli volby. Mnoho štěstí!

✗ Měl jsem to štěstí, že jsem mohl potkat všechny předsedy Britské konzervativní strany
premiérem Johnem Majorem počínaje, přes Williama Haguea, Iana Duncana Smithe,
Michaela Howarda až k Davidovi Cameronovi. V Británii buď vyhrajete volby a pak jste
premiér, nebo „střídáte“. Když jsem seděl s Tony Blairem v Downing Street 10, říkal jsem
mu: „Tony, jsem jediným člověkem, který během jednoho týdne potkal bývalého (byl jsem
týden před tím v Praze s Majorem), současného i budoucího (ten den s Cameronem v Lon-
dýně) premiéra vaší země.“ Smáli jsme se. „We‘ll see“, říkal. Nicméně, nemýlil jsem se.

Role Turecka v globalizovaném světě
NÁVŠTĚVA ANKARSKÉ UNIVERZITY, 8. 10. 2008

Možná se divíte, co by měl premiér středoevropské země říkat o roli Turecka v globalizo-
vaném světě. Zadání z názvu mé přednášky je vskutku globální a zároveň lokální, aktuální
a zároveň nadčasové, intelektuální a zároveň praktické, odborné a zároveň politické. Atd,
atd... Takže mi dovolte se s tímto nelehkým zadáním v krátkém čase nějak poprat. Troufnu
si říci, že vím docela dost o Turecku, studoval jsem vaši politiku a sledoval aktuální debatu
již v letech, kdy jsem působil v opozici. Rád se naučím ještě více. Není snad pro vás tajemstvím,
že nám záleží na prohloubení bilaterálních vztahů mezi Českem a Tureckem. Nejen politic-
kých a ekonomických, ale i kulturních. Zároveň považujeme Turecko za klíčového spojence.
A to jak v rovině dvoustranných vztahů, tak i evropského a globálního vývoje.

Může to znít podivně. Proč nám tak záleží právě na Turecku, když naše země zdánlivě
nic nespojuje? Máme různý historický i kulturní vývoj, lišíme se velikostí. Ve skutečnosti ale
velice potřebujeme úspěšné Turecko. Nejen co se týká otázek geopolitiky, geostrategie, bez-
pečnosti. Jde i o otázku filosofickou. Patříme v rámci Západu k těm, kteří věří, že budoucnost
Evropy je v otevřenosti. Neobáváme se rozdílů, obáváme se strnulosti, nevěříme, že nás
ochrání uzavírání se před světem, ale naopak sdílení našich hodnot s ostatními. Vím, že vy
sami si ohledně své budoucnosti kladete řadu otázek. A je to tak dobře. Na jejich správném
zodpovězení závisí nejen vaše budoucnost, ale zprostředkovaně i budoucnost Evropy a světa.
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rovnocennými partnery Rusku. Bez americké vojenské přítomnosti v Evropě by Rusko
rychle překlopilo mocenskou rovnováhu ve svůj prospěch, naplnilo by svou neoimperiální
ambici a rozšířilo svou sféru vlivu. Vzpomeňme si na Gruzii.

2. Potřebujeme a chceme návrat individuální odpovědnosti
Víra v člověka, důvěra v jeho schopnost se rozhodnout, to je ta otázka. Současná Kon-

zervativní strana usiluje o reformu, která vychází z této víry. Je to věčná diskuse. Human
action or human design? Lidé nepotřebují starostlivý všemocný stát. Potřebují příležitost.
Příležitost plodí osobní odpovědnost za sebe a svou rodinu. Osobní odpovědnost se promě-
ňuje v odpovědnost sociální. Stát zasahuje jen tam a tehdy, kde a když je to skutečně ne-
zbytné. Patří k přirozenosti každého člověka postarat se sám o sebe a o svoji rodinu. Patří
k přirozenosti každého člověka ctít mezigenerační solidaritu a podle svých možností pomá-
hat potřebným. Lidé potřebují prostor k vlastní odpovědnosti. Zbytnělý stát blahobytu je
koncept minulého století! Musíme sejít z cesty do otroctví, závislosti! Více svobodného roz-
hodování, méně státního dirigismu!

3. Potřebujeme a chceme zdravou měnu a veřejné finance
Bez zdravé měny nemůže být zdravý stát. Stát a jeho finance musí fungovat tak, aby

nedošlo ke znehodnocení měny a úspor občanů, aby nedošlo ke ztrátě důvěry ve funkce
státu. A můžeme přijmout jen takovou měnu a v takové situaci, abychom si nesvázali ruce
a neznemožnili provádění zdravé rozpočtové a měnové politiky ve prospěch občanů. Ano
mluvím o euru!

4. Potřebujeme a chceme čisté životní prostředí pro lidi
Starost o životní prostředí je v původním slova smyslu konzervativní, nikoli socialis-

tickou či liberální hodnotou. Kdo by chtěl mít nepořádek a špínu na svém vlastním dvorku?
Dobrou ekologickou politikou chráníme legitimní zájmy občanů, jejich majetek a rodinu.
Přírodu, vodu, zemi a vzduch chráníme pro člověka a jeho kvalitní život, nikoli obráceně.
Nežijeme pouze proto, abychom chránili životní prostředí, chráníme životní prostředí, aby-
chom mohli žít!

5. Potřebujeme a chceme zvýšit náš inovační potenciál
Evropa stále má vysoký inovační a technologický potenciál. Cestou k udržení této schop-

nosti však nejsou osvícená státní iniciativa a dotace, ale naopak: vyšší soukromé investice
do vzdělání, vědy a výzkumu. Jedinec, jemuž se dostane kvalitního vzdělání, je základem
prosperity státu. Kvalita přichází s dobře motivovanými jedinci, ne s vládními plány. Stát
musí vytvořit pro vědu a inovace dobré prostředí, nalajnovat hřiště, stanovit pravidla. Stát
nic nevymyslí, žádné inovační góly nedá. Góly musí a budou dávat špičkoví vědci, motivo-
vaní studenti a zainteresovaní podnikatelé.

6. Potřebujeme a chceme otevřenou, svobodnou a flexibilní Evropu
Evropa nemá geografické, ale hodnotové a ideové hranice. Kdo se přihlásí k našim hod-

notám a splní všechny podmínky, má právo stát se plnoprávným členem EU. Nesmíme se
uzavřít v „Pevnosti Evropa“, v „Klubu bohatých“, v hranicích středověkých kartografů. Je
naším posláním šířit dále prostor svobody, bezpečí, stability a prosperity v zájmu naší svo-
body, našeho bezpečí, naší stability a naší prosperity. Potřebujeme a chceme svobodnou
a flexibilní Evropu. Základní evropskou hodnotou je svoboda, ne solidarita. Je to soukromá
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Dnešní hrozby zdaleka nejsou jen vojenského charakteru. K jejich popisu nám dávno
nestačí nejen názvosloví z doby studené války, ale ani aktuální politologické studie. Je pří-
značné, že ani na názvu světového uspořádání, v němž žijeme, nepanuje shoda. A to je samo
o sobě výmluvné. Já se přikláním ke konceptu, který popsal americký teoretik mezinárod-
ních vztahů Richard Haas a pojmenoval ho ne-polární uspořádání.

V ne-polárním uspořádání vedle sebe existuje větší počet nikoli globálních, ale regio-
nálních hráčů, a to nikoli jen státního charakteru. Takovým ne-polárním hráčem může být
i světová organizace typu Světové banky a Spojených národů či regionální uskupení typu
OPEC a Mercosur. V hierarchii tohoto mezinárodního systému je postavení jednotlivých
hráčů relativně vyrovnané a zastupitelné. Na rozdíl od světa multipolárního či bipolárního
nedává heterogenita ne-polárních hráčů příliš šancí k etablování pevného světového řádu,
ke „koncertu mocností“, které by určovaly pravidla hry a byly zárukou světové stability
a bezpečí. Analogicky s tím, jak se proměňuje charakter mezinárodního systému, mění se
logicky i charakter hrozeb.

Zároveň s přechodem od bipolárního, unipolárního či chcete-li velmocenského uspořádání
k ne-polárnímu, roste význam zemí jako je Turecko. Ale třeba také Írán. Zatímco ona druhá
regionální mocnost je zdrojem nestability na celém Blízkém východě, Turecko hraje důležitou
geopolitickou roli stabilizátora území mezi Kavkazem, Blízkým východem a Evropou.

Síla reforem
Mluvil jsem tu o zapojení Turecka do NATO a do mezinárodních misí. Nicméně tuto zá-

služnou činnost byste nemohli vyvíjet trvale a účinně, kdyby Turecko zároveň nebylo zemí,
která je ekonomicky úspěšná a sociálně soudržná. Mustafa Kemal Atatürk kdysi prohlásil:
„Nebuďme nemístně hrdí na vojenská vítězství – připravme vítězství vědecká a ekonomická.“

V současném světě se význam ekonomické síly dále zvyšuje. Vojenská síla umožňuje vy-
hrát bitvu, ale nezaručí prosperitu, politickou stabilitu, řešení sociálních problémů. Dlouho-
dobé vítězství záleží na kvalitní a efektivní správě, na fungujících institucích, na hospodářské
síle a v neposlední řadě na přístupu ke vzdělání. Zvykli jsme si považovat všechny tyto před-
poklady za záruky blahobytu. Jsou však zároveň zárukami míru a bezpečí. Kde se obchoduje,
tam se neválčí. Turecko nejen dokázalo svou vojenskou připravenost při obraně míru, ale
také ušlo obrovský kus cesty k úspěšné moderní společnosti. Je zemí, která se vlastním úsilím
stala stabilizujícím prvkem v oblasti. Zároveň se stalo vzorem pro ostatní. Turecko totiž uka-
zuje, že rozdíl mezi prosperitou a chudobou není v nepřízni domnělých nepřátel, ale ve schop-
nostech společnosti a jejích vůdců. Čísla o ekonomickém výkonu jsou výmluvná. Turecko je
dle OECD 16. největší ekonomikou světa s průměrným pětiletým růstem HDP 5 až 9 %.
Skoro mám chuť žertovat a zeptat se vás, proč vůbec chcete do EU, jejíž ekonomický růst je
zejména kvůli množství regulací v průměru poloviční až třetinový. Přesto, že turecký eko-
nomický růst je křehký a dost často poznamenán politickými turbulencemi, dlouhodobý trend
je jednoznačný: Turecko se stává největší ekonomikou východního Středomoří, jihovýchodní
Evropy a Středního východu.

Stejně důležité jako ekonomické reformy jsou reformy společenské. Od zlepšení posta-
vení menšin až po změny v občanské, obchodní i trestní legislativě. Jsem přesvědčen, že
právě tyto dynamické společenské změny umožní, aby plody ekonomického úspěchu mohli
sdílet všichni občané Turecka. Tyto reformy přispějí k postupnému uhlazování sociálních
a regionálních rozdílů. Bez nich by nemohlo dojít k onomu pěknému jevu s ošklivým ná-
zvem: k sociální kohezi.
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Turecká cesta
Malá Asie vždy byla kulturní křižovatkou, křižovatkou náboženství a civilizací. Vaše

země však byla globálním hráčem po celá tisíciletí. Dnešní Turecko na rozdíl od řady jiných
zemí úspěšně čelí výzvám, které plynou z proměn mezinárodně bezpečnostního prostředí.
Jako stát, který úspěšně sehrává roli stabilizujícího prvku na neklidné křižovatce světů,
který je regionální velmocí ve smyslu vojenské a ekonomické síly – tzv. hard power.

Ale Turci jsou pro nás významní i jako národ, který si chce uchovat svůj politický de-
mokratický odkaz a neztratit přitom tradici své kultury. Nebo, chcete-li, národ, který si
přeje zachovat své kulturní dědictví a nepřijít o místo v moderním světě. V tomto je úspěšný
turecký model nesmírně cenný pro Západ i Východ. Jak se říká, příklady táhnou a Turecko
jeho vývoj předurčuje k roli moderátora dění na Blízkém východě, k roli země, která přibli-
žuje muslimský a křesťanský svět. V tom je důležitá role Turecka ve smyslu společenské
stability, ve smyslu soft power.

Mohu vás ujistit, že rozumím snaze Turecka o stabilní a bezpečné ukotvení ve světě.
Česká republika se nachází ve střední Evropě, která tradičně byla onou nárazníkovou zónou
mezi Německem a Ruskem. Teprve v devadesátých letech se nám podařilo najít bezpečné
spojenectví v transatlantické vazbě. V tom nás Turecko předběhlo. Již od roku 1952 tvoří
jeho armáda pevný jihovýchodní obranný pilíř NATO. Stejně jako my má Turecko ke člen-
ství v Alianci dobrý důvod. Má důvod bát se vlivu východní mocnosti. Nás od roku 1968 So-
větský svaz okupoval, po Turecku chtěl Stalin revizi hranic dohodnutých roku 1921, aby se
mohl podílet na kontrole průlivů do Středozemního moře.

V obraně demokratických hodnot Turecko vytrvalo i po skončení studené války. Máte
své jednotky v Kosovu, v Afghánistánu, účastníte se air policing mise v Baltských státech.
To je jasný důkaz, že už dávno patříte k euroatlantickému prostoru, že sdílíte jeho hodnoty
a jste připraveni k jejich aktivní obraně. A za to vám chci poděkovat. Zjevný je i pokrok,
který jste učinili zejména v poslední době při plnění vstupních podmínek EU. Pro mě jsou
tyto jasné činy daleko důležitější než vyhýbavá slova některých západních státníků, jimiž
se snaží zdůvodnit, proč je třeba odsunout nejlépe na neurčito vstup vaší země do Evrop-
ské unie.

Vždycky říkám, že Evropa má hodnotové, ne geografické hranice. Vás k Evropě řadí ani
ne tak onen malý kus území kolem Istanbulu, ale právě věrnost společným hodnotám. Proto
když k vám přijíždím jako premiér budoucí předsednické země EU, přijíždím k vám zároveň
s jasným poselstvím. V Turecku vidíme partnera, bez nějž nemůže být naše předsednictví
úspěšné. Má to své dlouhodobé i aktuální příčiny. Ty první souvisí s geopolitickým posta-
vením Turecka, ty druhé s prioritami, které jsme si pro naše předsednictví vytkli, i s mo-
mentální zahraničně politickou situací.

Geopolitický význam
Geopolitický význam Turecka přitom zdaleka nespočívá jen v jeho poloze. Řada jiných

zemí leží ve strategických místech, v citlivých zlomech. A nepřinášejí přitom světu nic po-
zitivního, nepřispívají ke globální stabilitě a rovnováze, spíše naopak. Turecko však doká-
zalo, že je něčím více než nárazníkovou zónou. Pro mě je Turecko jednou z mála zemí, které
mohou sloužit jako vzorový příklad vyrovnání se se změnou charakteru bezpečnostních hro-
zeb po pádu železné opony. Turecko zvládlo přechod od bipolárního uspořádání ke světu,
v němž dominantní úlohu hrají USA, ale zároveň se neustále rodí nové lokální konflikty,
sílu nabírají agresivní regionální mocnosti a eskaluje hrozba světového terorismu.
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a Iráku, na jeho území pramení řeky, které masivně zásobují vodou severovýchodní ob-
lasti Středomoří. Hodnota vody coby strategické suroviny na Středním východě roste a s ní
i váha Turecka v tomto regionu.

Od hard power k soft power
Turecko bylo v minulosti vnímáno především z pohledu hard power. Jako strážce jiho-

východního cípu Evropy, jako stát, který přispíval ke globální stabilitě především svými
tanky a vojáky. A samozřejmě jako klíčová země pro dodávky ropy, plynu a strategických
surovin. Nyní je však stále významnější vaše role ve smyslu soft power. Role, která byla ne-
myslitelná v kulisách studené války. Role, která je naopak stále důležitější v novém světo-
vém uspořádání, v němž už nerozhoduje pouze vojenská síla, ale síla institucí, síla
úspěšného společenského modelu. K této proměně Turecka přispěly tři faktory.

Za prvé je to ekonomický růst. Ekonomické zájmy a rozvoj začaly narážet na historická
rezidua, která proto bylo třeba odstranit. Jak jsem již řekl, kde se obchoduje, tam se neválčí.
Staré resentimenty se dnes zdají být daleko méně významné než zájem na ekonomické spo-
lupráci, již hostilita sousedů stojí v cestě. Domnívám se, že hospodářský rozvoj byl proto
impulsem k aktivnější turecké diplomacii. Mohu vás ujistit, že jak z našeho pohledu ze
středu Evropy, tak i z pozice budoucí předsednické země vnímáme zřetelný posun paradig-
matu turecké zahraniční politiky ve smyslu aktivnějšího a pečlivého budování konstruk-
tivních vztahů s vašimi blízkovýchodními sousedy, i ve smyslu snahy překonávat otázky
minulosti.

Druhý faktor bych nazval nábožensko-kulturním. Arabský nacionalismus v sousedních
zemích má sestupnou tendenci. Naopak se stává stále aktuálnější forma vyjádření politic-
kého islámu. A Turecko je úspěšným modelem fungujícího skloubení státního sekularismu
s umírněnou islámskou tradicí. Toto vše z něj činí příklad, který se dnes jeví v arabském
světě jako následováníhodný v daleko větší míře, než se dalo předpokládat ještě před něja-
kými deseti lety. Díky svému unikátnímu postavení mezi dvěma světy se Turecko také hodí
pro roli mediátora, kterou chce hrát v izraelsko-arabských mírových jednáních. Především
mezi Izraelem a Sýrií, ale i Izraelem a Palestinou. A nejnověji v Gruzii. To vše je pro nás
nesmírně cenné. Zejména v souvislosti s naším předsednictvím, do nějž spadá konec Ana-
poliského procesu či lednové volby v Iráku.

Třetím faktorem, který přispívá k vnímání Turecka coby soft power, je jeho přístupový
proces do EU. Okolní státy v něm správně vidí znak otevřenosti Evropy vůči islámu obecně.
Nechci si samozřejmě nalhávat, že všichni mají na tuto věc stejný názor. Zastánci integrace
Turecka do EU, mezi něž se počítám, vidí v Turecku budoucí most mezi islámem a křesťan-
stvím. Vidí v ní šanci, že jednou budeme schopni překonat střet civilizací, k němuž dnes do-
chází, že najdeme průsečík společných hodnot, minimální civilizační základ. Právě vstupní
podmínky do EU by mohly sloužit jako jedno z východisek k definici hodnot, které lidé do-
káží sdílet bez ohledu na kulturní rozdíly. Proto je podle mého názoru tak důležité, aby Tu-
recko při plnění těchto kritérií uspělo. A proto také budeme prosazovat, aby v takovém
případě EU dostála svému slibu a pozvala Turecko dál.

Turecko do EU
Odpůrci naopak tvrdí, že Turecko v roli majáku pro ostatní muslimský svět selže. Má

totiž v regionu zvláštní postavení kvůli své imperiální minulosti, členství v NATO i tradičně
blízkým vztahům s USA a Izraelem. Turecko bude dle této kritiky pro EU zdrojem nesta-
bility, protože sousedí s nevyzpytatelným Íránem, se Sýrií, která má vazbu na Hizballáh,

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

245

Energetická bezpečnost
Turecko je klíčovým hráčem i na poli energetické bezpečnosti a bezpečnosti zdrojů stra-

tegických surovin. Nejen pro mediteránní a středoasijský region, ale pro celou Evropu. Ev-
ropa, včetně Turecka, dnes stojí před dilematem, jak bezpečně diverzifikovat zdroje, které
z valné většiny pocházejí z problematických oblastí (Rusko, Kavkaz, Perský záliv, Afrika,
Latinská Amerika). Bohužel, ne všechny země EU si jsou vědomy politických a bezpečnost-
ních rizik souvisejících s potřebou pokrýt rostoucí energetické nároky a nechápou, že EU
i Turecko jsou na jedné lodi. Snaha o sólový postup některých velkých zemí, které dohadují
separátní smlouvy s Ruskem, ohrožuje stejně tak Turecko, jako Českou republiku. Proto
v průběhu našeho předsednictví cítíme potřebu věnovat otázce energetické bezpečnosti zvý-
šenou pozornost. Mimo jiné jsme se rozhodli pořádat summit EU-Trans Caspian, který nám
poskytne příležitost prohloubit evropskou spolupráci s dodavatelskými a tranzitními ze-
měmi tohoto regionu včetně Turecka a Ukrajiny.

Česká republika si je silně vědoma zásadního významu Turecka pro zajištění ener-
getické bezpečnosti Evropy. Již dnes sehrává Turecko důležitou roli energetického ko-
ridoru pro tranzit ropy a zemního plynu (ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan, plynovod Baku-
Tbilisi-Erzurum, zvažovaná výstavba plynovodu Nabucco). Stejně tak je významný eko-
nomický, politický a kulturní vliv Turecka na kavkazské a středoasijské republiky
(Turkmenistán, Ázerbajdžán a další), které sehrávají stále větší roli na globálním trhu
s ropou a zemním plynem. To se potvrdilo i během nedávné krize v Gruzii. Stabilita
v tomto regionu je důležitá i pro stabilitu dodávek energie, které přes tento region proudí
do Evropy. Ale nejde jen o ropu a plyn. Turecko kontroluje tok řek Eufrat a Tigris do Sýrie
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Za námi Bospor. Úzké hrdlo pro přepravu zboží i pro tankery. Po staletí se regionální mocnosti
včetně Ruska snaží o nadvládu. Quo vadis, Turecko? Na západ, nebo na východ? Most, brána
nebo islámská zeď?



Dokud lidská práva neplatí pro všechny na světě, 
je nesmyslné je rozšiřovat pouze pro některé 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „NA ÚSVITU“ VĚNOVANÉ 60. VÝROČÍ VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

PRAHA, STRAKOVA AKADEMIE, 13. 10. 2008 

Vážená paní ministryně, vážení přátelé.
Je to vlastně už počtvrté, co zahajujeme výstavu tady v prostorách Strakovy akademie.

Rozhodli jsme se tyto strohé úřednické prostory trochu oživit. Po výstavě Borise Jirků, 
po výstavě „Jedni z nás...,“ která slaví velké úspěchy v Českých centrech po celém světě, po
výstavě grafika Vladimíra Suchánka zde máme výstavu, kterou právě dnes zahájíme a ote-
vřeme a tak mi dovolte do úvodu pár slov.

Lidská práva a svobody jsou univerzální, smysl pro jejich vnímání je dán každému je-
dinci. Bez ohledu na to, v jaké zemi, v jaké kultuře a pod jakou vládou se narodil. Proto také
často užíváme termín „přirozená“ lidská práva a svobody. Bohužel, o co přirozenější je cit
pro základní svobody, o to nesamozřejmější je – i v dnešním světě – možnost se z nich těšit.
Když byla před šedesáti lety přijata v OSN Všeobecná deklarace lidských práv, byl to velký
pokrok v jejich institucionálním zajištění. Poprvé vznikl dokument potvrzující nezcizitelnost
základních svobod, na jehož znění byli schopni se shodnout zástupci všech civilizací a kultur
na planetě Zemi. Poprvé vznikl koncept, který k plnění individuálních vrozených práv za-
vazoval vlády po celém světě.

Touha po svobodě je věčná a přirozená. Všeobecná deklarace lidských práv tak jen
shrnula do jednoho krátkého textu to, o čem po tisíce let psali myslitelé, co garantovali někteří
osvícení vládci, za co bojovali řadoví občané v různých dobách a na různých místech planety.
Deklarace znamenala velkou vítěznou bitvu v zápase o svobodu. Ale ani zdaleka nepřinesla
konečné vítězství. I dnes žije většina obyvatel v zemích, jejichž vlády lidská práva opakovaně
porušují. Většina lidstva nemá záruky těch nejzákladnějších svobod, jakými jsou právo na
život, bezpečí, svobodu pohybu… Platí to i v 21. století. Tedy podle křesťanského kalendáře,
protože podle čínského počítání času se nacházíme již v 48. a podle židovského kalendáře 
v 58. století. Tak stará je lidská civilizace a přesto má tak slabé záruky lidských práv.

Je nutné si to připomínat i nyní, kdy slavíme šest desetiletí existence Všeobecné dekla-
race lidských práv. A právě dnes si musíme otevřeně říci, že ve válce o lidská práva rozhodně
nevítězíme na celé čáře. Vítězíme-li vůbec. Vždy v samotné OSN mají většinu režimy, které
nemají lidská práva v úctě a masivně je porušují. Vždyť v samotné OSN je možné, aby Výbor
pro lidská práva řídila země, jež je sama porušuje. Zatímco my v Evropě jsme prosadili do
našich ústavních systémů práva první, druhé a dokonce třetí generace a živě debatujeme
o čtvrté generaci práv, většina lidí na Zemi by ráda měla zaručeny alespoň základní, „prvo-
generační“ občanské svobody. To by nás mělo trápit daleko víc než řešení otázky, zda mají
vlády členských zemí EU garantovat svým občanům právo na bydlení.

Pokud chceme nést globální odpovědnost – a jsem si jist, že chceme – musíme přehod-
notit své priority. Naší základní starostí musí být snaha prosadit plnění deklarace ve 
všech členských zemích OSN. V tomto musí dostat globální solidarita se všemi lidskými
bytostmi přednost před skupinovým sobectvím. Koneckonců, politika lidských práv je
i v našem pragmatickém zájmu. Záruky svobody, prosperity a bezpečí dnešní šťastné men-
šiny lidí do budoucna závisejí na tom, jak bude žít ona méně šťastná většina světa. Závisejí
na tom, že se lidská práva stanou skutečně univerzálními nikoli pouze coby koncept, ale
i v každodenní praxi.
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s Irákem, kde jsou útoky povstalců na denním pořádku, ale také s Ázerbajdžánem a Gruzií,
tranzitními státy pro islámské teroristy z Čečenska. A nelze zapomenout na 200 milionů
turecky mluvících obyvatel střední Asie. Zahrnutí Turků mezi „občany Unie“ by tak vlastně
posunulo vitální hranici EU až k severní Číně. Tyto negativní argumenty nesporně odrážejí
realitu současného mezinárodního uspořádání. Pokud však chce EU dostát své papírové
ambici stát se globálním hráčem, neměla by z těchto důvodů uzavírat Turecku bránu pev-
nosti zvané Evropa.

Říkám tu znovu a jasně. Česká republika je rozhodným zastáncem plného členství
Turecka v EU, pokud splní všechny podmínky. Byli jste přijati mezi kandidátské země
a nám připadá nefér měnit vám pravidla v průběhu hry, i když samozřejmě víme, že ta
hra bude ještě dlouhá. Připadá nám nefér rozmělňovat vaše integrační snahy předčas-
nými úvahami o alternativách vašeho členství. Vadí nám to jak formálně, tak z hlediska
dosavadních úvah o obsahu takové alternativy. V těchto úvahách vládne nepoměr mezi
výhodami pro EU, která by tímto privilegovaným vztahem s Tureckem získala, a nevýho-
dami pro Turecko, které by mělo velmi omezený hlas v rozhodovacích procesech Unie. Na
jedné straně autoři těchto úvah chtějí využít ekonomického potenciálu sedmdesátimilio-
nového tureckého trhu i geopolitického postavení a bezpečnostně – strategické hodnoty
vaší země. Na druhé straně z těchto návrhů čiší pokus zamezit přístupu Turků na vnitřní
trh EU a na pracovní trh Unie.

Debata o členství Turecka v EU říká mnoho nejen o vaší zemi, ale zároveň o Evropské
unii. Dokonce bych řekl, že říká více o Unii než o Turecku. Vaše země přece nepřistoupila
k reformám primárně kvůli EU, ale kvůli svým vlastním lidem a vlastní prosperitě. Pokud
budete dále pokračovat, pak jednou prostě splníte daná kritéria a budete připraveni stát
se plnoprávným členem. Ale co EU? Bude schopna dostát svým slibům a své vlastní civili-
zační misi? Civilizační mise EU spočívá v oddanosti vlastním hodnotám, v tom, jak dokáže
dále rozšiřovat prostor stability, míru, bezpečí a prosperity ve svém okolí. Prvním předpo-
kladem proto je, že bude pro Turky a další přitažlivá, že vůbec budou stát o členství. Stejně
nezbytné ale je, že se EU bude umět vyrovnat s požadavky, které na ni ve zvýšené míře
bude klást její globální role.

Unie se zejména nesmí uzavírat ve své ulitě, musí být otevřená, musí svou integraci
umět rozvinout více do šířky než do hloubky, jako tomu bylo doposud. Další násilná unifi-
kace by z ní učinila mocnost třetího řádu, o tom jsem přesvědčen. Nechci, aby se Turecko
stalo obětí neschopnosti evropských lídrů postavit se čelem k těmto výzvám. Naopak chci
tyto výzvy řešit a pokrok v přístupových rozhovorech s Tureckem je tak v souladu s priori-
tami českého předsednictví.

Mottem Evropské unie je In varietate concordia. Jednota v rozmanitosti. Jak případné
právě pro Turecko. Turecko není evropskou noční můrou, jak někteří na Západě tvrdí. Tu-
recko může být naplněním evropského snu o svobodě, naplněním snu o společnosti, která
drží pohromadě díky společným hodnotám a jde kupředu zásluhou své vnitřní různorodosti.
Snad se nám ten společný sen splní. Nejen kvůli nám, ale hlavně pro příští generace.

✗ Oba jsme s Recepem Erdoğanem věděli, že hlavní hráči EU nikdy Turecko do „rodiny“
nepustí, ale oběma se nám ta hra líbila. Dnes se nicméně z Turecka velmi rychle vytrácí
Atatürkovy reformy, mění se sekulární charakter státu a Turecko začíná hrát velmi sil-
nou a pro nás stále méně a méně akceptovatelnou regionální mocenskou hru. Turkey
has no friends. Je to ale členská země NATO!
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více, než by bylo zdrávo, a poskytovaly tyto špatně zajištěné úvěry. Nynější zestátňování
bank de facto pokračuje v této nezodpovědnosti, protože snímá z těchto institucí podnika-
telské riziko a nahrazuje je státní kuratelou.

Za čtvrté. Nemohu zde zamlčet, že biliony věnované na sanování nezodpovědného jed-
nání vedení finančních institucí půjdou z kapes všech daňových poplatníků. Včetně lidí
práce, kteří tak zaplatí za chyby velkopodnikatelů. Vlády budou muset někde tyto ohromné
prostředky vzít. Buď se dále zadluží, nebo budou muset omezit veřejné služby.

Tolik tedy k našim obavám. Jinak samozřejmě platí, že i česká vláda musí na současnou
situaci nějak reagovat. V souladu s doporučením vláda navrhla zvýšit pojištění vkladů ze
současných 25 tisíc eur na dvojnásobek a bez spoluúčasti. V podstatě jde do značné míry
o finanční a kursovou korekci původní částky stanovené v roce 2001. Systémové řešení,
které bude do budoucna předcházet krizím vidíme ovšem nikoli v dalších regulacích, ale
naopak v liberalizaci. V souladu s naším programovým prohlášením pokračujeme v libera-
lizaci pracovního trhu, v odstraňování byrokracie a zlepšování podnikatelského prostředí,
zjednodušení daňového systému, v sociální reformě a přípravě penzijní reformy. A v nepo-
slední řadě ve zvyšování veřejných a podpoře soukromých investic do vzdělání, vědy a vý-
zkumu. Všechny tyto kroky povedou k udržení co nejvyššího ekonomického růstu i v případě
cyklických výkyvů a krizí. Věřím, že tyto reformy by mohly být inspirací i pro další členské
země. Regulace nezvýší, ale sníží globální konkurenceschopnost Evropské unie.

Tím se dostávám k druhé části mého vystoupení, ke „klimaticko-energetickému ba-
líčku“. Vy dobře víte, že už dříve jsme měli vážné výhrady k některým chystaným opatře-
ním. Zejména k aukcím povolenek. Ale i k výši limitů, které v navržené podobě nereflektují
chování zbytku světa, států jako Čína, Indie, Brazílie, Rusko či USA. Reálně tak hrozí, že
přínos klimaticko-energetického balíčku pro životní prostředí bude mizivý (pokud se k nám
někdo nepřidá, pak 20% snížení emisí představuje jen 3 % světové produkce). Zato dopady
na konkurenceschopnost evropského průmyslu budou fatální.

Jistě není v našem zájmu, aby jediným výsledkem nové legislativy bylo přesunutí
zdrojů znečištění o pár kilometrů dále za hranice EU, do zemí, v nichž nebudou platit tak
přísné limity. Evropa by tak pouze přišla o další pracovní místa – se všemi sociálními do-
pady – ale z hlediska emisí by se nestalo nic pozitivního. Je proto třeba zasadit se o celo-
světově koordinovaný postup při snižování emisí CO2. Pouze obnovitelné zdroje problémy
s energií nevyřeší. Jednou z možností, jak plnit limity klimaticko-energetického balíčku
a nepodlomit konkurenceschopnost EU, je rozvoj jaderné energetiky. Jde o zdroj nízko-
emisní, bezpečný, stabilní a laciný. Jsem rád, že se alespoň rozbíhá diskuse na toto téma,
že jaderná energetika již není v Evropě tabu. Nicméně řada států i sama Evropská komise
ještě nejsou připraveny na otevřenou podporu jádra.

Přijetí klimaticko-energetického balíčku beze změn a bez současné renesance jaderné
energie by si vyžádalo enormní investice do energetického a zpracovatelského průmyslu
i do návazných odvětví, aby byly navržené limity dodrženy. A pokud by se naplno rozjely
aukce s povolenkami již od roku 2013, odčerpalo by to z energetického sektoru další pro-
středky potřebné právě na investice do nových nízkoemisních technologií. Česká republika
na rozdíl od jiných zemí EU plní Kjótský protokol. Potřebujeme však více času, abychom
mohli náš průmysl přizpůsobit novým požadavkům. Kritická bude zejména situace u ener-
geticky náročných odvětví. Ale ke snižování zaměstnanosti dojde také v řadě subdodava-
telských firem. Řada pracovníků zejména ze starých členských zemí se již přesvědčila o tom,
že firmy velice bedlivě analyzují náklady. Jestliže v minulosti přesouvaly své závody za lev-
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Kromě toho si musíme také zamést přes svým vlastním prahem. Zatímco se řada z nás
opájí utopickými vizemi, jak stát v rámci práv 4. generace zajistí občanům „modré z nebe“,
tak se i v naší civilizované společnosti porušují základní svobody: zneužívání odposlechů,
snahy o násilné vyvlastňování či bránění návratu majetku, byrokratické porušování rov-
nosti příležitostí, rasismus… Nebo se to vše snad u nás neděje?

Teprve až budou základní svobody postaveny na pevný základ ve všech zemích světa,
budeme moci výročí Všeobecné deklarace lidských práv oslavit radostně a bez výčitek. Dnes
vlastně nemáme k velkým oslavám důvod. Spíše každý zpytujme vlastní paměť a ptejme
se, zda jsme vždy a za všech okolností udělali maximum pro obranu práv a svobod svých
bližních. A polepšeme se.

✗ Extenze „lidských práv a svobod“ bez definice lidských povinností a odpovědnosti v ko-
nečném důsledku zahubí naši civilizaci. Právo na život, právo na soukromí, ve kterém
jsou skryty všechny námi chtěné svobody, a právo na ochranu majetku pro mne dosta-
tečně pokrývají mou osobní touhu po lidských právech a za tyto hodnoty jsem ochoten se
rvát. Tady si asi s pražskou kavárnou neporozumím.

Jednejme s odvahou i rozvahou
SUMMIT EU, BRUSEL, 15. 10. 2008

Na úvod svého vystoupení chci poděkovat předsedovi Evropské komise panu José
Manuelu Barrosovi a předsedovi francouzské vlády panu Françoisovi Fillonovi za po-
zvání. Budu se věnovat obecně snaze minimalizovat následky globální nestability finanč-
ního sektoru. Vláda České republiky chápe, že země přímo postižené touto nestabilitou
musí činit kroky vedoucí k návratu důvěry ve finanční instituce. Uvědomujeme si, jaké
důsledky na hospodářský růst a zaměstnanost by mělo přetrvávání krize. Nejen v posti-
žených zemích, ale zprostředkovaně i na nás. Předesílám, že český finanční sektor je
zdravý a stabilní.

Dovolte mi přesto říci z pozice České republiky několik poznámek, které vyjadřují
obavy z dopadů případných unáhlených rozhodnutí motivovaných snahou vlád radikálně
zasáhnout. Zvláště když se jedná o rozhodnutí selektivní, přijatá bez společného postupu
celé Unie.

Za prvé. Jakékoli rozvolnění Paktu stability vnímáme jako přímé ohrožení důvěry 
v eurozónu a jako nebezpečný precedens do budoucna. Porušování finanční disciplíny ohro-
žuje dlouhodobou stabilitu a důvěryhodnost finančního sektoru a projektu společné měny.
V tom je česká vláda zajedno jak s Českou národní bankou, tak s představiteli významných
finančních institucí.

Za druhé. Masivní veřejná podpora poskytovaná některými vládami finančnímu sek-
toru má za následek dominový efekt a neznamená ve své podstatě nic jiného než vývoz
krize do zemí, které jí nejsou zasaženy. Toto politické rozhodnutí motivuje občany přesouvat
své prostředky do jiných bank bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zdravé, ale právě na zá-
kladě veřejně deklarované pomoci státu.

Za třetí. Odmítám často opakovanou tezi, že finanční nestabilita je selháním liberálního
kapitalismu. Právě naopak. Jde o fatální selhání intervencí do trhu. Byla to státní podpora
hypoték, která vedla k tomu, že je ve velkém počtu využívali lidé, kteří nebyli finančně způ-
sobilí k jejich splácení. A pod dojmem této státní podpory riskovaly finanční instituce daleko
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Je více než desetkrát starší než evropská společenství. Ale je založena na stejných prin-
cipech jako Evropská unie. Na univerzalismu, na víře ve společné hodnoty. A samozřejmě
na touze po vzdělání a vědění. Zde, na půdě Karlovy univerzity si uvědomujeme, jak k sobě
my Evropané máme blízko. Máme společné problémy a společně také musíme hledat jejich
řešení. Vodítkem k politickým rozhodnutím přitom musí být i názory odborníků. Ať už se
jedná o finanční nestabilitu či o energetiku a klima, abych připomněl ty nejaktuálnější ev-
ropské otázky. Vždy je dobré si napřed vyžádat seriózní analýzy.

Jsem přesvědčen, že i když se v Evropské unii střetávají národní zájmy 27 zemí, ne-
smíme v našich debatách pouštět ze zřetele toto odborné hledisko. Nebo spíše právě proto.
Samotná debata v EU je založena na hledání největšího společného jmenovatele, na hledání
průsečíků místních, regionálních a národních zájmů. Říkáme tomu konsensus. Ale klidně
bychom také mohli říkat syntéza. Syntéza na úrovni kontinentu s více než 500 miliony oby-
vatel, jíž předchází důkladná analýza všech jednotlivých aspektů do nejmenších podrob-
ností. Analýza a syntéza, základ vědecké metody, je i základem fungování složitého
evropského mechanismu. Jsem přesvědčen, že jedině podrobná analýza problémů a ná-
sledná poctivá syntéza zajistí Evropské unii budoucí úspěch.

Už za nějakých deset týdnů převezme Česká republika roli předsednické země. A my
ctíme onu vědeckou metodu. Napřed analýza, tedy přesné definování jednotlivých rozdíl-
ných zájmů – což média vnímají jako hádku. Pak syntéza, tedy hledání konsensu, uhlazo-
vání sporů. Rolí předsednické země je tuto debatu v EU spíše moderovat než řídit. Umožnit
jak otevřenou definici zájmů, tak přispět k hledání jejich průsečíku. V tomto smyslu věřím,
že nemusí záležet na velikosti ani na délce členství. Když zapomeneme na předsudky a me-
diální klišé, pak rozhodující je rozumné a předvídavé řízení debaty, nikoli parametry před-
sednické země. A my jsme se samozřejmě snažili za dobu našeho působení učit od druhých,
také od Německa.
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nější pracovní silou, v příštích letech by to mohlo být i z důvodů nižších výrobních nákladů
v zemích mimo dosah evropského klimaticko-energetického balíčku. Pozitivní impuls pro
odvětví zabývající se obnovitelnými zdroji energie a v sektoru zelených pracovních příleži-
tostí (green jobs) tento výpadek nenahradí. Zmíněné obory zůstanou ještě dlouho na evrop-
ském pracovním trhu marginální.

Proto je podle našeho názoru třeba přijímat novou legislativu ve spolupráci s výrobci,
na něž dopadne. Již dnes mě představitelé ohrožených podniků žádají o pomoc při prosazení
postupného náběhu akcionovaných povolenek v elektroenergetice či při snížení vysokých
pokut za překročení tvrdých limitů v případě automobilového průmyslu. Nebo o nejrůznější
domácí podpory, což však naráží na evropskou legislativu v oblasti vnitřního trhu, kterou
bych velice rád dodržoval.

Nelze opomíjet ani sociální dopady balíčku. Zdražení všech druhů energií včetně elek-
trické řada občanů pocítí velice citelně. Dojde i k celkovému zvýšení cenové hladiny. Vyšší
inflace dopadne na osoby s nízkým a středním příjmem, na rodiče s dětmi, na důchodce,
zdravotně postižené, nezaměstnané a další znevýhodněné skupiny obyvatel. Při diskusích
o ekonomickém balíčku bychom neměli zapomínat, že rok 2010 bude vyhlášen jako rok boje
s chudobou. Chudí obecně upřednostňují věci laciné, nikoli ekologicky šetrné, a je bohužel
smutným faktem, že vyšší ceny dopadnou na sociálně slabší občany EU daleko silněji než
na bohatší.

Právě ohledy na onu zranitelnější většinu občanů spojují obě části mého dnešního vy-
stoupení. Jak v případě nestability na finančních trzích, tak u klimaticko-energetického ba-
líčku platí, že důsledky neuvážených kroků by zaplatili převážně chudí. Musíme najít
rozumnou míru kompromisu. Musíme najít kompromis, který vrátí finančnímu sektoru dů-
věryhodnost. Musíme najít kompromis, který pomůže životnímu prostředí a nepodlomí kon-
kurenceschopnost EU. V obou případech jde také o to, jaký vliv bude mít naše rozhodnutí
v širším kontextu. Zatímco veřejná podpora bankám v některých zemích přenáší krizi na
další státy, přijetí klimaticko-energetického balíčku bez koordinace se zbytkem světa na-
opak vyhání průmysl z Evropy a přitom nepomáhá snižovat celosvětové emise CO2.

Věřím tedy, že vlády členských zemí EU a Evropská komise budou jednat nejen s od-
vahou, ale také s rozvahou.

✗ Jako kdybych mluvil do dubu. Kolem mne seděli mí kolegové, evropští státníci, a měli
rozzářené a současně nesmlouvavé oči, jako kdyby byli zkouření. Dostali do ruky nebez-
pečnou klimatickou hračku – atomový klimatický kufřík. Moji trojčlenku (20% snížení
= 3 % světové produkce CO2) vůbec nepochopili. 

Vzdělání a inovace 
SETKÁNÍ S ANGELOU MERKELOVOU NA PŮDĚ UNIVERZITY KARLOVY, KAROLINUM, PRAHA, 
20. 10. 2008

Myslím, že se více než hodí sejít se s německou kancléřkou právě zde, na půdě Univer-
zity Karlovy. Císař Karel IV. založil tuto instituci, první ve střední Evropě, aby sloužila
všem, kteří touží po vzdělání. Všem bez rozdílu. V průběhu staletí Karlova univerzita tento
úkol plnila. Stala se evropským centrem vzdělanosti. Byla univerzitou stejně českou jako
německou a židovskou. Na Karlově univerzitě vyučovala dlouhá řada slavných osobností
různých národností. Jmenuji zde alespoň dvě: Jana Husa a Alberta Einsteina. Je to insti-
tuce, na kterou můžeme být všichni hrdí. My Češi, my Němci, my Evropané.
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Všichni dnes v Evropě volají po jejím odchodu a viní ji z hříchů celého světa a všech jejích před-
chůdců. Dovedeme vůbec odhadnout, kdo by v Německu mohl přijít po ní?



Byl by to dokonalý protipól, nebo spíše spoluhráč Jiřího Paroubka. ODS by přišla o tvář
a občané o politickou alternativu.

Ani taková opravdu vysoká míra flexibility ale nemusí ODS stačit k vládnutí. Komu-
nisté přestávají být tabu a tak by příští kabinet klidně mohl být tvořen (nebo aspoň pod-
porován) ČSSD a KSČM. Jakmile by ODS popřela sebe a přestala tak být pro ČSSD
nebezpečnou, nebyla by už pro ni ani zajímavá.

Lze takovému vývoji zabránit? Obtížně, ale lze. Prvním předpokladem je, že ODS ne-
ztratí svoji tvář, nevzdá se svých ideových základů, liberálně-konzervativního půdorysu,
nezačne zavrhovat reformy. Druhým předpokladem je, že nezakrní do podoby doktrinářské
strany, orientované pouze na tvrdé jádro voličů. Strany bez přirozeného koaličního poten-
ciálu, strany uzavřené, národovecké a eurofobní, která zaujme maximálně patnáct procent
voličů. To nechme extrémům typu Libertas. To je druhá hrozba pro ODS, protiklad té první.

I když paradoxně by se mohly realizovat obě současně: rétoricky tvrdě pravicová,
v praktické politice populistická a beztvará ODS. Necítíte lehké déjà vu? V každém případě
obě cesty, populistická i doktrinářská, vedou ke stejnému cíli: k fatální závislosti na velké
koalici s ČSSD.

Nehraje se ale jen o budoucnost ODS. Ta dosud byla stranou, která vyprázdněnému
marketingu paroubkovské ČSSD dokázala čelit. Když tato alternativa zmizí, zmizí i výběr
pro pravicové a středové voliče. Budeme zemí s faktickou dominancí levice. Česko si ale se
svou geografickou polohou v nárazníkovém pásmu ruských zájmů, se silnými komunisty,
se závislostí na ruské ropě a plynu, s křehkou mladou demokracií a s faktickým nezájmem
evropských velmocí nemůže tento švédský model dlouhodobě dovolit.

Nejhorší smrt je z leknutí
Je dnes vůbec ještě šance na zachování plurality politické scény? Šance na zachování

existence vůbec nějaké politiky v původním slova smyslu? Přes všechna zmíněná rizika jsem
si jist, že ano. Že dlouhodobě může uspět srozumitelná a otevřená politika, politika s reálným
obsahem, politika sebevědomá, euroatlantická, občanská. Proto věřím, že ODS spolu se stře-
dovými stranami může vládnout i v příštím období a donutit tak k vnitřní proměně i ČSSD.
Že dojde k postupnému vytěsňování a marginalizaci komunistů. Bylo by obrovským neštěs-
tím pro tuto zemi, kdyby politici pravice a středu podlehli panice z jedné úspěšné oranžové
vlnky. Nejhorší smrt je z leknutí. Teprve pak by bylo zaděláno na skutečné, oranžově rudé
tsunami. V tomto kontextu je třeba chápat i vnitrostranickou diskusi občanských demokratů.
Tady je třeba hledat důvody nejprve latentních sporů a dnes otevřených příkopů mezi Hra-
dem a Strakovou akademií, mezi pražským magistrátem a Jánským vrškem.

V Lidovém domě a na nejmenované ambasádě si nemohli přát nic lepšího. I proto je
nadcházející kongres ODS důležitější než ty předešlé. Jde o podstatně víc než jen o radar,
poplatky nebo standardní výměnu stráží. Jde o budoucnost.

✗ Byl to předkongresový vzkaz a současně varování delegátům. Kampaň do krajů jsem
nevedl, za volby jsem nenesl odpovědnost, s atomizovanou, bezduchou krajskou kampaní
ODS jsem nesouhlasil, protivládní orientaci kandidátů ODS bral za sebevražednou,
přesto jsem v očích ubrečených a nafoukaných krajských bossů nesl plnou odpovědnost
a oni prahli po krvi. Cena za přežití byla vysoká a konec se blížil...

✗ Pokud dnes čtu tento text, tak musím konstatovat, že po mém „odchodu“ se nečasovská
ODS vydala přesně popsaným chybným směrem.
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Co nás při tomto moderování čeká? Řada kontroverzních a citlivých témat. Ale také
jedno téma, na kterém doufám bude všeobecná shoda. Je jím podpora vzdělání, vědy, vý-
zkumu a inovací. Právě důraz na vzdělanost, na nové patenty a vynálezy vždy tvořil páteř
evropského úspěchu. Platilo to před 650 lety, před padesáti lety, platí to dnes a bude to
platit i v dalších staletích. Moudrost byla vždy onou šťastnou evropskou sudičkou, ať už
v kolébce ležela Karlova univerzita či evropská společenství.

Musíme masivně zvýšit investice do vzdělání, vědy a výzkumu. Především investice
soukromé, jichž pociťujeme v Evropě největší nedostatek. Musíme našim firmám vytvořit
takové podmínky, abychom z nich zbytečně neodsávali peníze, aby byly globálně konkuren-
ceschopné a aby měly motivaci investovat do výzkumu, inovací a nových technologií. Jsem
si jist, že zvýšení úrovně vzdělanosti a inovačního potenciálu Evropy je zásadní prioritou.
Je to cíl, za kterým musíme neochvějně jít bez ohledu na aktuální problémy a spory. Když
prohrajeme v závodě nových myšlenek a idejí, prohrajeme vlastní budoucnost. Věřím, že
společně v Evropě tuto prohru nedopustíme a že budeme silní jako celek – ať přicházíme
odkudkoliv, jak se píše v zakládací listině císaře Karla.

✗ Bylo lehké podlehnout pokušení a s Angelou v zádech nejen moderovat debatu evrop-
ských hráčů, ale i zasahovat do dění a ovlivňovat je. To, že se nám to dařilo a vytěsnili
jsme Klause a Paroubka z evropských médií a přes nezájem a odpor těch českých ovládli
i domácí diskurz, vedlo později k nesmyslnému potopení vlády během předsednictví.
Roli tam sehrála „synergie dvojího zbytnělého ega“. Hlas z Evropy byl jednotný – abso-
lutely foolish and crazy. Radoval se jenom Sarkozy, kterého když se novináři ptali, co
říká pádu mé vlády, tak uštěpačně odvětil: „Kdo je to Topolánek?“ Moje reakce – jediná
možná: „Sarkozy? Není to ten manžel od Carly Bruni?“ 

Kam kráčíš, česká politiko?
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 19. 11. 2008

Vytratí se z české politiky zbytky obsahu a zůstane jen prázdná marketingová slupka?
Začnou komunisté běžně zasedat v kabinetu? A zbude z pravice okrajové torzo, které se
k vládnutí dostane jen v rámci velké koalice? To jsou otázky, které zůstávají skryty pod
bouřlivým povrchem aktuálních sporů.

Jiří Paroubek slaví fakticky druhý úspěch s politikou postavenou na nadbíhání prů-
zkumům veřejného mínění. Na pragmatickém odvržení programových zásad a na agresivní
negaci. Tím prvním byly volby 2006, kdy si poprvé vyzkoušel tento typ kampaně a prohrál
méně, než všichni čekali. Překvapuje mne, že je letošní dvojvýsledek pro média i politology
takovým překvapením. Vždyť s ním tu hru po celou dobu hrají, dávají rathovské agresivitě
nebývalý prostor a na vyprázdnění obsahu tak mají i oni svůj podíl.

Nestat se sektou
Je to důvod k tomu, aby se ODS vydala stejnou cestou? Někteří její členové jsou zřejmě

přesvědčeni, že ano. Krajská kampaň tomu nasvědčovala, některé ústupky v krajských koa-
licích to potvrdily.

Pokud tento názor převáží, pak se do čela ODS může klidně postavit kdokoli bez pev-
ného ideového zázemí, zato se schopností pečlivě sledovat výkyvy popularity, virtuálně či
rituálně omývat modré kořeny a kdykoli uzavřít jakoukoli dohodu, která ho udrží u moci.
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Od počátku, kdy Václav Klaus jménem vlády podával přihlášku, přece víme, že za pří-
slušnost k civilizačnímu prostoru jménem Evropská unie budeme platit ztrátou části své
suverenity. Oplátkou získáváme přístup na společný volný trh a členství ve společenství,
které je prostorem svobody, bezpečí a prosperity. Evropská unie také díky své síle dokáže
jednat minimálně jako rovný s rovným s Ruskem. Nebo bychom si raději s Moskvou povídali
na téma energetické bezpečnosti sami?

Lisabonská smlouva nepředstavuje přesně to, co bych si přál. Ale stejně jako Václav
Klaus nestáhl svůj podpis pod asociační dohodou, ačkoli ji často kritizoval, trvám i já na Li-
sabonské smlouvě. Jistě, nakonec ji můžeme ze své vůle odmítnout. Ale ta volba není Lisa-
bon, nebo nic. Skutečný výběr je Lisabon, nebo Moskva.

Nevěřím, že v zemi, kterou poslední ruský okupant opustil v červnu 1991, v zemi, která
se před 19 lety zbavila promoskevského komunistického režimu, v zemi, která je svobodná
a relativně bohatá, nemá většina z nás v této otázce zcela jasno.

✗ Existují dva zahraničně-politické problémy, u kterých mám dodnes o svém rozhodnutí
pochybnosti, nebo spíše pocit nejednoznačnosti. Z pohledu naší dlouhodobé orientace
byly OK, směrem dovnitř byly sebevražedné. Ratifikace Lisabonské smlouvy a uznání
Kosova. Oba akty kontroverzní, odmítané a přitom nezbytné. Silově jsem je prosadil
v ODS, resp. ve vládě, a obojí mne viditelně poškodilo.

Udržitelný rozvoj?
FÓRUM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2008, PRAHA, 20. 11. 2008

V roce 2006 jsem na tomto Fóru doporučil používat místo jednoho sousloví „udržitelný
rozvoj“ raději dva termíny: „ekonomický rozvoj“ a „životní prostředí“. Podržím se tohoto dělení
i nadále, protože pokládám za korektnější a přesnější přiznat, že tu jde o dvě hodnoty, mezi
nimiž je jistý rozpor. Tím nechci říci, že ten rozpor je nepřekonatelný. Naopak. Pouze když
problém správně a korektně pojmenujeme, můžeme hledat jeho řešení. Tímto vymezením
pojmů zároveň zabráníme tomu, aby se agenda udržitelného rozvoje uměle rozšiřovala o řešení
sociálních otázek. Mezi ekonomickým rozvojem a sociálními jistotami ve skutečnosti žádný
antagonismus není a nemyslím, že je rozumné vracet se k dávno překonaným principům Ko-
munistického manifestu. Soustřeďme se čistě na otázky životního prostředí a ekonomického
rozvoje. Rozpor mezi nimi nepochybně je řešitelný, pokud opustíme ideologické zákopy a na-
hradíme předsudky přesnou analýzou. Jestliže odmítám sousloví „udržitelný rozvoj“, tak je to
právě pro jeho zideologizovaný obsah. Odmítám špatně maskovanou snahu omezit pod tímto
heslem rozvoj jako takový, omezit svobodnou aktivitu občanů. Jsem přesvědčen, že nejlepší
recepty pro ochranu životního prostředí nalezneme v rámci volného trhu.

My prostě musíme hledat taková řešení, která v maximální možné míře respektují jak
ekonomický rozvoj, tak životní prostředí. Je přece jasné, že kvalitu našeho života snižuje
jak nevýkonná, přeregulovaná, přezákazovaná, přelimitovaná ekonomika, tak nezdravé,
poničené, špinavé životní prostředí. Aktuální a leckdy patetické debaty o klimaticko-ener-
getickém balíčku a o světové finanční krizi nás staví před nutnost nalézt ty správné odpo-
vědi, ty správné a tržně konformní kompromisy mezi rozvojem a životním prostředím co
nejdříve. Začnu tím, co je nejméně sporné. Existují analýzy, které ukazují, že lze přijmout
taková opatření, která pomohou životnímu prostředí, ušetří energii, sníží emise a zároveň
jsou ekonomicky přínosná. Jedná se zejména o stavby nízkoenergetických budov, o efektiv-
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Volba zní: zda Lisabon, či Moskva
MF DNES, 20. 11. 2008

Často bývám dotazován na osud Lisabonské smlouvy. Bude ratifikována? Jaký je postoj
ODS? Neškodí tato dohoda českým národním zájmům? Odpovědi na tyto otázky vypovídají
hodně o míře odpovědnosti, prozíravosti a také zapomnětlivosti v české politice.

Stále opakuji, že jsem Lisabonskou smlouvu podepsal a svůj podpis nestáhnu. Věřím,
že se podaří prosadit její ratifikaci. Mezi členy ODS budí tato smlouva rozporuplné reakce,
ale nejde o nic nového. Tak je to s přístupem k Evropské unii od samého počátku. Na rozdíl
od jiných stran ODS nepřijímá EU nekriticky, ale pečlivě váží přínosy a náklady.

Začal to kdysi již Václav Klaus
Podpis Lisabonské smlouvy (k níž mám ostatně velké výhrady) je logickým pokračová-

ním procesu, který začal Václav Klaus, když podal přihlášku do Unie. Tehdy šlo od českého
premiéra o jasně pragmatické rozhodnutí. Kritizujeme řadu politik EU, ale je lepší v ní být
než stát mimo. Přínosy spojené s fungováním v tomto civilizačním prostoru převyšují ná-
klady.

Václav Klaus musel učinit stejné rozhodnutí jako já u Lisabonské smlouvy, když pode-
pisoval s EU asociační dohodu. Tehdy šlo o náklady ekonomické. Zatímco český trh se touto
dohodou otevřel pro členy EU zcela, vůči českému exportu přetrvávala ze strany členů Unie
řada restrikcí. Přes tuto diskriminaci se nám Klausovo rozhodnutí celkově vyplatilo. U Li-
sabonské smlouvy jde spíše o náklady politické.

Zvyšuje totiž váhu velkých zemí, což zejména členům ODS (nikoli už tak jejím voličům)
vadí. Vadí to i mně. Ale jaká je alternativa?

Evropská unie je prostorem pravidel. Pravidel, s nimiž nemusíme vždy souhlasit, ale
která tomuto prostoru po staletích nestability a bojů dávají pevný řád a jistotu. Evropská
unie je stejně jako NATO pevným konstitučním prvkem euroatlantického prostoru a je
i pevnou součástí naší polistopadové zahraniční politiky. Je, nebo by spíš mohla být hrází
velmocenským ambicím Moskvy.

A je daleko lepší, kdybych měl reagovat na slova prezidenta Klause, políbit se s němec-
kou kancléřkou než se objímat s ruským medvědem.

Lisabonská smlouva byla přijata po dlouhé a obtížné debatě, jíž jsme se aktivně účastnili
a v níž jsme projevili jak schopnost bránit některým závěrům, tak aktivně spolu s ostatními
prosazovat své zájmy a nakonec přispět ke konečnému konsenzu. Výsledek samozřejmě
plně neuspokojuje nikoho, byť každý má ke kritice jiný důvod. Ale představa, že můžeme
vyhrát v Bruselu 10:0, je naprosto nerealistická. Neplatí to ani pro Německo, Francii či 
Velkou Británii. Je jasné, že při počtu 27 zemí každá z nich častěji spíše prohraje než vy-
hraje. Nikdy to nebude jinak a jedinou cestou, jak se tomu vyhnout, je Unii opustit. To vše
říkám pro voliče jiných stran, kteří jsou proti Lisabonské smlouvě. Protože osmdesáti pro-
centům voličů ODS smlouva nijak zvlášť nevadí. Kdyby někdo chtěl vzít vystoupení z EU
vážně, tak teprve Lisabonská smlouva dává tuto možnost. A i díky naší maximální snaze
a díky našemu tlaku také konečně umožňuje přesun kompetencí nejen zdola nahoru, ale
také z Unie zpět na národní státy.

Moskva čeká 
Škodí tedy Lisabonská smlouva českým národním zájmům? Kdo odpoví ano, musí po

A říci také B. V takovém případě je třeba vystoupit z Unie.
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Poučení z Janova: návrat hodnot
LIDOVÉ NOVINY, 24. 11. 2008

Z Janova se musíme poučit. Abychom však našli správné odpovědi, musíme se ptát ne
po důsledcích, ale po příčinách. Proč se právě do Janova sjíždějí extremisté? Proč měli tak
spontánní podporu místních? Jak integrovat Romy do většinové společnosti?

Nerozlišuji extremismus na levicový a pravicový. Extremismus je násilí. A násilí mu-
síme odsoudit vždy, ať se ho dopouštějí antiglobalisté nebo neonacisté, Češi nebo Romové.
Dělení násilníků na „levicové“ a „pravicové“ je matoucí. Vytváří dojem, jako by extremismus
měl něco společného se standardní politikou. Je úplně jedno, zda se svištící baseballovou
pálkou ohání anarchista s šátkem, holá lebka v bomberu nebo Rom z ghetta.

Stejně tak je zavádějící módní tvrzení, že za rostoucí hrozbou extremismu je laxní pří-
stup represivních orgánů. Tak jako jinde, i v Janově byla státní moc připravená a důsledná.
Přes vysoký počet ozbrojených útočníků i Romů ke střetu vůbec nedošlo. Policisté, tolikrát
obviňovaní z nadržování extremistům a nenávisti k Romům, odvedli při jejich obraně bez-
chybnou práci i za cenu rizika pro vlastní zdraví. Přesto extremisté útočí opakovaně. V Ja-
nově letos již potřetí. Existuje zde totiž reálný, nanejvýš citlivý problém, v němž vidí svou
šanci. Extremisté upouštějí od útoků na Židy či homosexuály, přestávají se hlásit ke Třetí
říši. Zjistili, že v poměrně liberální, tolerantní, násilné ideologie odmítající české společnosti
s těmito tématy neuspějí. Češi netrpí apriorními předsudky, nemají problémy přijímat 
Evropany a Američany černé pleti či asijské přistěhovalce. Proto se extremisté soustředí
na jevy, které občané pociťují jako nepříjemné, obtěžující: život s nepřizpůsobivými občany,
s přistěhovalci či bezdomovci.

Neonacisté a ultranacionalisté pochopili to, co jejich anarchističtí a antiglobalističtí an-
tipodi již dávno. Že síla extremismu je v sociálních problémech. Pochopili, že i oni si tím do-
dají zdání legitimity. Potvrzuje se, že „levý“ a „pravý“ extrém se stýkají. Stejně jako
v minulém století Lenin s Hitlerem, dokázali extremisté v Janově získat na svou stranu
řadu obyčejných, v zásadě slušných, ale frustrovaných lidí.

Odpovědnost za sebe, za svou rodinu, za své zdraví. Toto je skutečná hrozba. S pár tisí-
covkami neonacistů si policie a tajná služba umějí poradit. Ale co ony statisíce normálních
lidí, kteří chodí do práce, živí rodinu a jsou denně obtěžováni a ohrožováni nepřizpůsobivými
obyvateli? I zde musí být policie daleko tvrdší, musí chránit slušné občany. Je ovšem jasné,
že nikdy nedokáže být úplně všude.

Represe je potřebná, ale řeší jen důsledky. Vynucování zákona, padni komu padni, byl
nutný první krok, který vláda učinila. Krok nejsnazší a nejrychlejší.

Druhým krokem byla změna legislativy. Zpřísnili jsme tresty za zločiny vůči životu,
zdraví a majetku občanů, což znamená tvrdší postih pro všechny násilníky. Změny v oblasti
daní a sociálního systému pak motivují k práci, končí doba snadného života ze sociálních
dávek, který je podhoubím sociálních problémů.

Nejtěžší je krok třetí. Nabídnout lidem z ghett alternativu. Dát jim lepší vzdělání a tím
i perspektivu lepší práce. Naučit je, že konformní život se jim vyplatí. Nezávisle na Janovu
vláda tuto koncepci připravuje. To je však práce na desetiletí. I většinová společnost trpí
socialistickými resentimenty. Pomalu si zvyká na návrat starých dobrých hodnot: odpověd-
nosti za sebe, za svou rodinu, za své zdraví.

„Občanské válce“, jak o ní mluví romští aktivisté, nezabrání pouhá represe. Nejlepší
a zároveň jediná záruka nejen svobody a prosperity, ale i sociální soudržnosti je v re-
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nější automobily, o opatření v průmyslu, o celkové zvýšení energetické efektivity a účinnosti
výroby elektřiny. Jen hodně zapšklý ideolog jakéhokoli zabarvení by bránil jejich přijetí.
V tomto případě se nezříkám ani angažmá státu ve formě osvěty, přijetí rozumných moti-
vačních opatření a pomoci při rozjezdu těchto aktivit, při překonávání počáteční nedůvěry
a získávání podpory soukromého sektoru.

Ve druhém balíku jsou opatření, pro která sice platí výše zmíněné, ale z nějakého dů-
vodu proti nim existuje ideologicky motivovaný odpor. Respektive jde hlavně o jedno opa-
tření – o rozvoj jaderné energetiky. Jaderné elektrárny sníží cenu elektřiny a zároveň jde
o prakticky bezemisní zdroj. V době hladu po energii, pod dojmem finanční krize a nutnosti
dohodnout se na snížení emisních limitů bych pokládal za krajně neprozíravé tuto možnost
vynechat. Nechci tu debatu vést zde, ale je jasné, že ji vést musíme, a to nejen s našimi vlád-
ními partnery, s našimi Zelenými, ale i v rámci Evropy, kde předsudky vůči jaderné energii
mají často i konzervativní strany.

Ve třetím balíku pak jsou pro mě nejhůře akceptovatelná řešení. Taková, která sice
umožní snížit emise, ale za cenu skokového zvýšení cen elektřiny, případně posílení závi-
slosti na importu energetických surovin. Mám na mysli závislost na plynu, na obnovitelných
zdrojích či sázku na technologii CCS – Carbon and Capture Storage. Uvědomuji si, že
všechna tato řešení jsou brána velice vážně. Přesto, či spíše právě proto před nimi velice
vážně varuji. Mně se docela líbí zelená formulka „co je ekologické, je ekonomické“. Ale
opravdu by tu měl platit princip ekvivalence. Proto dodávám: „Co je ekonomické, je ekolo-
gické“. Skutečně ekonomicky výhodná opatření jsou ta, která kromě okamžitého zisku šetří
energii a brání budoucím škodám. A skutečně ekologicky výhodné projekty jsou ty, které
kromě okamžitého snížení emisí nesnižují ekonomický výkon a nezvyšují zbytečně náklady.
To se o řešeních z třetího balíku bohužel říci nedá.

Energetika je zároveň jednou ze tří priorit (nejen) našeho předsednictví EU. Jde o jakousi
červenou nit, která se prolíná celým předsednickým triem. Francie řeší vztah energetiky
a klimatu – a velice bych si přál, aby projednávání balíčku úspěšně skončilo již na prosincové
Evropské radě. Naším tématem je energetická bezpečnost, švédské předsednictví se chystá
na energetickou efektivitu. Společně tak pokrýváme celou problematiku spojenou s energe-
tikou: snižování emisí, udržitelnost a bezpečnost dodávek a ekonomickou efektivitu.

A právě v tomto komplexu musíme chápat nejen energetiku, ale i vztah ekonomiky
a životního prostředí obecně. Nemůžeme bojovat za klima na úkor naší konkurenceschop-
nosti. Zvláště to platí v době globální finanční krize. Pouze ekonomicky nejvyspělejší země
mají technologie, prostředky a vůbec vůli účinně zlepšovat životní prostředí. Jednostranné
snížení emisních limitů spojené s brutálním náběhem aukcí povolenek nepomůže ovzduší,
protože pak se k EU nikdo nepřidá a naše snížení emisí o 20 procent (což činí celosvětově
jen 3 procenta) hravě vyrovná a překoná nárůst emisí v Číně. A snižování emisí i za cenu
zvýšení závislosti na dovozech plynu zejména z Ruska ohrozí svobodu a bezpečnost Evropy.

Pokud si mohu dovolit radit, jak dál, pak jednoznačně preferuji opatření z prvního
a druhého balíku – čili efektivní úspory a rozvoj jaderné energetiky. Tím pomůžeme jak
ekonomice, tak životnímu prostředí. Antagonismus zmizí, či se přinejmenším výrazně oslabí.
V takovém případě, při takovéto jasné definici cílů, jsem ochoten přimhouřit obě oči a tole-
rovat i onen pro mě nejasný a trochu zavádějící termín „udržitelný rozvoj“.

✗ Velmi opatrně a „politicky korektně“ jsem je nakopal do pozadí. Klimatické náboženství
je zločin páchaný námi samými na nás i na našich potomcích. 
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Zde si vypůjčím více než sedmdesát let stará slova kritika a filosofa Františka Václava
Krejčího, protože bych to nedokázal vyjádřit lépe: „Nazývejme evropanstvím jasné vědomí
příslušnosti nejen k národu, ale nad to i k společnému kulturnímu a morálnímu celku, jejž
oproti jiným dílům světa představuje Evropa, třebas že se pojem této duševní a kulturní
solidarity nekryl vždy právě se zeměpisným pojmem Evropa.“

Opravdu, evropanství nemá geografické hranice. Ačkoli naše hodnoty jsou specificky
evropské, jsou zároveň hodnotami univerzálními, může se k nim přihlásit každý člověk na-
daný svobodnou vůlí.

Univerzálními a stále platnými hodnotami jsou i dva postuláty, které stály u zrodu
Společenství uhlí a oceli: mír a prosperita. Jak naléhavě se nám připomínají i na počátku
roku 2009! Při vědomí platnosti obou postulátů, uhlí a ocel dnes nahradila ropa a plyn.

Zároveň se tyto aktuální otázky, které musíme řešit hned od prvních hodin našeho
předsednictví, kryjí s obsahovými prioritami, s našimi „Třemi E“, jimiž jsou Ekonomika,
Energetika a Evropa a svět. Jsou to priority, které se dotýkají všech členských zemí
a které ukazují přidanou hodnotu evropské spolupráce a následně potřebu hledání řešení
na globální úrovni.

Světová krize nám znovu ukázala, jak relativními pojmy jsou bohatství a velikost země.
Zákony Ekonomiky platí pro všechny, pro velké i malé, pro bohaté i chudé. A v éře globál-
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spektu k hodnotám, které tvoří základ naší společnosti. Kromě zmíněných k nim patří
i právo a pořádek. Extremismus jakékoli barvy hrozí všude tam, kde jsou tyto hodnoty
zpochybněny.

✗ V nějakém TV pořadu jsem řekl: „Romy je potřeba zkorumpovat.“ Moderátorka ztuhla,
ale já jsem pokračoval. „Zkorumpovat vzděláním. Jen tak se nám podaří jejich komunitu
rozbít na elity hodné následování, lidi, kteří chtějí pracovat, a lidi, kteří se integrovat
nechtějí.“ S migranty je to těžší, ale podobné. Musíme zabránit rozšiřování ghett a no-go
zón. Tvrdé uplatňování zákonů vždy a na všechny. Kdo se jim nepodřídí, musí být ostra-
kizován, vyhoštěn, kriminalizován. Bez milosti, bez výjimky. Menšina musí být slyšena,
ale neznamená to vyslyšena. Porušování pravidel některými nesmí být posuzováno jako
menší prohřešek, než porušování pravidel jinými, přes potenciální sympatie nebo pocit
viny. Návrat k pravidlům je jediná cesta, která zabraňuje xenofóbii, agresi, rasismu a ne-
toleranci. Nevolám po „tvrdé ruce“. Volám po dodržování pravidel.

Tři česká „E“ pro Evropu bez bariér
SLAVNOSTNÍ VEČER NA POČEST ZAHÁJENÍ PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EU,
NÁRODNÍ DIVADLO, PRAHA, 7. 1. 2009

Je mi ctí, že zde mohu slavnostně na domácí půdě zahájit české předsednictví Evropské
unii. Jak prchavý je to okamžik pro předsedu vlády, jak významná historická chvíle to je
pro Českou republiku.

Snad žádný jiný evropský národ nevěnoval tolik úsilí, času a prostoru debatě nad otáz-
kami své identity a smyslu vlastní existence jako Češi. Spor, do nějž se zapojily přední osob-
nosti české vědy, kultury i politiky, nás provází od počátku formování moderního národa.

Co může národ, který se stále znovu a znovu ptá, kým vlastně je, nabídnout Evropě?
Co může Česko v roli předsednické země nabídnout Evropské unii, která sama tak těžko
hledá společnou identitu?

Myslím, že můžeme nabídnout právě naši zkušenost s řešením „české otázky“, která
je zároveň otázkou evropskou. Na vše, na co se ptá současná Evropa, jsme se my Češi
ptali sami sebe dvě století. Za tu dobu jsme se naučili, co je skutečně důležité, na čem
opravdu záleží.

Naučili jsme se využívat našich předností. Naučili jsme se dosahovat z minima maxi-
mum, naučili jsme se pečlivě naslouchat, naučili jsme se flexibilitě a vynalézavosti, naučili
jsme se drobné, ale vytrvalé a tvrdé každodenní práci. Díky tomu jsme se stali úspěšným,
prosperujícím a hrdým evropským národem už v době, kterou dnes s poněkud přehnanou
dávkou pesimismu a defétismu nazýváme dobou temna.

Právě toto nádherné Národní divadlo je jedním z milníků české emancipace. Je názor-
nou připomínkou, že malý národ v multinárodním společenství vůbec nemusí trpět kom-
plexem méněcennosti. Ani v 19. století, a tím méně v 21. století. Je názornou připomínkou,
že o úspěchu společenství nerozhodují vznešené debaty o identitě, ale konkrétní výsledky
svobodné aktivity milionů lidí.

Ano, svoboda je naší základní hodnotou. Svoboda je odpovědí na všechny otázky po
identitě. Té české i té evropské. Svoboda je komparativní výhodou malého národa mezi vel-
kými, stejně jako malého kontinentu mezi lidnatějšími a bohatšími světadíly. Svoboda je
tím svorníkem, který spojuje naše češství a naše evropanství.
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S José Manuelem Barrosem na prknech, která neznamenají až tak svět, ale spíše naši českou za-
hrádku. Přál bych si, abychom byli hrdým a svorným národem. Někdy. Abychom nevedli střet o střed
Evropy, ale abychom jím byli. Zatím v předklonu nakukujeme přes rozbitý plot do Asie.



Proč můžeme mít euro později než Slováci?
MF DNES, 9. 1. 2009

Proč Slováci platí od začátku roku eurem a Češi zatím dál žijí se svou vlastní měnou?
To jsou pro veřejnost nepochybně důležité otázky.

Copak nejsou obě naše ekonomiky po tolika letech společného soužití a také po společ-
ném vstupu do Evropské unie natolik podobné, že by měly v otázce přechodu na euro hovořit
stejným hlasem? Ta otázka se nabízí sama a jsem s ní také často konfrontován. Nechci od-
pověď odbýt laciným tvrzením, že po rozpadu federace jsme společnou měnovou unii se Slo-
váky neudrželi déle než pár týdnů a že tedy rozdíly mezi oběma ekonomikami byly zřejmě
i v minulosti značné.

Seriózní odpověď má minimálně dvě roviny. Zásadní rovinou je, že Slováci si mohli do-
volit na euro dříve aspirovat.

Dzurindovy reformy podpořily nabídkovou stranu ekonomiky, rozhýbaly a zpružnily
trh práce, zjednodušily daňový systém a díky penzijní reformě v dlouhém období zřetelně
ulevily veřejným financím. Byly prostě splněným domácím úkolem, který má být sice plněn
bez ohledu na to, jakou měnou se v zemi platí, ale který umožňuje postkomunistickým
zemím snáze čelit rizikům ztráty vlastní měny a konzumovat výhody eura.

Ten úkol byl splněn dříve než u nás. Stejně jako slovenští reformátoři, je si naše vláda
dobře vědoma, že zásadní strukturální reformy se dají a mají dělat před přijetím eura, nikoli
až poté. Desetiletá praktická zkušenost eurozóny navíc ukazuje, že motivace udělat cokoli
zásadního v oblasti reforem po přijetí společné evropské měny neroste, ale naopak klesá.
A nezapomínejme, prosím, že moji socialističtí předchůdci vykazovali vzácnou schopnost
o euru pouze krasořečnit, ale praktickou politikou nás k němu nejen nepřibližovali, ale do-
konce nás od něj vzdalovali.

Boj o prestiž 
Doufám, že si jejich komické a nedůvěryhodné pozice široká veřejnost dobře všímá. Od

roku 2004 (tedy hned od prvního roku našeho členství v Evropské unii) až do loňska jsme
byli kvůli fiskálnímu hospodaření na černé listině Evropské unie. Byla s námi vedena tak-
zvaná procedura nadměrného deficitu. Snad si ještě všichni pamatují, kdo vládl této zemi
v roce 2004 a kdo v roce 2008.

Druhou rovinou je, že Slováci euro více chtěli. Jakkoli jsou ekonomické důvody pro
správné časování zásadní, hrají v rozhodnutí úlohu i faktory politické, prestižní či reputační.
Zdá se mi, že na Slovensku hrály tyto „měkké faktory“ v diskusi o euru mnohem větší roli
než u nás. Je možné, že měly dokonce stejně silnou váhu jako argumenty ekonomické. Jsem
rád, že tomu tak v Česku není. 

Luxus vyčkávání 
Po poměrně dlouhých českých diskusích o euru snad většina odborné ani laické veřej-

nosti nevěří, že ten, kdo má euro dříve, ukazuje sousedům, o kolik je lepší než oni. Takto 
se alespoň já na euro nedívám. Stejně tak u nás naštěstí neplatí, že přijetí eura je jakousi
politickou pojistkou či zárukou nezvratnosti zásadních nastoupených politických trendů
a procesů. Koneckonců, když jsme po zralé úvaze v Česku došli k závěru, že dřívější termíny
přijetí eura stanovené socialisty jsou nereálné, nemělo to na vnímání naší měny ze strany
finančních trhů žádný vliv.
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ních trhů není před dopady chyb uchráněn nikdo. Hledání řešení si o to více žádá společný
a uvážlivý postup, který nás uchrání od vršení nových chyb.

Celoevropským a globálním tématem je i Energetika. Těžko bychom našli lepší příklad
celoevropského zájmu, který si žádá společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. I nalé-
havost této priority se ukázala hned na počátku našeho předsednictví.

Konečně tu máme Evropu a svět. Francouzské předsednictví muselo řešit krizi
v Gruzii. Naše začíná s novou eskalací napětí na Blízkém východě. Tím se jen potvrzuje,
co jsme říkali dříve – že Evropská unie musí v blízkovýchodním konfliktu hrát daleko
aktivnější roli.

Opakuji, že evropanství nemá zeměpisné hranice. To kromě řešení konfliktů znamená
dobrou sousedskou politiku a zejména přibírání nových členů. Musíme pokračovat v naší
civilizační misi a rozšiřovat onen společný prostor svobody, bezpečí a prosperity.

Jsem přesvědčen, že při řešení zmíněných problémů a směřování za našimi prioritami,
stejně jako při moderování aktuální diskuse, vyřizování běžné agendy a reagování na pří-
padná překvapení můžeme uplatnit naši specifickou českou zkušenost.

Jestliže jsem tu uvedl tři priority našeho předsednictví, ona tři obsahová „éčka“, pak
i český přístup po stránce formální mohu shrnout do podoby „tří E“. V roli předsednické
země chceme být efektivní, empatičtí a eklektičtí.

Jak jsem řekl, naše historická zkušenost nás naučila problémy dlouze nerozebírat a ra-
ději je řešit. Nikoli však zbrkle, leč střízlivě. Naučila nás, že si nemůžeme příliš vyskakovat,
ale musíme se snažit realisticky využít našich předností a možností, které tu jsou. Historie
nás naučila postupovat maximálně Efektivně.

Zároveň jsme se naučili pozorně a trpělivě naslouchat druhým. Naučili jsme se být cit-
liví k řadě problémů, které mohou větším zemím s méně pohnutou historií někdy unikat.
Tuto schopnost Empatie budeme určitě potřebovat, a to jak směrem dovnitř EU, tak vně.

Konečně pro Čechy je typická schopnost neupínat se k jediné vedoucí ideologii, ale na-
opak využívat různých přístupů a řešení, které prokázaly svou užitečnost a funkčnost. Tento
genetický Eklekticismus se určitě bude hodit předsednické zemi EU v dnešní globální,
postmoderní době.

Tato „tři česká E“ jsou snad jistou průpravou k vedení společenství 27 států a půl mi-
liardy lidí, v němž má hlas předsednické země nikoli řídit a rozhodovat, ale spíše moderovat
a inspirovat.

Řekl jsem tu, že hodnotou, která spojuje naše češství a naše evropanství, je svoboda.
Povedeme evropské společenství v roce, kdy oslavíme pět let od našeho vstupu a dvacet let
od pádu totality. Obě tyto zkušenosti nám říkají totéž. Říkají nám, že více než na velikosti,
na momentálním bohatství či na institucionálním uspořádání záleží na svobodě, na síle
myšlenky.

Od našeho češství vede spojnice k našemu evropanství a od něj ke globálnímu pohledu.
Vidíme Evropu jako společenství spojené stejnými základními hodnotami a zároveň ote-
vřený prostor svobody směrem dovnitř i vně. Takto také vnímám motto českého předsed-
nictví Evropské unii: Evropa bez bariér. Vítejte v Praze.

✗ Zahájení předsednictví v Národním divadle bylo pro mne velmi emotivní. Nadýmal jsem
se jen do té doby, než jsme se snažili celé Evropě ukázat, jak jsme moderní a nezávislí.
Během programu, od hymny až do konce jsem se trochu styděl, toužil po Prodané nevěstě,
omluvně se otáčel na José Manuela Barrosa a občas špitl: „Rozumíš, Češi...“

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

260



Česká otázka je otázkou evropskou
Stejně jako nebylo snadné založit v Čechách univerzitu, která měla být porovnávána

se Sorbonnou, není snadné převzít předsednictví v Radě EU po Francii. Vidím jen jedinou
možnost, jak se tohoto úkolu se ctí zhostit. Nikoli náhodou jsem zvolil za příklad našeho
spojení s Francií a zároveň s evropskými hodnotami středověkého panovníka. Karel IV. ve
své politice nemohl hájit úzce české postoje, ale naopak musel integrovat a reprezentovat
celou rozmanitou říši.

Evropská unie v jistém smyslu navazuje na středověký univerzalismus. Přinejmenším
v tom, že nadřazuje společný mravní kodex a společný právní základ lokálním mocenským
zájmům. Mluví se i o druhé Evropské unii: byrokratické, mocensko-technologické a od-
duchovělé. Já však věřím v onu první Evropu, v Evropu svobody, práva, idejí a pravidel.
V tomto universu hodnot, v němž je právo povýšeno nad osobu, nezáleží na velikosti země.
To, na čem záleží, je schopnost sloužit společné myšlence. Rolí předsednické země není pro-
sazovat své zájmy, ani rozhodovat. Její rolí je moderovat a inspirovat debatu. Dnes před
vámi nestojím jako premiér České republiky, ale coby předseda Evropské rady. Názory, které
budu tady příštího půl roku reprezentovat, nebudou mými osobními, ani nepůjde o stano-
viska české vlády. Půjde o konsensus 27 zemí vtělený do závěrů Evropské rady.

Nedovedu si představit, že bych zde mohl vystupovat jinak. Vy samozřejmě máte jako
přímo volení poslanci Evropského parlamentu právo ptát se mě na cokoli a pokud vás to
bude zajímat, vždy vám rád řeknu svůj názor, či vysvětlím český postoj. Já sám to však ne-
pokládám za podstatné. Kolbištěm národních zájmů je Evropská rada, která také byla kon-
cipována v nutně složitém systému vah a protivah evropské demokracie. Jejím primárním
posláním ale je hledat společný průsečík, pro všechny přijatelný kompromis. A ten zde vždy
budu důsledně, rozhodně a korektně hájit.

O nás Češích se v Unii říká, že jsme stále s něčím nespokojeni. Že patříme mezi kveru-
lanty, kterých by se ostatní měli bát, že jsme národem husitů a exaltovaných národovců.
Zásadně nesouhlasím s tímto typem výtek. Stejně jako náš první prezident T. G. Masaryk
jsem přesvědčen o tom, že „česká otázka“ je ve skutečnosti otázkou evropskou, že se vždy
odvíjela v rámci celoevropského kontextu, v souladu se společnými evropskými hodnotami
a ve spojitosti s vývojem v ostatních zemích.

Jak napsal Masaryk před sto lety ve druhém vydání své České otázky: „Naše literární
a jazykové obrození národní dálo se se současným obrozením a novým vývojem všech ná-
rodů evropských. Z toho vyplývá, že to naše obrození nebylo tak osamocené a zázračné, jak
se obyčejně mluvívá, nýbrž že se v celku nevymyká všeevropskému vývoji.“

Mám za to, že tato slova jsou aktuální i dnes, kdy Evropská unie jako celek i jednotlivé
státy hledají novou tvář Evropy. Tvář, v níž se budou zračit tradiční evropské hodnoty
a která bude zároveň směle hledět do třetího tisíciletí. Tvář, která bude v duchu unijního
motta „In varietate concordia“ výrazem jednoty a zároveň rozmanitosti. Češi podobně jako
v 19. století přistupují do této debaty jako mladý a malý člen. Stejně jako tehdy se však zá-
roveň pokládáme za dávnou součást velké rodiny hrdých evropských národů.

Svůj postoj k evropské integraci budeme mít možnost plně prokázat právě během příš-
tích šesti měsíců. České předsednictví připadá na rok, který je významný z řady důvodů.
Letos uplyne 5 let od historicky největšího rozšíření EU v roce 2004, které bylo symbolickým
i praktickým završením procesu úspěšného znovusjednocení dříve rozděleného kontinentu.
A tento rok oslaví Evropa 20 let od pádu železné opony, který umožnil návrat zemí bývalého
sovětského bloku ke svobodě a demokracii.
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Tohle všechno, navíc ještě umocněno faktem, že Česká republika je přece jen větší eko-
nomikou než sousední Slovensko a že má dlouhodobě dostatečně důvěryhodnou domácí
měnu, mě nakonec vede k docela optimistickému závěru. Máme v postkomunistickém pro-
storu poměrně nevídaný luxus v klidu, bez zbytečného tlaku a na základě tvrdých argu-
mentů rozhodnout o správném časování přechodu na euro. Vyvrcholení této diskuse nastane
v druhé polovině roku.

✗ Na Ecofin přišla žádost Černé Hory o členství v eurozóně. Po oddělení od Srbska měla
země relativně masivní příjem do rozpočtu pouze v eurech od expatriotů a užívání eura
by bylo naprosto přirozené. Odpověď byla stejně absurdní, jako očekávatelná. Ukázali
jim „jedničku“. Přestaňte užívat euro a zaveďte vlastní měnu. Požádejte o přijetí do klubu
a až splníte všechna kritéria a strávíte dva roky v odmašťovací karanténě, pak se roz-
hodneme, zda vám euro dovolíme. Výsledek? V Černé Hoře pořád platí eurem. 

Předsednictví EU v srdci Evropy
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, ŠTRASBURK, 14. 1. 2009

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
předstupuji před vás poprvé v roli předsedy Evropské rady. Česká republika převzala

vedení Unie po Francii, což pokládám za více než symbolické. Francie sehrála významnou
roli při zrodu moderního českého státu. Na francouzském dvoře vyrůstal náš největší král
Karel IV., císař Říše římské, který po vzoru pařížské Sorbonny založil pražskou univerzitu,
jednu z významných institucí evropské vzdělanosti. S Francií nás tedy pojí jak naplnění
našich národních tužeb, tak prosazování univerzálních evropských hodnot.
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Slovensko slaví přijetí eura. V zákulisí mezitím probíhají horečnatá jednání o plynové krizi. Je tu 
Barroso, Tusk, Stanišev, Gyurcsány. Žhavím telefony, vyjednávám s Juščenkem, Medveděvem, 
Merkelovou, chystám noční mítink v Kramářce s Lechem. Druhý den cestujeme na ose Praha –
Kyjev – Moskva – Kyjev – Praha za 36 hodin.



soutěži, což v době krize platí dvojnásob. Plnému rozvoji potenciálu Evropy brání řada vnitř-
ních bariér, které bychom se měli snažit odstraňovat. Mám na mysli například poslední pře-
kážky v plném uplatnění čtyř základních svobod EU pro všechny členské země. Zbytečnou
administrativní zátěž pro podnikatele. Či nedostatek propojení energetických sítí, který brání
zvyšování energetické bezpečnosti a prohlubování vnitřního trhu s energií.

Na druhé straně Evropa bez bariér nemůže být Evropou bez pravidel a hranic. 
Odstraňování vnitřních bariér musí kráčet ruku v ruce s ochranou proti nelegálním akti-
vitám, které ohrožují bezpečí a zájmy Evropanů. Zejména v oblasti ochrany duševního vlast-
nictví či nelegální migrace. Teprve toto jasné vymezení mantinelů nám umožní hrát
aktivnější roli při boření vnějších bariér, například v mezinárodním obchodě, a lépe tak vy-
užívat potenciálu a komparativních výhod evropských zemí.

K těmto zastřešujícím cílům bude Česká republika během šesti měsíců svého předsed-
nictví směřovat při realizaci tří hlavních programových oblastí, „tří českých E“: 1. Eko-
nomika, 2. Energetika a 3. Evropská unie ve světě. S trochou nadsázky se dá říci, že
tato „3 E“ se na počátku roku transformovala ve „2 G“ – Gas a Gaza. Jestliže E ve fyzice
značí energii, pak G je symbolem pro gravitační zrychlení. A 2G, to je pro necvičený orga-
nismus docela slušné přetížení.

Předesílám, že bych tu mohl o jednotlivých prioritách a úkolech mluvit hodiny. Více
než všechna slova jsou však důležité dosavadní výsledky českého předsednictví. V čele 
Evropské rady jsme dva týdny. Za tu dobu jsme stihli vyřešit komplikovaný problém s rus-
kým plynem a vyjednat dohodu mezi oběma spornými stranami. Vedli jsme také evropskou
delegaci do oblasti blízkovýchodního konfliktu, která absolvovala řadu náročných jednání
se všemi aktéry.
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V roce 2009 to také bude 30 let od prvních přímých voleb do Evropského parlamentu,
který vy reprezentujete. V trojúhelníku unijních institucí je to právě parlament, který po-
važujeme za zdroj přímé politické legitimity. Evropský parlament je jediným přímo voleným
orgánem EU a s opakovaným voláním po zmírnění tzv. demokratického deficitu se tak v prů-
běhu dekád zvyšovaly jeho pravomoci.

Konečně v tomto roce uběhne 60 let od založení NATO, které je nejdůležitější obrannou
aliancí transatlantického prostoru. Aliance je ztělesněním bezpečnostní roviny euroatlan-
tické vazby, která stvrzuje platnost našich evropských civilizačních hodnot na obou stra-
nách oceánu.

V roce 2009 nás ovšem nečekají jen významná jubilea, ale také důležité a náročné
výzvy. Musíme pokračovat v řešení institucionálních otázek. Mezinárodní roli EU otestuje
nejen stále nedořešený konflikt v Gruzii, ale i nová eskalace napětí na Blízkém východě.
Konečně se nám znovu palčivě připomíná otázka energetické bezpečnosti. Stejně jako tomu
bylo u francouzského předsednictví tak kromě naplánovaných úkolů musíme čelit novým
událostem. Přičemž další překvapení nejsou nikdy vyloučena.

Priority českého předsednictví
Dlouhodobou agendu Unie a vznik aktuálních problémů nemůže předsednická země

ovlivnit. Co ovlivnit může a musí, je výběr předsednických priorit. Které zde, jak je zvykem,
hodlám dnes představit.

Naší primární snahou bylo, aby tyto priority nereprezentovaly pouze český názor, ale
aby reflektovaly jak kontinuitu vývoje v EU, tak postoje a představy jednotlivých členských
zemí a politických proudů. Šlo nám o široké a konsensuální, nikoliv o konfrontační či jed-
nostranné zadání. A i když je samozřejmě nemožné, aby byl s těmito prioritami každý sto-
procentně spokojen, věřím, že každý z vás si v našem programu může vybrat něco, s čím se
ztotožní.

Zároveň nijak nezastírám, že stejně jako pro každou členskou zemi, je i pro Česko před-
sednictví příležitostí, jak upozornit na oblasti, ve kterých díky svému specifickému know-
how můžeme Evropě něco přinést. Které to jsou?

Jako země závislá na dovozu plynu a ropy a bývalý stát východního bloku velice dobře
rozumíme významu energetické bezpečnosti, jako podmínky nejen ekonomického blahobytu,
ale i svobodné a nezávislé zahraniční politiky.

Coby nový členský stát s totalitní zkušeností si vážíme našeho členství ve společenství
a považujeme za svoji morální povinnost posilovat spolupráci s těmi, kteří zůstali za dveřmi.
Podobně jako Francie uplatnila své know-how ohledně Středomoří, chceme my přesvědčit
Unii o významu Východního partnerství.

Třetím příspěvkem, který tu chci zmínit, je naše zkušenost s krizí bankovního sektoru,
jíž jsme prošli koncem 90. let. Můžeme tak do aktuální debaty přispět našimi recepty a od-
borníky. Díky stabilizaci finančních institucí jsme dnes jednou z velmi mála zemí, které ne-
musely pumpovat peníze daňových poplatníků do záchrany bank postižených finanční krizí.

Naše předsednické priority odrážejí české know-how, respektují kontinuitu vývoje EU
a nakonec i dobře odpovídají na aktuální problémy.

Jak nejspíš víte, mottem našeho předsednictví je Evropa bez bariér. Já k tomu dodá-
vám podtitul Evropa pravidel. Tato vize nabývá nového významu v současné politicky
i hospodářsky neklidné situaci. Věříme, že pouze Evropa, která plně využívá svého hospo-
dářského, lidského a kulturního potenciálu, dokáže ekonomicky a politicky obstát v globální
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14. 1. 2009. Jak je zřejmé z poloprázdného sálu, zájem o české předsednictví je enormní. Rok 2009
je ale také Mezinárodním rokem goril. Tento den má i jednu smutnou událost. Zemřel architekt Jan
Kaplický. Ve stejný den se mu narodila dcera. Čas žít, čas umírat. Čo také EU... 



DDA představuje snahu o dosažení transparentní liberalizace obchodu na mnohostranné
úrovni, která přinese dlouhodobé výhody. Pokud by jednání o DDA bylo přerušeno, předsed-
nictví se bude snažit o zahájení reflexe mnohostranných obchodních nástrojů obchodu a pod-
poří větší intenzitu jednání v rámci dalších agend WTO.

A nesmíme zapomínat ani na investice do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, na
zlepšování regulatorního prostředí a snižování administrativní zátěže. Zde budu citovat
předsedu sociálně demokratické frakce Martina Schulze: „Evropa nemůže úspěšně konku-
rovat dalším regionům ve světě kvůli nízkým mzdám a sociálním standardům, ale kvůli
technologickým inovacím, vyšší kvalitě práce a kompetenci a vědomosti lidí.“ Pod tuto my-
šlenku se plně podepisuji.

Druhé E: Energetika
Druhá priorita stejně jako ta první zapadá do kontextu aktuálního vývoje. Jen bych

řekl, že ještě naléhavěji a silněji. Světová krize může Evropu krátkodobě oslabit. Ale hrozící
nedostatek energie by okamžitě a dlouhodobě zničil nejen evropské hospodářství, ale i naši
svobodu a bezpečí. České předsednictví rozhodně bude pokračovat v úsilí o zajištění bez-
pečné, konkurenceschopné a udržitelné energetiky pro Evropu.

V oblasti energetické bezpečnosti bychom se rádi zaměřili na tři dimenze této proble-
matiky: za prvé na dokončení Druhého strategického energetického přehledu, jehož součástí
je analýza střednědobé poptávky a nabídky energie v EU, a na jejím základě vytipování
vhodných projektů infrastruktury. Za druhé, na dokončení Směrnice o udržování minimál-
ních zásob ropy a ropných produktů, kde podporujeme navýšení povinných minimálních
zásob z 90 na 120 dní, a za třetí na revizi transevropských energetických sítí (TENs-E), kde
je součástí balíku legislativy k energetické bezpečnosti, který EK schválila v listopadu 2008,
také Zelená kniha o evropských energetických sítích. Neméně významné je posílení infra-
struktury na území členských států EU, včetně stávajících přeshraničních propojení a rea-
lizace nových propojení energetických sítí. Ve všech souvisejících legislativních aktech
doufáme v podporu Evropského parlamentu.

Přirozeně nám také půjde o diverzifikaci dodavatelských a přepravních cest. Je zřejmé,
že například budování plynovodu Nabucco je otázkou nejvyšší priority, stejně jako podpora
výstavby nových ropovodů. Dále musíme usilovat o diverzifikaci energetického mixu, včetně
rehabilitace jádra a investic do nových technologií.

Ukázkou schopnosti dosáhnout energetické bezpečnosti v praxi je námi zprostředko-
vaná dohoda o vytvoření monitorovacího mechanismu při tranzitu ruského plynu. Cílem
bylo obnovit základní důvěru mezi Ruskou federací a Ukrajinou a vnést do této problema-
tiky elementární transparentnost. Podařilo se nám dosáhnout, aby se Rusko i Ukrajina po-
depsaly pod jeden text, což umožňuje obnovení dodávek do Evropské unie.

Nyní musí EU přijmout rozhodnutí a opatření, aby se v budoucnu vyhnula opakování
krize s dopady na členské země. Je nutné zvýšit transparentnost v plynárenském byznysu,
je nutné diverzifikovat dodavatelské trasy a dodavatele. Je nutné diverzifikovat energetické
mixy zemí EU. Je nutné seriózně uvažovat o rozvoji bezpečné jaderné energetiky. Je nutné
urychleně realizovat vybudování infrastruktury uvnitř EU, aby byly členské země efektivně
propojeny, což je podmínka pro vybudování efektivního trhu s plynem.

V oblasti vnitřního trhu a infrastruktury je nezbytné usilovat o účinnou koordinaci
operátorů přenosových soustav, o dobudování jednotného vnitřního trhu s elektřinou a ply-
nem a zajistit dostavbu chybějících částí přenosové a dopravní infrastruktury.
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To vše v době, kdy u nás doma panovala kritická situace kolem rekonstrukce vlády
a kdy jsme byli vystaveni brutálním útokům opozice, která české předsednictví EU neod-
povědně torpéduje a bere si zahraniční závazky země jako rukojmí ve vnitropolitickém boji.
Myslím, že výsledky, kterých jsme přesto dosáhli, jsou více než pádnou odpovědí na pochy-
bovačné hlasy, že Česká republika z objektivních i subjektivních důvodů vedení EU ne-
zvládne.

Nyní k jednotlivým oblastem podrobněji.

První E: Ekonomika
České předsednictví se zasadí především o řádnou implementaci závěrů Deklarace

summitu G20 z listopadu 2008 a závěrů Evropské rady z prosince 2008. Klíčovým předpo-
kladem úspěchu je v souladu s těmito závěry zabránit nadměrné regulaci a vyhnout se pro-
tekcionismu – neboli dodržovat primární právo EU, dodržovat jednou daná pravidla. EU
se nesmí před světem uzavírat, ale naopak musí usilovat o co největší otevřenost světového
obchodu a vytěžit z ní maximum.

Na tomto místě si rád vypomohu slovy mého přítele Josepha Daula z frakce EPP-ED:
„Aktuální ekonomická krize není porážkou kapitalismu, ale spíše výsledkem politických
chyb a chybějících pravidel pro kontrolu na finančních trzích.“

Prioritními agendami budou revize směrnice o kapitálové přiměřenosti investičních
podniků a úvěrových institucí, dojednání směrnice regulující pojišťovnictví, nařízení o čin-
nosti ratingových agentur a směrnice o institucích elektronických peněz. Dále bude před-
sednictví usilovat o revizi nařízení o platbách v eurech a v neposlední řadě o včasnou
a řádnou implementaci cestovních map Rady pro hospodářské a finanční záležitosti přija-
tých v reakci na krizi vzniklou na finančních trzích. Současně je ale nezbytné důkladně za-
nalyzovat možnosti, které nám nabízí momentálně platná legislativa a ty stoprocentně
využívat.

Pouze hospodářsky silná a vlivná EU dokáže řešit důležité otázky světové politiky, bez-
pečnosti, obchodu či životního prostředí. Předsednictví se proto musí věnovat realizaci 
Evropského plánu hospodářské obnovy. Budeme přitom klást důraz na jeho zasazení do
rámce Lisabonské strategie: po krátkodobých nástrojích pro posílení hospodářství bude čas
na nástroje středně a dlouhodobé strukturální reformy. Příkladem této důležité struktu-
rální reformy je Společná zemědělská politika. Klíčové je stanovení rovných podmínek pro
všechny členské státy EU při vyplácení přímých plateb – a to jak pokud jde o výši plateb,
tak i o systém jejich vyplácení (odstranění historických disparit, zohlednění různorodosti
zemědělství jednotlivých členských států). České předsednictví chce tuto dimenzi zohlednit
v debatě o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013.

V dlouhodobém horizontu je nejlepší ochranou před drtivými dopady příštích krizí po-
silování konkurenceschopnosti EU. Jak už jsem zmínil, jedná se o plné prosazování a uplat-
ňování čtyř základních svobod, na nichž je EU založena. K nim bych přidal ještě „pátou
svobodu“ – volný pohyb znalostí čili tak trochu návrat k onomu zmíněnému středověkému
univerzalismu.

Důležitým faktorem pro zlepšování konkurenceschopnosti je zkvalitňování regulace,
včetně snižování regulatorní zátěže, usnadňující podnikání především malým a středním
podnikům. ČR se v této oblasti výrazně profiluje (Pražská deklarace z 8. května 2008).

V oblasti zahraničního obchodu se předsednictví zaměří na oživení diskuse na poli WTO.
Zde přikládáme velký význam úspěšnému dokončení Rozvojového programu z Dohá (DDA).
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to, aby se Unie o tuto zemi rozšířila co nejdříve. Pozitivní příklad Chorvatska je nezbytným
předpokladem pro udržení evropské perspektivy dalších zemí západního Balkánu. Určitě
uděláme maximum pro jejich pokrok v rámci Stabilizačního a asociačního procesu.

České předsednictví je dále připraveno pokračovat v rozvoji jižní dimenze Evropské po-
litiky sousedství a zlepšování vztahů s partnerskými zeměmi v rámci tohoto projektu. Mezi
ně patří posilování vztahů EU-Izrael a obecně blízkovýchodní mírový proces – současné
dramatické události v této oblasti nás nesmějí odradit. Naopak zdůrazňují nezbytnost usi-
lovného hledání mírového řešení.

Pod prioritou Evropa ve světě se nakonec, ale ne v poslední řadě, skrývá oblast vnitřní
bezpečnosti. Povaha současných bezpečnostních hrozeb do ní totiž stále více přesahuje. Bu-
dování prostoru svobody, bezpečí a práva je společným zájmem EU, který se dotýká života
všech občanů. V něm bude předsednictví usilovat o další pokrok v schengenské spolupráci,
v policejní a celní spolupráci a ve spolupráci členských států v civilních a trestních věcech.

Uvědomujeme si, že závěr našeho předsednictví bude poznamenán volbami do Evrop-
ského parlamentu, vypjatější politickou atmosférou a nutností dotáhnout legislativní proces
u vybraných legislativních aktů, aby nespadly pod stůl. Rovněž nás čeká začátek diskusí
nad novou podobou Evropské komise.

Bude také na českém předsednictví pokračovat v debatě s Irskem ohledně osudu Lisa-
bonské smlouvy. Jsem přesvědčen, že tyto rozhovory je nutné vést citlivě a s respektem
k suverenitě irských občanů. Ostatně, kdyby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě
v Česku, podle všeho by rovněž neprošlo. Je třeba najít takové řešení, které budou moci
Irové většinově akceptovat. Což nám nepochybně pomůže i v naší vnitropolitické debatě.

Na počátku jsem řekl, že česká otázka je zároveň otázkou evropskou. Snad žádný jiný
národ nevěnoval debatě o své vlastní identitě tolik prostoru, úsilí a času jako Češi. To, čím
nyní prochází Evropská unie, která hledá svou tvář a smysl své existence, dobře známe z naší
vlastní historie. V roli předsednické země proto nabízíme společenství dvousetletou zkušenost
s hledáním naší vlastní dějinné role, našeho vlastního místa v rodině evropských národů.

Český vztah k Evropě před více než sedmdesáti lety dobře vystihl kritik a filosof Fran-
tišek Václav Krejčí: „Nemíníme srdcem Evropy Čechy ani tak ve smyslu zeměpisném, jako
kulturním a duševním. Jsme v nejhlubším lůně kontinentu, kam se stékají vlivy všech jeho
stran, cítíme se obklopeni všemi evropskými národy, ne-li přímo, tedy alespoň dík imagi-
nativní síle kulturních výtvorů. Říkáme si proto, že jsme na křižovatce duševních proudů
a že z toho vyplývá naše poslání zprostředkovat, a to hlavně zprostředkovat mezi západem
a východem.“

Myslím, že tato slova jsou inspirativní i na počátku roku 2009, kdy před Českou repu-
blikou stojí úkol půl roku moderovat debatu v Evropské unii.

✗ Evropský parlament je panoptikum. Potkáte tu nepohodlné odloženiny, celoživotní 
eurotrubce, profesionální lobbisty, a když budete mít extrémní štěstí, i malý počet pra-
cujících snílků, co mají zájem něco změnit. Babylónská věž pod europoklopem tlumícím
zvuky a problémy zvenku, bludiště zbytečných chodeb, zbytečných kanceláří a zbyteč-
ných lidí, uzavřený svět sám pro sebe. Mraky pobíhačů s kompromisy, které nikoho ne-
zajímají, nic neřeší a nikomu nevadí, a obchodníků s deštěm, kteří se v bludišti nejenom
vyznají, ale znají cestu dovnitř i ven. Všichni přisátí k cecíkům penězovodů, stejný jazyk,
stejné obleky. Na EP, vlastně jediné struktuře EU, která je podrobena nějaké volbě, je
absence demokracie viditelná nejvíce. Tak tohle těleso můj projev zcela jistě nezajímal.
No, byl trochu nudný...
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Pokud jde o legislativní priority v této oblasti, chceme uzavřít 3. balíček pro vnitřní trh
energií, tedy dokončit revizi dvou směrnic a dvou nařízení pro elektřinu a plyn, jejichž cílem
je dokončení liberalizace trhu s těmito komoditami. Stejně tak máme za cíl uvést v život na-
řízení o zřízení Agentury pro spolupráci národních regulátorů. Další oblastí je zvyšování
energetické účinnosti, kterou se chce hlouběji zabývat švédské předsednictví, čímž se před-
sednické Trio FR-CZ-SWE popere s otázkou energetiky opravdu komplexně a ze všech stran.

Ač je tato priorita nazvaná Energetika, je nerozlučně spjata s politikou ochrany kli-
matu. V této oblasti bude snahou předsednictví dosáhnout globálně přijatelné dohody o na-
stavení redukčních závazků po roce 2012, tj. především dostat na palubu USA, Indii, Čínu
a připravit cestu k dosažení širokého mezinárodního konsensu na konci roku 2009 v Kodani.
Ten by zároveň měl reflektovat aktuální vývoj světové ekonomiky. V kontextu nastupující
ekonomické recese a krize dodávek bude zvláště důležité dát do souladu požadavky život-
ního prostředí, konkurenceschopnosti a bezpečnosti.

Třetí E: Evropská unie ve světě
Počátek roku nám připomněl, že v rámci této priority musíme počítat s nepředpoklá-

danými naléhavými úkoly. Nová eskalace napětí mezi Izraelem a Hamásem si žádá nejen
aktivní přístup samotné EU, ale také koordinaci s významnými světovými i regionálními
hráči. Opět se tu potvrzuje, že dosažení míru je nemožné bez toho, aby Palestina začala fun-
govat jako plnohodnotný stát, který je schopen garantovat na svém území právo a pořádek
a bezpečí svým sousedům.

Proto kromě aktuálních diplomatických aktivit musí Evropská unie pokračovat ve svém
úsilí o budování palestinské infrastruktury, ve výcviku bezpečnostních sborů a v posilování
autority palestinské správy. České předsednictví bude chtít při řešení konfliktu využít
svých dobrých vztahů jak s Palestinci, tak s Izraelem. Ale je jasné, že bez vzájemné důvěry
není dlouhodobý mír na Blízkém východě možný.

Již jsem zde zmínil Východní partnerství. Gruzínská krize ukázala, jak je důležité, aby
EU měla strategii vůči této oblasti. Prohloubení východní dimenze Evropské politiky sou-
sedství formou posílení spolupráce se zeměmi regionu (v první řadě s Ukrajinou), stejně
jako se zeměmi zakavkazské a kaspické oblasti, má nejen velký význam morální, ale i prak-
tický. Tato spolupráce nám umožní diverzifikovat zahraniční obchod a dodávky energetic-
kých surovin.

Co se týká transatlantických vztahů, je zjevné, že bez jejich posilování a rozvíjení EU
nemůže efektivně vykonávat svou roli silného globálního hráče, stejně jako ji dnes nemohou
samostatně vykonávat Spojené státy. Dlouhodobě uspět můžeme pouze společně. České
předsednictví proto bude klást důraz na intenzivní dialog s představiteli nové administra-
tivy USA v klíčových oblastech – hospodářství, klimatu a energetiky i spolupráce se třetími
zeměmi (Pákistán, Afghánistán, Rusko, Střední východ).

Pro postavení EU ve světě bude mít zásadní význam také pozice, kterou členské státy
zaujmou při vyjednávání o nové dohodě o partnerství s Ruskem. Události posledních let
a zejména měsíců vyvolávají řadu otázek a zdůrazňují nezbytnost jednotného přístupu celé
EU. Jeho předpokladem je porozumění Rusku a společná analýza, proto podpoříme spolu-
práci expertů na Rusko napříč Evropskou unií.

Za českého předsednictví budou také pokračovat jednání o rozšíření o země západního
Balkánu a o Turecko. Západní Balkán nesmí zapadnout v našich ekonomických problémech
a v aktuálních mezinárodních krizích. V případě Chorvatska učiní předsednictví vše pro
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Bush – muž, který zasadil první úder terorismu
LIDOVÉ NOVINY, 19. 1. 2009

Není to snadné, když má jeden žijící politik hodnotit jiného žijícího politika. Nicméně
jsem za tuto možnost Lidovým novinám vděčný, protože mi to umožňuje říci o politice 
George W. Bushe něco víc, než co se vejde do běžné agendy, do běžných rozhovorů a zpráv.

Nechci se tu pouštět do analýzy konkrétních politických kroků amerického prezidenta
za osm let jeho vlády. Takové hodnocení přece jen přísluší analytikům, politologům, komen-
tátorům. Velcí státníci, stejně jako velké lodě, za sebou nechávají velkou stopu. V té ohromné
brázdě je snadné hledat jednotlivé chyby. Ale za daleko důležitější pokládám hodnotit cel-
kový směr, kurz, který George W. Bush vytyčil nejen Spojeným státům, ale celému světu.

V první řadě musím říci, že Bush mladší přinesl do čím dál utilitárnější světové politiky
morální rozměr. V tom nepochybně navázal na takové státníky minulého století jakými byli
Winston Churchill či Ronald Reagan.

George W. Bush se dostal do úřadu v době vrcholícího, avšak falešného dějinného opti-
mismu. V čase, kdy teze o konci dějin a trvalém vítězství liberální demokracie byla zřejmě
nejvlivnější mezinárodně politickou teorií. Hned na počátku jeho prvního prezidentského
mandátu dostala tato víra tvrdý úder. Bylo mnoho možných způsobů reakce na 11. září 2001,
mnoho variant budoucnosti, tedy naší dnešní přítomnosti.

Dnes, kdy mnozí kritizují – a opravdu nechci hodnotit, zda právem, či neprávem – jed-
notlivé Bushovy kroky, si už málokdo uvědomuje, že tento americký prezident tehdy učinil
rozhodnutí, které zásadním způsobem ovlivnilo globální vývoj. Že zvolil ze všech možných
cest tu, která znamenala jasné vyhlášení války zlu. Cestu, která byla koncem přešlapování,
váhání, nedotažených akcí a kapitulantství. Jsem přesvědčen, že do značné míry i díky to-
muto Bushovu rozhodnutí dnes můžeme odsuzovat případné jednotlivé chyby a nemusíme
se naplno zabývat otázkou, jak dlouho ještě naše civilizace vydrží. Zvedl z kolenou nejen
Ameriku. Měl jsem možnost setkat se s Georgem W. Bushem celkem čtyřikrát. Poprvé na
konferenci pravicových stran sdružených v International Democratic Union (IDU), podruhé
při jeho oficiální návštěvě v Praze, potřetí na summitu NATO v Bukurešti a konečně po-
čtvrté loni v únoru při mé oficiální cestě do USA. Naposledy jsem pak měl možnost s ním
telefonicky hovořit minulý týden, kdy jsem jednal v Moskvě, a to byl asi ten nejsrdečnější
rozhovor. Bush na mě vždy udělal dojem svou bezprostředností. Často vysmívanou. Nicméně
šlo o stejnou bezprostřednost, s níž po 11. září vystoupil s nesmírně silným projevem, jímž
zvedl z kolenou nejen Ameriku, ale celou západní civilizaci.

George W. Bush správně pochopil, že terorismus, s nímž se dnes potýkáme, není už pou-
hým kriminálním činem, ale že jde o nesmiřitelnou vyhlazovací válku vyhlášenou civilizaci.
Že jde o válku vedenou všemi dostupnými prostředky, o válku stejně totální, stejně fanatic-
kou, podmíněnou stejně silnou kulturní nesnášenlivostí, jakou vedl s civilizací fašismus.
Státník George W. Bush, stejně jako Churchill, na rozdíl od mnoha jiných uměl nazvat černé
černým a bílé bílým a nikdy neviděl svět v mravně indiferentních odstínech šedi. Právě
tento morální rozměr jeho politiky mu mnozí vyčítají. Právě tento morální rozměr je ale
tím, co představuje jeho největší přínos. Nejen pro současnost, ale i pro budoucnost. Díky
tomuto étosu tolikrát odepisovaný Bush jasně vyhrál druhé prezidentské volby. A tímto
étosem vytyčil ve světové politice směr i pro své nástupce.

Bushův projev po 11. září můžeme srovnat s projevem Winstona Churchilla ve Fultonu.
Churchillovi řada intelektuálů vyčítala, že to byl on, kdo tímto proslovem zahájil studenou
válku. Stejně tak Bushovi kritici tvrdí, že svou válkou proti terorismu vystavil svět zbyteč-
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Na setkání s Georgem Bushem mě doprovodila i má mladší dcera. Dopis od prezidenta je určitě víc
než jenom formalita. 



poznatků v praxi. Pokud chceme, aby celý kontinent zvýšil svoji globální konkurenceschop-
nost, musíme zásadně zvýšit úroveň nových členů.

V nových zemích dřímá obrovský nevyužitý potenciál. Až dosud jsme se převážně orien-
tovali na rychlé zvyšování objemu a kvality průmyslové produkce. Ze západní části konti-
nentu proudily na východ především montovny výrobků, méně už vědecké informace
a výzkumné know-how. Proto se tento seminář, nad nímž jsem převzal gesci, zabývá právě
tématem zvyšování inovačního potenciálu v zaostávajících zemích, zejména v těch nových.

Relativně rychlý ekonomický růst, který v minulých letech zaznamenaly nové členské
země, nelze dále udržet jen díky transferu známých technologií. Například v České repub-
lice už je zřejmé, že tento extenzivní nárůst naráží na své meze. Globální krize zvýraznila
pokles růstu a urychlila naše úvahy, ale primární příčiny leží jinde.

Pracovní sílu pro montovny musíme převážně dovážet, přičemž tento typ výrob se bude
posouvat dále do Asie a Tichomoří. Zároveň pociťujeme nedostatek vlastních kvalifikova-
ných pracovníků, což je pro národ, který se rád chlubí „zlatými českými ručičkami“ alar-
mující. Navíc v čase krize doplácíme na závislost na monokultuře automobilového průmyslu.
Chybí nám větší diverzifikace a schopnost pružné reakce na šoky.

Je jasné, že heslo „udržitelný růst díky inovacím“ není pouhou ideologickou floskulí, ale
živě pociťovanou nutností. Jen díky inovacím budeme do budoucna schopni reagovat na
proměny globální poptávky, hledat nové trhy, přicházet s výrobky, které uplatníme nejen
v dobrých, ale i ve zlých časech – navzdory nevýhodě dražší pracovní síly.

Proto jsem si podporu inovací vzal jako svou premiérskou prioritu a dal jí tak nejvyšší
politickou podporu. Česká vláda připravila a realizuje zásadní reformy v oblasti výzkumu,
inovací i terciárního vzdělávání. Chceme podpořit osobní iniciativu a excelenci. Dát větší
prostor mladým vědcům. Odstranit diskriminaci a dát všem rovnou příležitost jak v pří-
stupu ke vzdělání, tak k výzkumným grantům. A nakonec, ale ne v poslední řadě, motivovat
ke spolupráci výzkumná pracoviště a firmy.

Je zřejmé, že to, co je bytostným českým národním zájmem, je také zájmem celoevrop-
ským. Stejné principy, které uplatňuji coby český premiér, hodlám prosazovat i jako před-
seda Evropské rady. Základní přístupy přitom určila již zmíněná Lisabonská strategie.
Bohužel, zůstávají stále převážně na papíře, stále vázne dohoda v řadě klíčových otázek.
To je třeba změnit.

Motto českého předsednictví zní „Evropa bez bariér“. Kde jinde by tato slova měla více
platit, než v oblasti výzkumu a vývoje? Od vstupu do EU bojujeme za plné uplatnění čtyř zá-
kladních unijních svobod a odstranění diskriminací mezi starými a novými zeměmi. Volný
pohyb osob, zboží, pracovních sil a služeb má všem umožnit rovnoprávné využívání výhod spo-
lečného trhu, rovný přístup k bohatství současnosti. Ale my potřebujeme ještě pátou svobodu:
volný pohyb znalostí. Ta nám umožní společně zvýšit a využívat bohatství budoucnosti.

O této páté svobodě se hodně mluví, ale realita je jiná. Ani jedna z velkých výzkumných
infrastruktur, která přesahuje význam jednoho státu, není umístěna v nové zemi! Potřebu-
jeme také pokročit v budování společného evropského výzkumného prostoru (ERA – Euro-
pean Research Area). Neexistuje hodnocení výsledků společného evropského výzkumu,
ačkoli povinnost tento výzkum provádět je zakotvena už v zakládající smlouvě Evropských
společenství. A konečně tu je věc, která nás velmi trápí, a tou je podpora kariéry mladých
vědeckých pracovníků.

Na tyto čtyři problémy se chceme během našeho předsednictví soustředit. Jak jsem
řekl v úvodu, v nových členských zemích leží obrovský nevyužitý potenciál. Proto jsem zadal

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

273

nému riziku. Jenomže hrozba komunismu stejně jako hrozba terorismu byly a jsou reálné.
Nezmizí, když zavřeme oči. Státníci jako Churchill a Bush patří mezi ty, kteří mají oči široce
otevřené, když je řada ostatních ustrašeně mhouří. A díky tomu, že nazývají věci pravými
jmény, dokáží se také dříve než jiní správně rozhodnout.

Bushovi se vytýká, že válku s terorem přes všechno své úsilí stejně nevyhrál, že svět
stále není bezpečný. Ale vždyť Churchill přece také neporazil komunismus a ten ještě
dlouho po jeho éře zotročoval velkou část planety a ohrožoval svobodný svět. Churchill byl
ale tím, kdo zasadil komunismu první úder. Tu poslední ránu mu uštědřil Bushův před-
chůdce Ronald Reagan. Myslím, že jednou budeme na George W. Bushe vzpomínat jako na
muže, který zasadil první úder terorismu.

✗ Jsem hluboce přesvědčen, že Bushovo hodnocení zítra bude diametrálně odlišné od toho
dnešního, tak jako je to dnešní už teď významně pozitivnější než bylo to včerejší. A to ne-
jenom v porovnání s končícím Obamou.

✗ Velmi názorně líčí zklamání z Obamovy Ameriky a její politiky v Sýrii Guy Bechor 
v izraelském listu Jedi’ot achronot: „Američané byli s rebely proti Asadovi, pak s Asadem
proti rebelům, s rebely proti Kurdům, s Kurdy proti rebelům. Jsou právě teď s Kurdy 
a rebely, nebo proti Kurdům a rebelům? Jsou s Erdoganem, či proti němu? Jsou s Rusy,
či proti nim? O co se opírá jejich politika? O přeludy.“

Svoboda a inovace
KONFERENCE PRO VÝZKUM (INCOM), PRAHA, 22. 1. 2009

Vážené dámy a pánové, členové vlády, pane Paduane, pane Drulle, vážení hosté!
Když se řekne Evropa, jedno z prvních slov, které se mi vybaví – hned za slovem svoboda

– je slovo inovace. Schopnost objevovat, vynalézat, přicházet s novými, účinnějšími a lev-
nějšími výrobními postupy, to je Evropa. Tato schopnost byla po tisíc let hlavní kompara-
tivní výhodou kontinentu, který neoplývá velikostí, bohatstvím materiálních zdrojů či
lacinou pracovní silou.

Není tedy vůbec náhoda, že v čase krize se Evropa obrací k tomu, co jí vždy dopomáhalo
k úspěchu, co ze slabého kontinentu učinilo vedoucí světovou mocnost. Podpora inovací je
také jedním z pilířů Lisabonské strategie – a dovolím si poznamenat, že je také mou osobní
premiérskou prioritou. O to větší ctí mi je zahájit tento seminář coby první významný pří-
spěvek českého předsednictví k Evropskému roku kreativity a inovací.

Chci však zdůraznit, že tento seminář bychom uspořádali i bez současné krize. Ta může
pouze urychlit naše plány, posílit naši vůli dotáhnout je do konce. Ale i bez ní bylo dlouho
jasné, že Evropa musí zvýšit svoji inovační výkonnost, aby obstála v globální konkurenci.
Pokud nás krize přiměje k tomu, abychom se v EU tolik nezabývali podružnostmi, pseudo-
problémy a soustředili se na to, co je opravdu důležité, pak se jen potvrdí české rčení, že
všechno zlé je pro něco dobré.

Většina z vás jsou experti, na vás leží tíha hledat konkrétní řešení, konkrétní postupy
ke zvýšení inovační výkonnosti. Já se coby český premiér a předseda Evropské rady omezím
na formulaci politických podmínek, jejichž splnění je nezbytné k dosažení úspěchu.

Tou úplně nejzákladnější podmínkou je, že se Evropa jako celek musí naučit využívat
svůj inovační potenciál. Mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou značné rozdíly. Nejen
ekonomické, ale zejména v inovační výkonnosti, v efektivitě výzkumu a aplikaci vědeckých
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kusit identifikovat problémy přesněji, poukázat na dosud opomíjené aspekty, nabourat ně-
které stereotypy a otevřít nové horizonty.

Hluboký a nezkreslený pohled na situaci v nových členských zemích umožní, aby jejich
občané vzali iniciativy EU za své a nechápali je jako rozhodnutí „těch z Bruselu“. INCOM
by měl přispět svým dílem k tomu, aby byla lépe prozkoumána role nových zemí při budo-
vání Evropy a aby finanční i lidské zdroje byly vynakládány efektivněji.

V závěru vám chci navrhnout, abyste jako jedno z doporučení zvážili založení Pražského
inovačního fóra, jako stálé poradní skupiny pro Evropskou komisi. Mělo by spojovat analy-
tickou a politickou expertizu reflektující specifika zemí přecházejících na znalostně založenou
ekonomiku. Jsem připraven poskytnout tomuto projektu odpovídající politickou podporu
a vyzvu komisaře Verheugena, Potočnika a Figela, aby se ke mně v tomto úsilí připojili.

Nemůžeme si dovolit dále přešlapovat na místě. Inovace přinesly Evropě světové prven-
ství v minulosti, jsou návodem k překonání problémů současnosti i klíčem k budoucnosti.
My Evropané nemáme v genech spokojit se s průměrem. I pro nás platí slova známého ame-
rického manažera Jacka Welche: „Budeme dělat jen to, v čem jsme první nebo druzí na
světě.“ Za Českou republiku k tomu dodávám: Nebo budeme s takovými spolupracovat.

Přeji vašemu jednání zdar!

✗ Volný pohyb znalostí je zatím spíše jednosměrka, po které proudí naši vědci, specialisté
a experti za lepšími podmínkami venku, protože lidská závist v Česku jim nedovolila se
živit odbornou prací na té finanční úrovni, jakou si výzkumné a inovační špičky zaslouží. 

Evropská politika a 2G
RESPEKT, 26. 1. 2009

České předsednictví muselo už v prvních týdnech po nástupu do funkce čelit zátěži
„2G“ – řešit problémy Gaza a Gas. Ostřelování Izraele a odvetné vojenské operace v pásmu
Gazy a přerušení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu vyžadovaly okamžitou reakci.

České předsednictví v obou případech společně s Evropskou komisí a s podporou států
Evropské unie zahájilo vyjednávací mise jak na Blízkém východě, tak mezi Kyjevem a Mo-
skvou. Rychlou akceschopnost české vládě do značné míry umožnila nejen geografická 
dispozice a historická zkušenost, ale především hlavní z předsednických priorit – energe-
tickou bezpečnost jsme určili jako téma číslo jedna dávno před 1. lednem, přestože naše
obavy, že Evropa je ve své závislosti na dodávkách energetických surovin zranitelná, ně-
které hlasy označovaly za minimálně přehnané. A stejně tak jsme upozorňovali v záměru
definovat nové vztahy s Izraelem na to, že Evropská unie musí hrát v blízkovýchodním pro-
cesu větší roli než jen jako „a big payer, but not a big player“.

Vliv na EU
S cynickou nadsázkou by se dalo říci, že si české předsednictví pro podtržení významu

priorit nemohlo přát více než krizi „Gaza a Gas“. Pokud o jejich smysluplnosti někdo ještě
před měsícem pochyboval, musí je nyní sám považovat za klíčové pro celou Evropskou unii.
Dnes je zjevné, že jsme majoritní závislost na jednom zdroji energetických surovin nekriti-
zovali jen s ohledem na národní zkušenosti, že po aktivnějším přístupu k blízkovýchodnímu
dění jsme nevolali jen s ohledem na historické vztahy Česka s Izraelem. Pouze jsme se zvý-
šenou citlivostí upozorňovali na možná rizika, která se – bohužel – v obou případech naplnila.
A přestože oba spory mají v důsledku rozličnou povahu a nechci srovnávat konflikt, kde umí-
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odborníkům zpracování různých aspektů inovačního potenciálu nových členských zemí tak,
abychom mohli na evropské úrovni formulovat odpovídající politiky.

Jak dosáhnout transformace nových ekonomik na produkci s vyšší přidanou hodnotou?
Jak zařídit přechod na znalostní ekonomiku? Jak nahradit, abych tak řekl, „montovny“
„mozkovnami“? Tyto otázky si klademe často. Ale odpovědi na ně nemáme a hledáme je ve-
lice obtížně.

EU na jedné straně zahrnuje státy, které patří k nejvyspělejším ekonomikám světa,
a na druhé země, které se teprve zbavují svého komunistického dědictví. Bohužel, evropské
politiky pro podporu vědy, výzkumu a inovací s novými zeměmi příliš nepočítají. Byly na-
staveny ještě před velkým rozšířením v roce 2004. Včetně Lisabonské agendy z roku 2000.
Ta byla sice revidována, ale bez dostatečného ohledu na potřeby nových členů.

V důsledku toho modely, které se osvědčily ve vyspělých zemích – s jejich tradicemi
inovačního managementu a léta uplatňovanými principy sdíleného financování – v nových
zemích nefungují.

Ze všech aspektů této problematiky tu zmíním dva, které jsou velice výmluvné. Tím
prvním je schopnost podniků být tahounem inovací.

Tato schopnost závisí nejen na kvalitě managementu, ale také na možnostech nabíze-
ných politik a na síle inovačního prostředí. V České republice si dnes jen málo firem může
dovolit skutečný vlastní výzkum. Nemluvě o podpoře univerzitního výzkumu. Drtivé většině
ostatních se vyplatí si patenty a vynálezy jednoduše kupovat ze zemí s vyšší inovační vý-
konností. S tou je to podobné jako se zapálením laseru: teprve od určité úrovně koncentrace
znalostí a prostředků se výzkum začíná vyplácet, a to mnohonásobně.

Peníze, které dáváme do výzkumu a vývoje, z velké části mizí v černé díře a nepřinášejí
praktické výsledky. Potřebujeme reformy jak na národní, tak na evropské úrovni, které
nám umožní efektivně využívat vložené prostředky, soustředit je do perspektivních oblastí
a podpořit spolupráci vědecké a podnikové sféry. Perspektivní i pro nové členské země je
vytváření klastrů, propojení silných výzkumných kapacit a firem aplikujících jejich po-
znatky. Teprve po splnění těchto podmínek bude platit mé oblíbené heslo: „Věda dělá z peněz
znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze.“

Druhým velkým problémem nových členských zemí je únik mozků. Nejen z důvodů 
finančního ohodnocení, ale i kvůli lepší příležitosti k uplatnění kvalifikace. Proto potřebu-
jeme podpořit vznik pracovišť, která talentovaným mladým lidem umožní uplatnit se ve
své zemi. Proto potřebujeme vyrovnat rozdíly v rozmístění evropských výzkumných infra-
struktur, urychlit budování společného evropského výzkumného prostoru, zavést hodnocení
národních dopadů koordinace evropského výzkumu a odstranit bariéry v kariérním postupu
mladých vědců. Znovu tu tak připomínám naše čtyři předsednické priority v oblasti vý-
zkumu a vývoje.

Věřím, že téma INCOM je zásadní a významné pro celou EU. Vyrovnávání rozdílů mezi
starými a novými zeměmi je testem evropské solidarity. Ale především je nutnou podmín-
kou společného úspěchu. Přitom vyrovnávání rozdílů v inovační výkonnosti je z hlediska
budoucnosti daleko důležitější, než v současnosti tolik diskutovaná otázka vyrovnávání ze-
mědělských dotací. V oblasti vědy, výzkumu a vývoje totiž nejde o hru s nulovým součtem.
Nejde tu o to, že co jeden získá, o to musí druhý přijít. Na zvýšení inovačního potenciálu
vyděláme všichni.

Očekávám živou odbornou diskusi s politickými implikacemi formulovanými v jejím
závěru. Stěží můžeme vyřešit takto obtížné úkoly ve dvou dnech, ale určitě se můžeme po-
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aktuální potřeby a vývoj situace, ale trvat i na dlouhodobých postojích. V daných případech
je to nová smlouva o euro-izraelském partnerství, protože ta stará vyprší v dubnu, a podpora
Ukrajiny v integraci do euroatlantických struktur, protože jen tato orientace a příprava jí
pomůže obnovit podlomenou důvěru Unie.

Netvařme se zaskočeně a nerelativizujme v bezprostředních reakcích to, co jsme řekli
už dávno. Pokud by události posledních týdnů, jakkoli dramatické, změnily naše postoje
v principiálních otázkách, znamenalo by to, že jsme na ně nebyli připraveni, že naše znalost
mezinárodně-politického terénu je povrchní. Buďme k sobě přísnější a nebojme se politic-
kých protivníků. A současně dříve a hlasitěji připomínejme, že především naši partneři mu-
sejí ctít hodnoty, které nás k nim vážou. A že za to získají naši podporu. Jsem konzervativní.
Proto věřím v hodnoty, které přetrvávají.

✗ Dostalo se nám unikátní možnosti být u toho, nota bene být uvnitř řešení 2G problémů.
Trochu ješitně poznamenám – být nositeli řešení. Pro mne osobně to znamenalo naplnění
ambicí a využití schopností, které jsem v sobě spíše tušil, než abych je uměl artikulovaně
a sebestředně před tím formulovat. Nevím, jestli člověk roste s úkolem, jak se říká. Určitě
ale platí – neskutečně dobrý tým!

Nabucco – test evropské integrace
SUMMIT NABUCCO, BUDAPEŠŤ, 27. 1. 2009

Pokládám za více než symbolické, že na tuto konferenci přijíždím coby předseda Ev-
ropské rady pár dní poté, co se nám podařilo (prozatím) zažehnat krizi kolem plynu. Ono
slůvko prozatím je významné. Krize se totiž může kdykoli opakovat. Dokonce v horší podobě
– aniž bych chtěl kohokoli strašit.

Právě proto, abychom takovým krizím dokázali do budoucna předcházet, jsme zvolili za
svou předsednickou prioritu energetiku. Zejména energetickou bezpečnost. Právě proto spolu
s Evropskou komisí apelujeme na vytvoření společné evropské energetické politiky, na soli-
daritu všech 27 zemí Unie. Sólový postup některých vlád v této oblasti podkopává samotné
základy evropské spolupráce. Jednejme společně a prokažme v praxi sílu evropské myšlenky!

Ano, toto je test evropské integrace. Naši solidaritu musíme prokázat činy, ne pouze
slovy. Evropa se začala sjednocovat na bázi uhlí a oceli, které po válce byly strategickými
surovinami. Dnes jejich roli převzala ropa a plyn. Bylo by smutné, kdyby se na nich rozdě-
lila. Jsme si jistí, že si to v EU všichni uvědomují? Že skutečná síla evropské integrace je
v naší vůli ke společnému postupu, ne v papíru Lisabonské smlouvy?

Krize jasně potvrdila oprávněnost těchto úvah. A potvrdila klíčový význam projektu
Nabucco, coby nezávislé cesty pro tranzit plynu ze Střední Asie do Evropy. Pochybuji, že by
se po událostech z počátku roku našel v Evropské unii někdo, kdo by chtěl tvrdit opak.

Bez zajištění bezpečných, stabilních a diverzifikovaných dodávek energií je svoboda
a nezávislost jakéhokoli společenství pouhou iluzí. Evropská unie proto musí v otázkách
energetické bezpečnosti jednat společně, rozhodně a rychle. To se plnou měrou týká i pro-
jektu Nabucco.

Co nám ho brání realizovat? Jsou zde problémy politického, technického, či ekonomic-
kého rázu, které brání tomu, aby v dohledné době proudil do Evropské unie plyn nakupo-
vaný přímo u zdrojových zemí ve Střední Asii? Pokud ano, učiňme vše pro to, abychom tyto
překážky odstranili!
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rají nevinní lidé, s hospodářským konfliktem, kde se stávají „jen“ rukojmími, objevuje se i je-
jich společný rozměr: eskalovaly mimo Evropskou unii, ale mají na ni zásadní vliv.

V první řadě se ukázalo, že Evropská unie není schopna využívat jiné přímé nástroje
na řešení těchto krizí než intenzivní vyjednávání a dovolávání se dodržování mezinárodních
práv a dohod. Vzhledem k tomu, že v obou případech stálo právě jejich zjevné a vědomé po-
rušování na počátku problému, musel tento apel v pozdější vyhrocené době prorážet zeď
argumentů, kterými obě strany obou konfliktů svůj postup odůvodňovaly. V této hodině do-
držuje Hamás příměří a izraelské jednotky se vracejí z pásma Gazy, Rusko dodává plyn do
ukrajinské tranzitní sítě a Evropská unie může považovat daný stav věcí za úspěch. Dívám
se ale zpět – ještě před přerušení dodávek plynu, ještě před zahájení izraelské vojenské
operace. Bylo tehdy vše v pořádku?

Útoky Hamásu na Izrael nebyly překvapivé: loni teroristé odpálili na území židovského
státu na 1800 raket a několikrát použili nové střely s dosahem přes 40 kilometrů, takže do
nebezpečí dostali téměř milion lidí. Izrael opakovaně varoval, že tak situaci nenechá. Po-
dobně rusko-ukrajinské disputace o cenách zemního plynu a tranzitních poplatků ohrozily
jeho dodávky do Evropy již v roce 2006 a rozdílné názory Kyjeva a Moskvy se projevily i na
podzim roku 2007. Opět žádné překvapení. A protože souhlasím s názorem, že efektivnější
je řešit problémy v počátku, než odstraňovat jejich následky, kladu si otázku, co při respek-
tování suverenity třetích zemí mohly ty evropské dělat. Odpověď je stejná jako v úvodu: in-
tenzivně vyjednávat a dovolávat se dodržování mezinárodních práv a dohod. Uklidněním
situace v Gaze a obnovením dodávek plynu proto role Unie nekončí. Berme zkušenosti „2G“
jako ponaučení, že nezvýšíme-li svou citlivost na první varovné signály nestability v oblas-
tech, které jsou pro Unii důležité, může se situace nečekaně prudce zhoršit.

Platí to i o méně křiklavých případech, než jsou hořící domy v Izraeli a pásmu Gazy
nebo chladnoucí výrobní haly a domácnosti v evropských zemích závislých na ruském plynu.
Hovoříme-li o porušování mezinárodních dohod, mohli bychom zmínit lidská práva na Kubě,
smlouvy o nešíření jaderných zbraní v Íránu, autorská práva v Číně... Pokud by Unie se-
trvávala v plášti politiky appeasementu na pozici, že jde jen o „nevýrazné“ či „dočasné“ po-
rušování, rozmělní tím ještě víc svou mezinárodní váhu. Moje zkušenost se „2G“ zahrnuje
i to, co přišlo nyní, v čase uklidnění, a paradoxně je to jistý druh vnitřního neklidu.

Nebezpečí spočívá v možném sebeuspokojení Unie nad tím, že došlo k „návratu k nor-
málu“. Ve vzduchu totiž visí nezodpovězené otázky: Zastavil by Izrael vojenské operace,
kdyby nepovažoval jejich cíl za splněný? Obnovilo by Rusko dodávky plynu, kdyby vývoj si-
tuace na Ukrajině nesplnil jeho očekávání? To vědí jen v Jeruzalémě a v Moskvě; já, přestože
jsem na obou místech byl a jednal jak s izraelským premiérem Ehudem Olmertem, tak
s ruským premiérem Vladimirem Putinem, tuto otázku nechci zodpovídat. Nepřísluší nám.
Měli bychom se ale zajímat o to, jaký postoj sami zaujmeme.

Netvařme se zaskočeně
České předsednictví při představování svého programu uvedlo, že hodlá v rámci priority

„Evropa a svět“ posilovat vztahy Unie s Izraelem a v dimenzi tzv. Východního partnerství
také s Ukrajinou. Konflikty Gaza a Gas podporu některých členských zemí této politice na-
lomily. Pochopitelně – jak vysvětlovat třítýdenní operaci izraelské armády ve státech se sil-
nou propalestinskou komunitou a nejasnosti o zásobách a tranzitu plynu na území Ukrajiny
tam, kde se obyvatelé dostali na hranici energetické katastrofy? Ale pokud má sedmadva-
cítka hrát opravdu výraznou roli na globální scéně, musí umět nejen rychle reagovat na
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důležité energetické politice vystupovat jednotně? Že musíme brát půlmiliardový evrop-
ský trh jako jedno těleso? Nejen co se týká vystupování směrem ven, ale i z hlediska vni-
třního propojení produktovody, abychom v případě potřeby mohli pomoci postiženým
zemím?

Odpovědi na tyto otázky zatím nemáme a to je mimo jiného i důvod žalostného stavu
realizace projektu Nabucco. Věřím, že tento summit přispěje k tomu, abychom se posunuli
vpřed. Pokud je potřeba jasně říci ano, dáváme tomuto projektu zelenou, aby se věci začaly
hýbat, pak zde za Evropskou unii toto ano říkám! Bude tento hlas dostatečně silný?

Nebude to snadné. Čekají nás náročná vyjednávání jak s producentskými, tak s tran-
zitními zeměmi. Ale v první řadě vůbec musíme seriózně začít jednat. Musíme zde hlasitě
zakřičet: „Evropská unie má na plynovodu Nabucco prioritní zájem! EU mu dává plnou po-
litickou podporu!“ Toto je ten startovní výstřel, začátek skutečné realizace projektu. A sum-
mit by to měl potvrdit. My bychom to měli potvrdit!

Vím, že na jedné straně panují obavy, že dokud investoři nezajistí dostatek financí,
nemá pro producentské země cenu začít vážně uvažovat o dodávkách plynu. A na druhé
straně, že se investoři bojí, že dokud nepadne politické rozhodnutí zajišťující pro Nabucco
dostatek plynu, nelze začít s jeho budováním.

Ale nemá příliš smysl dohadovat se o tom, co bylo dříve, zda slepice, nebo vejce. Místo
obavám musíme dát prostor postupným pozitivním krokům, které otevřou cestu ke konečné
realizaci projektu Nabucco. Nazval bych to přechodem od „projektu“ Nabucco k „procesu“
Nabucco, který nás díky drobné každodenní práci dovede k cíli – k otevření nové distribuční
cesty a alternativního zdroje pro dodávky nového plynu pro Evropu.

Znovu tu opakuji, že když už nic jiného, pak nedávná krize nás musela přesvědčit o nut-
nosti společného postupu celé EU. O nutnosti podpory takových projektů, jako je Nabucco.
Jde o projekt, který rozšiřuje naši svobodu, protože po ruském a norském plynu otevírá pro
evropské země možnost třetího velkého nezávislého zdroje.

Záměrně říkám „po ruském a norském“. Chci tím demonstrovat, že Nabucco není pro-
jekt protiruský, jak se někteří v Evropě obávají a proto se od něj distancují. Zde opravdu
nejde o antagonismus. Nechceme Nabucco „proti“ někomu, ale „pro“ nás. Je dobré mít dvě
možnosti na výběr. Ale ještě lepší je mít tři – když jedna z nich z jakéhokoli důvodu selže,
stále vám dvě zůstanou.

Ostatně samo Rusko vidí tento projekt realisticky. Měl jsem možnost hovořit 10. ledna
s ruským premiérem Vladimirem Putinem pět a půl hodiny, když jsme společně hledali ře-
šení plynové krize. Dotkli jsme se samozřejmě i tématu alternativních přepravních cest do
Evropy. Vladimir Putin jasně řekl, že Ruská federace není proti projektu Nabucco. Stejně
otevřeně vystoupil i na naší společné tiskové konferenci. Přestaňme tedy vidět překážky
tam, kde nejsou, a pojďme společně hledat cestu vpřed!

Úspěch projektu Nabucco zároveň otevírá prostor pro další spolupráci se zeměmi ka-
spického a černomořského regionu. Jak v oblasti politické, tak ekonomické i bezpečnostní.
Šlo by o výrazný signál, že taková spolupráce je nejen možná, ale pro všechny zúčastněné
životně důležitá. Tento budapešťský summit se tak může stát významným milníkem ve
vztazích EU s těmito zeměmi. Vztyčme tento milník!

Diverzifikace energetických dodávek je jedním z nejdůležitějších úkolů, před kterými
EU stojí a české předsednictví si to plně uvědomuje. Proto uspořádáme v Radě EU tzv. se-
tkání EU – Southern Corridor Summit. Chceme pozvat vrcholné představitele významných
producentů energetických surovin – Ázerbajdžánu, Turkmenistánu a Kazachstánu a klíčo-
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Plynovod Nabucco není záležitostí pouze pro pár firem či několik zemí. Jde o strategic-
kou stavbu významnou pro ekonomickou prosperitu a politickou nezávislost celé Evropy.
Nebojím se říci, že Nabucco je stavbou klíčovou pro svobodu kontinentu!

Plynová krize trvala pouhé tři týdny. Přesto měla drastický dopad na ekonomiku řady
evropských zemí a tvrdě postihla jejich obyvatele. Miliardové ztráty a miliony lidí trpících
zimou, to je hodně vysoký účet za naši energetickou závislost. A to jsou pouze okamžité
efekty. Jsou tu další možné konsekvence, které znamenají ohrožení globálního postavení
Evropské unie se všemi důsledky pro hospodářství a občany evropských zemí.

Z krátkodobého pohledu se Ukrajina vzdálila Evropě a posílila se její vazba na Rusko.
Tím je ohrožen emancipační proces v této strategický významné zemi.

Ve střednědobém horizontu krize přinesla argumenty pro stavbu plynovodů Nord
Stream a South Stream. Ty obcházejí Ukrajinu (a také Střední Evropu) a přitom zachová-
vají silnou energetickou závislost EU na Rusku. Což znamená přímé ohrožení projektu Na-
bucco a tedy ztrátu nadějné možnosti reálně diverzifikovat evropské zdroje plynu.

Z dlouhodobého pohledu je průběh krize a zjevná zranitelnost Evropy výstrahou pro
globální soutěž o plyn a další energie mezi zeměmi jihovýchodní Asie, Indií, Čínou, Japon-
skem a Evropou. Ta musí do budoucna vystupovat jednotně a s jasnou vizí energetické po-
litiky. Mým prvořadým úkolem coby předsedy Evropské rady je položit základy takové
společné politiky, takové společné vize.

Naším cílem je zajistit občanům dostatek levných, bezpečných a stabilních dodávek
energie. Je přitom zjevné, že každá krize v první řadě zvedá cenu energií. Tedy nejen krize
kolem „gazu“, ale i krize v Gaze.

Nejde ale jen o cenu. V sázce je, jak jsem již řekl, naše svoboda a nezávislost. Čím více
jsme dominantně závislí na jednom zdroji, čím menší je naše svoboda výběru, tím jsme zra-
nitelnější, tím jsme snadněji vydíratelní, tím menší jsou naše politické možnosti. A koneckonců
i o tom je nárůst ceny suroviny. Chceme dále prodlužovat období naší slabosti? Věřím, že ne!

Musíme si proto klást otázky, jak chceme postupovat dál. Na odpovědích na ně bez nad-
sázky závisí budoucí osud Evropy:

Musíme se ptát, zda opravdu chceme, aby výsledkem krize byla zelená pro dlouho pro-
tlačované plynovody Nord Stream a South Stream – jejichž důležitost nezpochybňuji – a čer-
venou pro projekt Nabucco?

Opravdu se neobáváme, že ovládnutí tranzitních produktovodů na Ukrajině velkými
evropskými firmami v konečném důsledku znamená posílení pozic Gazpromu? Tedy mono-
polu ovládaného ruským státem? Tedy ohrožení svobodného trhu? Přičemž důraz tu je na
slovech „stát“ a „monopol“, ne na slově „ruský“.

Jsme připraveni efektivně podporovat svobodu, nezávislost a stabilitu jak producent-
ských, tak tranzitních zemí na trase plánovaného plynovodu Nabucco? Potřebujeme účin-
nou součinnost se zeměmi kaspické a černomořské oblasti, potřebujeme jejich reálnou
nezávislost. Jinak přece nelze hovořit o tom, že tento projekt přinese skutečnou diverzifikaci
dodávek a zvýší naši energetickou bezpečnost.

Jsme připraveni vyvodit jasné důsledky z očividného faktu, že evropské směřování zemí
jako Gruzie, Ukrajina, Turecko je svázáno s otázkou energetické bezpečnosti?

Ptejme se také: Dokážeme se případně dohodnout s Iránem na dodávkách plynu pro
Nabucco, které zajistí jeho ekonomickou efektivitu a Evropě dostatečný přísun suroviny?

A konečně, poučili jsme se dost z krize v tom smyslu, že musíme posílit evropskou
solidaritu? Že na rozdíl od jiných, překotně unifikovaných oblastí potřebujeme v životně
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Pokud se nám podaří uvést do provozu plynovod Nabucco, bude to zároveň ukázka, že
lze překonat největší rozpor současného světa. Že i v bolavém civilizačním zlomu je možná
pro všechny prospěšná spolupráce. Vzájemná obchodní závislost a zároveň výhodnost, kte-
rou všem stranám přináší fungující trh, omezuje hrozbu konfliktů, protože každý pak má
co ztratit. Ti, kteří se zdroji obchodují, o zdroje obvykle neválčí. Zahajme tedy projekt svo-
body, projekt nezávislosti, projekt prosperity, projekt míru. Zahajme projekt Nabucco!

✗ Nabucco, South Stream, Turkish Stream, Tesla, Eastring a další projekty, které teprve
přijdou, pouze ukazují na zřetelně vyjádřenou nechuť Ruské federace umožnit diverzifi-
kaci dodávek plynu z alternativních zdrojů. Jižní Osetie, Abcházie, Krym, blokace roz-
šíření těžby v Kaspiku, aktivity v Sýrii a Íránu a strategické kroky Ruska v celém regionu
to dokládají. Nord Stream II cynicky potvrzuje. 

Náš evropský program: hrdí Češi v čele hrdé Unie
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 30. 1. 2009

Sotva jsme si mohli představit dramatičtější první měsíc našeho evropského předsed-
nictví. Ekonomická krize je stále na postupu; k tomu nám první dny roku nadělily krizi
plynovou a krizi v Gaze.

Je to velká výzva. Teď, v těžké situaci, můžeme ukázat, že umíme evropskou myšlenku
naplňovat kromě slov i činy.

Když Češi vládnou Evropě
Evropská unie nejsou jen desetitisíce stránek smluv, směrnic a nařízení. Je to přede-

vším společenství hodnot, z nichž těmi nejdůležitějšími jsou svoboda a solidarita. Tyto hod-
noty se odrážejí i v prvních cílech Společenství uhlí a oceli, jimiž byly mír a prosperita.
Tehdejší strategické suroviny, uhlí a ocel, dnes nahradily ropa a plyn, ale svoboda a solida-
rita, mír a prosperita, to platí stále.

Pro české občany – ale často i pro občany starých členských zemí – je evropská integrace
odtažitým, byrokratickým procesem. Nyní, pět let po našem vstupu, máme možnost srozu-
mitelně ukázat, o co jde. Když lidé v Bulharsku a na Slovensku trpí nedostatkem plynu, je
smyslem evropské solidarity jim pomoci. Ať už okamžitě dodávkami z ostatních zemí, nebo
dlouhodobě díky společné a silné evropské pozici vůči dodavatelským a tranzitním zemím.

Jsem hrdý, že právě Česko v obou testech obstálo. Díky naší prozíravosti, díky zásobám
plynu a fungující infrastruktuře jsme mohli pomoci Slovensku v jeho obtížné situaci. Jako
předsednická země Unie jsme dokázali vyvinout na Ukrajinu a Rusko tlak, který vedl k ob-
novení dodávek.

Měli jsme a máme pravdu
Obstáli jsme i při výběru předsednických priorit. Již dlouho říkáme, že Evropa je zra-

nitelná v oblasti energetické bezpečnosti. Průběh plynové krize ukázal, že jsme měli pravdu,
když jsme varovali, že přílišná závislost na jednom zdroji a absence společné energetické
politiky ohrožuje naši svobodu.

Obdobným testem je světová krize, která v Evropě nevznikla, ale která i na starý kon-
tinent tvrdě dopadá. Její dopady musíme řešit s využitím všech výhod společného vnitřního
trhu, s respektem k pravidlům rovné soutěže. Musíme se vyhnout opatřením, která by dis-
kriminovala či znevýhodňovala ostatní členy Unie.
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vých tranzitních zemí – Gruzie a Turecka. Tuto naši myšlenku podpořily členské státy v zá-
věrech Evropské rady 16. října 2008.

Samozřejmě, že Summit Nabucco ani náš Southern Corridor Summit by neměly být
konkurencí k ostatním snahám o diverzifikaci zdrojů energií pro země Evropské unie. Na-
opak, chápeme všechny tyto akce jako navzájem se doplňující. Ať už se týkají plynu, uhlí,
jádra, obnovitelných zdrojů, nových technologií a substitutů. Každá další energetická al-
ternativa znamená posílení naší svobody, posílení jistot našich občanů. Hledejme ty alter-
nativy!

A Nabucco je alternativou více než symbolickou. Má končit v Rakousku počítaném ke
starým zemím. Prochází zeměmi přijatými do Unie v posledních pěti letech a dále kandi-
dátským Tureckem až ke zdrojovým středoasijským státům, s nimiž chceme rozvíjet Vý-
chodní partnerství. Plánovaná trasa plynovodu tak spojuje historii EU s její současností
a možnou budoucností.

Diskuse a spor o to, zda má EU geografické, náboženské, bezpečnostní, ekonomické, či
šířeji hodnotové hranice se může vyřešit tady a teď. Hranice Evropy tvoří garance svobody,
hranice udržení nezávislosti, hranice uspokojování základních potřeb lidí. Hranice, kterou
vytyčuje i Nabucco!

K tomu chci na závěr dodat, že úspěšná realizace projektu Nabucco má kromě všech
ekonomických a geopolitických konsekvencí ještě jeden výrazný rozměr. A to rozměr kul-
turní. Zamýšlená trasa plynovodu protíná „Triangl civilizací“, kde se střetávají pravoslavné
Rusko s Islámem a západním křesťanstvím. Triangl válek minulých, současných a poten-
ciálních budoucích. Triangl ropy, plynu, produktovodů, geopolitických zájmů a napětí. Ale
jak doufám – i triangl naděje, koexistence, budoucnosti.
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„A víš, Vladimire, jaký je rozdíl mezi přejetým psem a přejetým právníkem?“ „To nevím.“ „Před přejetým
psem je delší brzdná dráha.“ Čekáme na právníky, až připraví text... 



zjistit pacienti, kteří si, nalákáni sliby nových hejtmanů, dojeli do krajské nemocnice pro
léky bez poplatku, aby v součtu zaplatili více.

Díky reformě se zlevnilo více než tři tisíce léků ze čtyř tisíc. Často místo několika set
korun lidé platí padesát, nebo také nic. Dosáhli jsme toho mimo klesající marže lékáren
třeba i tím, že jsme konečně přinutili velké farmaceutické firmy, aby u nás neprodávaly své
preparáty dráž než jinde v Evropě. Proč to neučinili již ministr Rath a jeho náměstek
Dryml? Proč ponechali farmaceutickým gigantům bezdůvodně vysoké zisky a raději šetřili
na penzistech a dětech?

Stejně tak je třeba se ptát hejtmana Ratha a předsedy ČSSD Paroubka: kde chtějí vzít
ony stamiliony, které kraje zbytečně vydají na snahu torpédovat poplatky? Zvláště v době
krize budou tyto peníze chybět jinde – na silnice, na školy, sociální ústavy, ale samozřejmě
i na investice do krajských zdravotnických zařízení. Sociální demokraté mají jediné štěstí
– že tyto nemocnice dali do pořádku hejtmani ODS poté, co je v žalostném stavu a předlu-
žené přebrali od ministra Ratha.

Otázka z minulého odstavce není vůbec hypotetická. Pardubický hejtman Radko Mar-
tínek (ČSSD) už oznámil, že na poplatky nemá a prosí pacienty, aby je platili...

Nezákonný postup hejtmanů 
Neuvážený a nedomyšlený krok ČSSD ale poškozuje zdravotnictví i jako celek. Za prvé

poplatky plní svou funkci. Na každou korunu vybranou na regulačních poplatcích připadá
koruna, kterou ušetří zdravotní pojišťovny a mohou ji vydat na náročnou léčbu. Například
rakoviny, kde loni stouply prostředky o 1,9 miliardy korun. Tyto peníze budou pacientům
chybět. Opět zvláště v čase krize, kdy beztak drasticky klesá výběr pojistného.

Za druhé, na pacienty mohou brzy dopadnout i potíže soukromých lékáren. Kvůli nekalé
soutěži krajských zařízení dotovaných z peněz daňových poplatníků přicházejí o klienty.
Zejména výdejny v malých obcích jsou na pokraji krachu.
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Patřili jsme k zemím, které už v závěru loňského roku prosadily, aby evropský Plán
obnovy tyto zásady respektoval. A jsme připraveni předložit Evropské radě konkrétní ná-
vrhy, které nás společně vyvedou z krize. Které budou směřovat k tomu, aby Evropa vystu-
povala v hlavních směrech jednotně, ale zároveň aby si každý mohl zvolit strategii
odpovídající jeho specifickým podmínkám.

Co se týká Blízkého východu, už před naším předsednictvím jsme považovali za důle-
žité, aby zde Evropa sehrávala aktivnější úlohu. Aby se neomezovala na posílání peněz bez
faktického diplomatického vlivu. Naším cílem musí být, aby palestinská samospráva fun-
govala jako skutečný suverénní stát, který je schopen garantovat bezpečí svým občanům
i sousedům. Víme, že to je běh na dlouhou trať, ale bez splnění této základní podmínky je
trvalý mír v oblasti nemyslitelný. Nová eskalace konfliktu nám dala za pravdu.

Třikrát E
V prvním měsíci našeho předsednictví jsme nuceni řešit aktuální problémy, které se

týkají všech našich tří priorit, našich „tří E“: Energetiky, Ekonomiky a Evropské unie ve
světě. Je to velká škola. Nejen pro Česko.

Díky pozornosti, která je na předsednictví upřena, mohou i čeští občané doslova v pří-
mém přenosu sledovat, co znamená Evropská unie. Že to není „papírový tygr“, není to pouze
Lisabonská smlouva ani jen chobotnice penězovodů zvaných evropské fondy. Je to živý 
organismus, jehož skutečná podoba se tvoří „tady a teď“.

Naše Evropa
V tomto půlroce jsme to my, kteří máme možnost přispět k tomu, aby Unie lépe plnila

přání a zájmy občanů členských zemí. Aby pojmy jako svoboda a solidarita nezůstaly jen
na papíře. Naše předsednictví v praxi vyvrací zažité klišé, že Češi jsou euroskeptickým ná-
rodem. Prosazování našich národních zájmů není v rozporu se zájmy celoevropskými.

✗ Absolutní nezájem českých médií mě nutil k podobným textům, abych aspoň takto in-
formoval veřejnost o našem předsednictví. Při čtenosti Hospodářských novin to byl už
tehdy nadlidský úkol. Navíc, je to takový Lisabonský matrix...

ČSSD vážně škodí zdraví
LIDOVÉ NOVINY, 12. 2. 2009

Jaká věc je horší, než když ČSSD neplní své volební sliby? Když se je snaží plnit. Vý-
sledkem pokusu zrušit v krajích regulační poplatky je chaos, ohrožení zájmů pacientů a po-
rušování zásad právního státu.

Zmatek, který v jednotlivých krajích kolem poplatků panuje, je jasným dokladem, že
ČSSD se vůbec nezabývala praktickou stránkou a dopady naplnění slibu, který jí vyhrál
volby. Obcházení zákona probíhá v každém regionu podle jiného klíče, přináší zbytečnou
byrokracii, fronty, zdražování léků.

To však nejsou ještě ty nejhorší důsledky nezodpovědného populismu ČSSD. Jde o bez-
precedentní útok na právní stát ze strany významného orgánu veřejné správy. Navíc je to
útok hloupý. Třicetikorunové poplatky jsou sice snadným terčem, ale představují jen část,
jakýsi nultý krok, promyšleného systému reformy zdravotnictví. Jejím výsledkem je napří-
klad výrazné snížení cen léků – i přes oněch 30 korun za položku. Což mohli s překvapením
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Kolik lidí musí zemřít, než socialisti připustí nemožnost jednozdrojového financování zdravotnictví.
Připouštím, že na poplatcích můžete vyhrát volby. Ruší je ale jen idiot. 



ale také – a dokonce bych řekl, že v první řadě – na schopnosti politiků dohodnout se na
koordinovaném postupu.

Pokud se nám nepodaří dosáhnout vrcholné politické shody, krize se značně prodlouží.
Prodlouží se, pokud se nedohodneme na společném postupu, který bude ctít pravidla spo-
lečného trhu a volné soutěže, pokud nevytvoříme všem firmám rovné podmínky. Pokud zví-
tězí protekcionismus a merkantilismus, my všichni prohrajeme.

Proto považuji za nutné podpořit hledání odborného řešení nejvyšší politickou autori-
tou. Politická dimenze krize by se totiž mohla ukázat ještě vážnějším problémem, než di-
menze ekonomická. Samozřejmě považuji za potřebné informovat vás, evropské i národní
poslance z první ruky, ještě dříve, než proběhne samotné jednání hlav států a vlád.

Když jsem tu mluvil o nutnosti koordinace v rámci celé sedmadvacítky, měl jsem na
mysli zejména dva hlavní aspekty krize: aspekt ekonomický a aspekt sociální. Proto chci
jako předseda Evropské rady svolat dvě mimořádná neformální setkání. První je již avizo-
váno na 1. března a bude se věnovat ekonomickým otázkám. Druhé, které by mělo probírat
otázky zaměstnanosti, plánuji na květen.

Nyní tedy k tématu nejbližšího neformálního summitu. Z pohledu Evropské rady byly
jednoznačně součástí problému banky, proto musí být bezesporu i součástí řešení. V první
řadě je nutné stabilizovat situaci na mezibankovním trhu. Plně podporuji závěry Ecofinu
z 10. února, na němž finanční ministři definovali dva hlavní úkoly, které máme před sebou.
Za prvé vyčistit banky od toxických aktiv, která způsobují stále nové a nové problémy. Za
druhé zajistit, aby banky opět začaly půjčovat peníze, a to jak firmám, tak domácnostem.

Zde se názorně ukazuje, jak je propojená ekonomická a politická stránka řešení. Nestačí
zbavit banky problémů a snížit diskontní sazbu. K tomu, aby zase přidělovaly úvěry, musí
mít banky také důvěru v budoucnost. Musí cítit záruky budoucí stability a nesmí se obávat
politických rizik plynoucích z neuvážených a nekoordinovaných vládních zásahů.

Banky musí mít prostor a podmínky, aby půjčovaly firmám, které jsou v zásadě zdravé,
které mají nasmlouvané zakázky, mají co vyrábět a pouze potřebují překlenout určité ob-
jektivně obtížné období. Na druhé straně nesmějí být nuceny držet uměle nad vodou ne-
rentabilní výroby a firmy, které nemají odbyt. Tato pravda platí obecně a nepozbývá své
platnosti ani v době krize. Právě naopak.

Klíčová je samozřejmě otázka, kde vzít peníze na financování nutných a legitimních
protikrizových opatření. Již dnes vidíme, že se nejen menší, ale i větší státy dostávají do
problémů. Jejich státní bondy jsou downgradované, klesá jejich cena i vůbec zájem o ně.
Vlády tak přestávají být schopné získat likviditu.

Proto je tak nutné zabránit protekcionismu. Ten by nás poškodil hned dvakrát. Za prvé
by narušil náš nejmocnější nástroj boje s krizí – volný trh. Tady si dovolím obvyklý vtípek:
Jedna socialistická europoslankyně na zasedání výboru řekla mému ministrovi: „Pane mi-
nistře, víte, my se obáváme, že vy, když říkáte trh, tak myslíte „volný trh“. Obrovský roz-
mach prosperity posledních desetiletí stojí na mezinárodní dělbě práce. Každá snaha
preferovat „domácí“ proti „cizím“ tak není ve své podstatě ničím jiným, než pokusem vracet
se do společnosti prvobytně pospolné. Za druhé by sólovým postupem jednotlivých zemí utr-
pěla tvrdý úder naše společná solidarita, což by finanční trhy potrestaly dalším propadem
ratingu osamocených národních ekonomik. Naše síla a naše šance na budoucnost je pouze
ve společném postupu. Krize dopadá na všechny a pouze všichni společně překonáme její
důsledky. To ale neznamená, že se všichni pouze přizpůsobíme rychlosti vlajkové lodi, zvlášť
když míří na ledovou kru. Rychlost konvoje se určuje rychlostí nejpomalejší lodi.
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Obcházení zákona poškozuje dále soukromé lékařské praxe, ale i státní nemocnice.
A samozřejmě pacienty, kteří se léčí jinde než v krajských zařízeních. Peníze na nevybírání
poplatků jdou i z jejich kapes. Absurditu nezákonného postupu hejtmanů dokládá dotování
„vybraných“ soukromých zařízení jako nemocnic řetězce Agel na Olomoucku. Sečteno a pod-
trženo: onen obrovský chaos, který nyní kritizují média, je jen špičkou obrovského ledovce
problémů, který působí snaha ČSSD dostát svému populistickému slibu. Jde tu o ohrožení
stability zdravotního systému a dostupnosti zdravotní péče, o likvidaci soukromých lékařů
a lékárníků, o útok na solidaritu ve zdravotnictví, o znevýhodňování pacientů, zejména těch
vážněji nemocných. A samozřejmě tu není dodržován zákon. Vláda využije všech možností,
aby toto nezákonné jednání ukončila a aby pacienty uchránila před nezodpovědnými expe-
rimenty ČSSD. Vážně totiž poškozují zdraví.

✗ Socialisti se nic nenaučili a nic nepochopili. Kázali vodu a pili víno. Proč by měl Franta
ze Lhoty dodržovat zákony, když na to kašlou i papaláši. Destrukce, sabotáž a zděděné
hejtmanské manýry po mých soukmenovcích. No, všeho do času, jak se ukázalo. 

Rychlost konvoje určuje rychlost nejpomalejší lodi
SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ NÁRODNÍCH PARLAMENTŮ, EVROPSKÝ PARLAMENT, 
BRUSEL, 17. 2. 2009

Vážení spolupředsedové společného zasedání, vážení zástupci národních parlamentů,
vážený pane předsedo Evropské komise.

Dnešní pravidelné společné zasedání parlamentů shodou okolností spadá do období
před mimořádným neformálním zasedáním hlav států a vlád EU 27 dne 1. března. A sa-
mozřejmě do doby před pravidelnou jarní Evropskou radou 19. a 20. března.

Všichni víme, o co tu jde. Všichni víme, že řešení dopadů světové krize je nejdůležitějším
úkolem současnosti, ale i budoucnosti. Všichni víme, že ono řešení musí hledat nejen národní
vlády, ale i Evropská unie jako celek. Všichni víme, že na řešení se musí podílet jak exeku-
tiva, tak parlamenty. Jak Evropská rada, tak Evropská komise i Evropský parlament.
Všichni víme, že jsme na jedné lodi. Jsme na jedné lodi – všech 27 zemí EU a v každé jed-
notlivé zemi jak vláda, tak opozice.

Jsme opravdu na jedné lodi? Je to pravda? Někteří říkají, že to je sice jedna loď, ale má
různé paluby – první třídy, druhé třídy a další; někteří říkají, že je to Titanic – loď se potápí,
ale na palubě se pořád tančí klimatické tance. Jiní chtějí hasit požár krize benzínem pro-
tekcionismu, další chtějí mít svou loď, národní loď...

Kvůli této aktuální situaci jsem považoval jako předseda Evropské rady za nutné svolat
mimořádné zasedání hlav států a předsedů vlád. Protože hospodářská krize a její dopady
jsou natolik naléhavé, že spolu musíme alespoň neformálně mluvit častěji a nelze se spokojit
pouze s pravidelným harmonogramem Evropských rad.

Považoval jsem za nutné, abychom vedli debatu na té nejvyšší politické úrovni. Vůbec
ne proto, že by bylo nutné substituovat odbornou diskusi v rámci ministeriád. Naopak,
musím vysoko vyzdvihnout výsledky skvělé práce těchto sektorových rad, zejména jednání
Ecofinu, ale i dalších. Naši kolegové si vedou dobře a své úkoly zvládají.

Nicméně současná krize je do značné míry krizí důvěry. Je krizí, která má kromě
tvrdých hospodářských dat svůj výrazný politický rozměr. Jako ostatně každá vážná krize.
Je krizí, jejíž rychlé překonání zdaleka nezávisí pouze na schopnostech jednotlivých firem,
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papíře, ať se jmenuje jakkoli. Musíme odolat strašáku protekcionismu, musíme si navzá-
jem pomáhat a musíme dodržovat jednotná pravidla. V tom je naše společná odpovědnost
a věřím, že jí všichni dostojíme. V tom je naše budoucnost. V tom je naše síla. Děkuji za
pozornost.

✗ Jako by hrách na stěnu házel. Hloubka mého zklamání z postupu jednotlivých národních
států na úkor dalších členů Euroklubu byla nekonečná. Nebyl jsem naivní, ale přesto
mě to zaskočilo.

Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?
LISTY ODS, 28. 2. 2009

Světová krize je bezpochyby zásadním politickým faktorem současnosti. Na ní se uka-
zuje, kdo umí být prospěšný pro občany, kdo v praxi řeší jejich potíže a kdo pouze populis-
ticky parazituje na jejich strachu a řídí se bolševickým heslem „čím hůře, tím lépe“. Jsem
přesvědčen, že právě tato těžká zkouška je naší šancí. Šancí ukázat, že jsme lepšími správci
země, než naši soupeři.

Postoje občanů ke krizi, jejich názor na to, kdo lépe obstojí v těžkých chvílích, významně
ovlivní výsledek příštích voleb. Jak těch evropských, tak sněmovních. Kdyby šlo o hodnocení
na základě tvrdých faktů, neměl bych o našem vítězství žádné pochyby. Dobře však víme,
že tak tomu úplně přesně není a nebude. Nepůjde o to, kdo je skutečně lepší, ale kdo se lep-
ším jeví. Což může, ale nemusí být nutně totéž.

Karty jsou rozdány celkem jasně. My neseme vládní odpovědnost, my vládneme v době,
kdy se lidem objektivně bude dařit hůře, než se čekalo. A to kvůli vnějším faktorům, které
nedokáže ovlivnit nikdo z nás, ani všechny vlády EU dohromady. S tím počítá ČSSD, která
doufá, že jí krize zajistí vítězství podobně, jako teroristické útoky v Madridu přinesly výhru
španělským socialistům. Je to zkrátka sázka na katastrofu – což je docela trefná metafora
pro socialistickou ideologii.

Naše vládní politika bude působení světové krize mírnit a díky ní bude její dopad na
české občany menší, tím jsem si naprosto jist. Nemáme kouzelný proutek, jímž bychom
mohli mávnout, aby bylo lépe. Díky nám ale bude „méně hůře“. Možná i o dost méně –
a především vytváříme podmínky pro to, aby v budoucnu bylo o hodně lépe. V této chvíli se
jasně ukazuje, jak ohromnou programovou převahu máme nad ČSSD. Návrhy, jimiž se nyní
prezentuje, rezignují na reálné řešení krize. Jde o populistická gesta, která by v praxi ne-
fungovala, či dokonce vše ještě zhoršila a v každém případě by zbytečně připravila stát o de-
sítky miliard. Což je samozřejmě účel…

Kdyby se mělo rozhodovat na základě expertního posouzení působení ODS a ČSSD, vy-
hráli bychom deset nula. Stačí se podívat na hodnocení nezávislých analytiků, na názory
ČNB, Evropské komise i ekonomických redaktorů. Navíc je vládní program boje s krizí
ukázkou, že alespoň ve vládě koalice funguje a naše vedení kabinetu je efektivní. Neměli
jsme žádný problém se na něm shodnout, nikdo nedělal stranické či resortní obstrukce.

Bohužel, jak známo, jiná situace panuje v Poslanecké sněmovně. Zlobit se přitom mů-
žeme hlavně sami na sebe, protože jedinci zvolení za ODS nám často zatápí hůře než ČSSD.
Pokud vyjádříme potenciálně způsobenou škodu v miliardách, pak je „Sobotka za dvacet
a Tlustý za padesát“. Všichni víme, proč to dělají. Destruktivní návrhy na snížení DPH či
spotřebních daní by samozřejmě proti krizi nepomohly a stát by zbytečně přišel o peníze,
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Krize je také jasnou výzvou, abychom odstranili zbývající bariéry, které brání rozvoji
obchodu. Abychom posílili flexibilitu pracovního trhu. Abychom zavedli lepší regulaci, včetně
regulace bankovního sektoru. Všechna tato opatření zvýší odolnost EU vůči budoucím
šokům.

Zároveň tu chci zdůraznit, že platí naše výzva k maximálně možnému dodržování fis-
kální disciplíny a návratu k dodržování Paktu růstu a stability co nejdříve, jak to umožní
stav ekonomiky v dané členské zemi. Je důležité, aby se všechny země co nejdříve vrátily
ke svým středně a dlouhodobým fiskálním cílům. Zde je předsednictví společně s Evropskou
komisí strážcem pravidel.

Všechny kroky, které činíme v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy, budou vy-
hodnoceny na jarní Evropské radě 19. – 20. března, jak již bylo určeno. Je zřejmé, že není
v našich silách světovou ekonomickou krizi zastavit. Ale je naprosto v našich možnostech
koordinovaným, rozhodným a zároveň uvážlivým postupem omezit její důsledky a zabránit
tomu, aby se protáhla na dlouhé roky, jako ve 30. letech minulého století. Pokud je to v na-
šich silách, je to i naší povinností.

Mám velkou důvěru v občany evropských zemí a v evropské firmy. Jako politici jim
„pouze“ musíme vytvořit podmínky k práci a dát jim perspektivu budoucnosti. A tak trochu
se ukáznit. Nechci vás kárat, ale největším rizikem pro budoucí vývoj může být předvolební
populismus. Nikdo nedokáže v praxi realizovat to, co politici naslibují před volbami. Nelze
lidem bez studu tvrdit, že se budou okamžitě mít lépe než před krizí, že má někdo lepší re-
cepty. Obviňovat se ze selhání, rozbíjet evropský projekt svou nedůvěrou, podvazovat do
budoucna realizaci společné vize. Máme přece tu vizi?!

V těchto chvílích se ukáže, jak je Evropská unie skutečně silná. Tváří v tvář krizi mu-
síme potvrdit, že naše věrnost hodnotám svobody, solidarity a integrace není pouze na
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Tři prezidenti. Dva tleskají. Já to nejsem. Proč bych si tleskal? Asi se mi smějou. Ani jeden z nich
nesmí být spasen. Zvláště ne ten po pravici!



národnímu měnového fondu, Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a brusel-
skému think-tanku Bruegel, jejichž studie tu budou rovněž představeny.

Existence nezávislé analýzy mi ulehčuje moji pozici ještě v jednom směru. Dnes tu
u příležitosti onoho půlkulatého výročí vystupuji v roli předsedy Evropské rady a měl bych
tedy mluvit jménem všech 27 zemí Unie. Na druhé straně se nemohu prostě odstřihnout
od faktu, že jsem českým premiérem a především českým občanem, který celou tu dobu od
podání přihlášky po přijetí a následně pětileté fungování v EU osobně prožíval. Snad mi
proto odpustíte, že na pozadí objektivní zprávy Evropské komise budu někde trochu osobní
a že zjištění, ke kterým došli analytici, doplním o specifické české pocity.

Pokládám za užitečné do úvodu říci, že i když všichni sdílíme stejné hodnoty a stejné
cíle, nesdílíme tytéž obavy, což je dáno odlišnou historickou zkušeností i délkou pobytu ve
společenství. Lidé v tzv. starých zemích mají strach z dalšího rozšiřování a někteří politici
z rozvolňování EU, z nedisciplinovanosti a ze ztráty sociálních jistot. My se naopak bojíme
uzavírání, diskriminace a glajchšaltování Unie. 

Evropa větší a silnější
Věřím však, že v tom základním se shodneme: Rozšíření před pěti lety znamenalo úspěch

ve všech myslitelných aspektech. Za prvé znamenalo obrovský úspěch morální. Svobodný
svět, který se po čtyřicet let musel obávat komunistického impéria zla, dokázal úspěšně inte-
grovat někdejší nepřátele. Šlo o stejně velkou morální satisfakci pro obyvatele na obou stra-
nách bývalé železné opony. Pro ty, kteří otevřeli dveře, stejně jako pro ty, kteří do nich toužili
vstoupit. Z hesla „Zpátky do Evropy“ se častým opakováním stalo tak trochu klišé. Tím se
tato touha nestala méně autentickou. Nicméně přesto bych tento slogan na tomto místě na-
hradil jiným. Ve skutečnosti jsme totiž nikdy nepřestali být součástí Evropy. Zato jsme na
čtyři desetiletí přišli o svobodu. Integrace do Unie pro nás spíše než návratem do Evropy byla
potvrzením našeho návratu ke svobodě. Heslo „Zpátky ke svobodě“ daleko lépe vystihuje, co
pro nás vstup do EU znamenal. Zároveň vysvětluje naše nynější postoje a chování v Unii
včetně aktuálních debat. Na vše, co souvisí se svobodou jsme prostě výjimečně citliví.

Rozšíření v roce 2004 si všichni rovněž můžeme připsat jako velký úspěch politický.
Evropská unie rázem zvýšila počet svých obyvatel o 120 milionů. Ale daleko podstatnější
je, že poprvé přijala země s poněkud odlišnou historií a ukázala tak životaschopnost své in-
tegrační mise. Dala přednost nadějím před obavami. A udělala dobře. Tento krok, či spíše
tygří skok, znamenal faktické nakročení ke globální roli EU ve světě.

Evropská unie ukázala, že se nenechá spoutat geografickými či geopolitickými sférami.
Ukázala, že je daleko více než jen zónou volného obchodu, daleko více než jen do sebe za-
hleděným kroužkem zemí, které spolu mluví a stále úžeji se integrují. Ukázala, že rozšiřo-
vání prostoru svobody, bezpečí a prosperity je jejím civilizačním posláním a základní
podmínkou její existence, „conditio sine qua non“. Unie tehdy ukázala, že není uzavře-
nou pevností Evropa, ale přístavem, k němuž lze s důvěrou a nadějí směřovat.

Domnívám se, že morální i politický aspekt rozšíření jsou natolik obecně přijímané
a zřejmé, že je netřeba zvláště rozebírat. Proto se dále budu převážně zabývat ekonomickým
úspěchem rozšíření, jemuž je také v první řadě věnována tato konference. Právě ohledně tohoto
aspektu panovaly největší obavy. Právě ekonomické otázky jsou stále předmětem dohadů. Při-
čemž ekonomická krize a uměle, různými „bloombergy“ vytvářený nekorektní mediální obraz
„východní Evropy“ by zdánlivě mohly nahrávat skeptikům. Jsem však přesvědčen – a zmíněná
studie Evropské komise mi k tomu dodává dostatek argumentů – že je tomu právě naopak.
Rozšíření v letech 2004 a 2007 přinesla prospěch občanům všech zemí dnešní sedmadvacítky.
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které by mu chyběly třeba na sociální dávky. Nespokojenost, nejistota a obavy obyvatel by
vzrostly. A o to tu právě jde. Čím hůře, tím lépe.

Naše šance je nyní v kabinetu. To je jediný orgán, který máme v rukách, a zároveň
mocný nástroj, který nám umožní ukázat kompetenci v boji s krizí. Drtivá většina opatření
je totiž exekutivních, jejich realizaci nám nikdo nepřekazí a zásluhy za ně nám nikdo ne-
vezme. Tam, kde naši soupeří vidí naši největší slabinu, je zároveň naše největší síla. A na-
opak – negativní kampaň, v níž si tolik věří ČSSD, naráží na své meze. Rozměr problému
je tak velký, že občané již reagují na tradiční Paroubkovskou destrukci a populismus po-
drážděně. A média (která sama silně pociťují dopady krize) jsou v této chvíli nakloněna
tomu srovnat virtuální obraz s realitou.

Situace je vážná a sázky jsou vysoké, a to pro každého občana. Na druhé straně, Štěs-
těna přeje připraveným. My jsme byli na krizi připraveni nepoměrně lépe než soupeři. Je
velkým štěstím pro tuto zemi, že nevládnou oni. Lidé si to začínají uvědomovat a my se mu-
síme postarat o to, aby to pocítili naplno. Platí totiž, že čím lépe (pro občany), tím hůře (pro
ČSSD). 

Je čas zvednout hlavy. Pro chvíli krize plně platí: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?!

✗ Bylo zjevné, že „Tlustá parta“ pouze čeká na příležitost. Spal jsem tehdy 3 hodiny denně,
měl na mobilu půl Evropy a doma jsem nebyl schopen zvládnout jednoho blázna. Byl
jsem jako člověk s rakovinou, kterému dávají tři měsíce a on toho chce ještě tolik stih-
nout... Už na kongresu ODS v prosinci jsem v projevu řekl: „...dlouho jsem zvažoval, zda
ještě nesu přidanou hodnotu. Zda to opravdu chci, zda mne opravdu chcete. Zda ještě
něco mohu dát vám, naší straně, české pravici, občanům. Nakonec jsem si odpověděl –
ano, mohu. Nejsem člověk, který rád prohrává. Ve chvílích, kdy jiní ztrácejí odvahu, víru,
sílu a chuť pokračovat, já začínám. Moje schopnosti a výkon rostou s úkoly, moje odhod-
lání podněcují výzvy. Čím složitější a beznadějnější je situace, tím více mohu dát
a dávám ve prospěch našeho společného cíle… … jsem dnes připraven se tady vztyčit
a hlasitě a jasně říci: ODS není poražena, ODS ví, jak dál, ODS se nevzdává. Lídr buď
je, nebo není. Ano, chci znovu stát ve vašem čele. Na špici, jak říkám, kde fouká silný vítr,
kde není ani chvíle oddechu. Chci opět nejprve nastavit svoji a teprve potom vaši tvář.
Nebudu se vymlouvat na cizí chyby a uznám ty svoje. Nebudu utíkat od odpovědnosti.
Budu loajální tak jako vždy. I vysoký topol může mít hluboké kořeny. Samozřejmě stro-
mořadí je lepší. Nezvládne možná tsunami, ale pořádnou vichřici ano, i proto potřebu-
jeme tým. K překvapení mnohých sděluji, že ty kořeny jsou modré…“. Bossové vyčkávali…

Pět let úspěchu
KONFERENCE „ROZŠÍŘENÍ EU – 5 LET POTÉ“, PRAHA, 2. 3. 2009

Na dnešní konferenci si chceme klást řadu otázek a chceme se pokoušet na ně současně
i odpovědět. Co znamenalo rozšíření pro občany tzv. nových zemí a co znamenalo pro ty
staré? Jaká je Evropská unie pět let po největším rozšíření ve své historii? Po rozšíření,
které poprvé prolomilo linii bývalé železné opony, jež čtyři desetiletí oddělovala svobodný
svět od komunistického impéria? Politologové, ekonomové, sociologové, právníci, filosofové
a další nám jistě nabídnou velké množství odpovědí podepřených hromadou argumentů
a dat. Skvělou analýzu vypracovala Evropská komise. Já jí zde za to děkuji. I díky ní pro
mě bude daleko snazší dokázat, že rozšíření bylo ohromným úspěchem. Dále děkuji Mezi-
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Evropa jako společenství hodnot
Než budu dále pokračovat k tomu, jak dosavadní zkušenosti zúročit v budoucnosti, do-

volte mi se alespoň krátce zamyslet nad příčinami onoho obrovského úspěchu rozšíření.
Tento úspěch stojí na vůli a schopnosti sdílet společné hodnoty. My jsme sice čtyři desetiletí
žili v komunistické ZOO, nepřestali jsme ale být Evropany. Život v kleci z nás – obrazně ře-
čeno – neudělal totalitní zvířátka. I když ze zpráv a komentářů západních médií těsně před
rozšířením jsme se tak někdy mohli jevit. Někdy mám pocit, že je to nepřešlo…
Byli jsme chudší, měli jsme horší právní povědomí a méně informací. Ale co se týká odda-
nosti svobodě a demokracii, nebyl mezi občany obou polovin kontinentu rozdíl. Formálním
potvrzením naší příslušnosti ke společnému civilizačnímu prostoru byl test Kodaňských
kritérií. Ta se ukázala být dostatečně tvrdá, aby zajistila naši připravenost na vstup do EU
a zároveň dostatečně spravedlivá a nediskriminační. Pro předchozí rozšíření nebylo žádné
testování nutné. Šlo o země s podobným vývojem a zkušeností, přijetí bylo jen otázkou roz-
hodnutí připojit se k funkčnímu společenství. My jsme po čtyřiceti letech v komunistické
karanténě stejnou mírou důvěryhodnosti nedisponovali. Nicméně Kodaňská kritéria – a já
dobře vím, jak jsou tvrdá – jsme dokázali relativně rychle splnit a uzavřít všechny přístu-
pové kapitoly. To je důležitý precedens do budoucna. Jiné země dále na východ či na jih
budou nepochybně potřebovat více času, aby tímto testem prošly. Ale není důvod je předem
odmítat kvůli tomu, že jsou třeba dnes příliš chudé nebo příliš historicky a kulturně roz-
dílné. Ona kritéria jsou neosobním, přísným, ale spravedlivým testem, jak vážně to tyto
země myslí s integrací do EU a nakolik jsou k ní připraveny. Přimlouvám se tedy za
tvrdé testování, ale nikoli za apriorní vylučování nových adeptů nebo vytváření
nových bariér v podobě dodatečných podmínek.

Když už je řeč o Kodaňských kritériích, musím tu zpětně složit poklonu dánskému před-
sednictví a jmenovitě premiéru Rasmussenovi, který naši desítku včetně osmi postkomu-
nistických zemí definitivně přivedl pod křídla EU. Vytrvalost, neústupnost a zároveň klid
a schopnost nacházet konsensus, které přitom prokázal, jsou pro mě velkou inspirací a na-
dějí, že i malá země může v historické chvíli úspěšně řídit Evropskou unii.

Rozšířením před pěti lety Evropská unie odmítla lákadlo izolacionismu a překročila
svůj stín, když se rozšířila za někdejší železnou oponu. Šlo o odvážné politické rozhodnutí,
jemuž veřejnost ve starých zemích nebyla jednoznačně nakloněna. Dnes sklízíme plody této
odvahy a státnické moudrosti. My, kteří jsme tehdy nesměle klepali na dveře a obávali se,
zda budeme shledáni způsobilými vstoupit, cítíme obrovský závazek. Obrovský závazek
vůči těm, kteří jsou prozatím tam venku. Ale i závazek vůči dnešní Evropské unii. My víme,
jaký je rozdíl mezi tím být venku a být uvnitř. A víme také, jak jsou noví členové prospěšní
společenství. Škrtněme jejich svobodu vstoupit a škrtneme tím i kus své vlastní.
Vezměme jim naději a přijdeme o část té naší.

Úspěšně zvládnuté rozšíření je přesvědčivým důkazem, že Evropa je primárně
utvářena svými hodnotami, ne svými institucemi. K tomu chci z pohledu občana nové
země učinit ještě jednu zásadní poznámku. Obyvatelé starých členských zemí měli desítky
let na to, aby si tyto společné hodnoty zažili. A přes řadu klopýtnutí a neúspěšných referend
proces evropské integrace pokračoval. V poslední době se však výrazně zrychlil. My jsme měli
pouhých pár let na to, abychom strávili větší změny, než jaké se v evropských společenstvích
udály za čtyřicet let. Přihlášku jsme podávali v době platnosti Maastrichtské smlouvy, vstu-
povali jsme podle smlouvy z Nice a po pěti letech tu máme Lisabonskou smlouvu. Žádáme
určitě méně času, než kolik měly generace občanů tradičních zemí EU před námi. 
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Posílila výkonnost a globální konkurenceschopnost evropských firem, zvýšila prosperitu a kva-
litu života obyvatel. A i díky rozšíření může Evropská unie lépe čelit důsledkům světové krize.
Evropská unie je větší, silnější, adaptabilnější. To říkají tvrdá fakta.

Evropa jednotnější a efektivnější 
Uvedu alespoň pár základních faktů, které dokumentují úspěch rozšíření. Po rozšíření

v letech 2004 a 2007 je EU největší integrovanou ekonomickou zónou na světě. Její podíl na
světovém HDP činí 30 % a podíl na světovém obchodu (bez obchodu na vnitřním trhu) 17 %.

Přijetí do Evropské unie zvýšilo ekonomický výkon a občanům nových zemí přineslo
zvýšení životní úrovně a zkvalitnění životního stylu. Jestliže příjem na obyvatele předsta-
voval v roce 1999 40 % úrovně starých zemí, v roce 2008 to bylo 52 %. Některé nové členské
země již předstihly některé staré členy v HDP na obyvatele i v produktivitě. Obchodní in-
tegrace a synchronizace hospodářských cyklů s jádrem EU je u některých nových členů
vyšší než u některých starých. Přestaňme už tedy paušálně a nekorektně mluvit o re-
gionu východní Evropy a hodnoťme každou členskou zemi na základě jejích sku-
tečných podmínek a výkonu.

Z rozšíření profitovali i obyvatelé starých zemí. Naprosto se nepotvrdily obavy, že vstup
deseti chudších zaplatí z vlastních kapes. Nesnížila se ekonomická aktivita, trh práce ne-
zaplavili polští instalatéři, nezhroutily se sociální systémy. Naopak, rozšíření EU dodalo
starým členům ohromný růstový impuls, neboť otevřelo nebývalé investiční a obchodní pří-
ležitosti. Přineslo jim nové, málo obsazené trhy a výhodné výrobní kapacity doslova za
humny. To pomohlo západním firmám posílit jejich globální konkurenceschopnost a ochrá-
nit domácí pracovní místa. Nejvíce přitom z rozšíření profitovaly právě státy, ve kterých
byly obavy z rozšíření nejsilnější. Navíc všechny tyto výhody konzumovaly staré země dávno
před rozšířením, na základě asociačních dohod, které jednostranně otevřely trhy kandidát-
ských zemí. Na tuto okolnost se často zapomíná. My jsme za výhody vstupu do EU za-
platili takříkajíc předem. Výnosy rozšíření tak přišly pro nové země s časovým
zpožděním za náklady. Přesto je znaménko u této cost-benefit analýzy kladné.
Již jsem zmínil politický úspěch rozšíření. Větší a silnější unie má daleko lepší pozici v jed-
náních na globální úrovni, ať už se jedná o GATT, na G20, v WTO, o změnách klimatu či
energetice. Krize kolem plynu ukázala tuto potenciální evropskou sílu, ale i slabost naprosto
jasně – upozornila na nutnost naučit se sílu danou jednotou lépe využívat.

Zásadní rozdíl mezi původní patnáctkou a novou desítkou, resp. dvanáctkou již není
ani v zapojení do různých rovin a struktur evropské integrace. Týká se to schengenského
prostoru, přístupu ke společné měně, předsednictví v Radě EU či zastoupení v unijních
institucích. Železná opona už není pomyslnou dělící čárou ani v oblasti hospodářských po-
litik, pokroku ve strukturálních reformách či implementaci vnitřního trhu. Jak na straně
nových, tak starých členských zemí jsou státy, které v důsledku dobře či špatně nastavené
domácí politiky a provedených či neprovedených reforem nyní relativně dobře zvládají svě-
tovou ekonomickou krizi, či se naopak potýkají s vážnými problémy.

Staré a nové země se tedy poměrně rychle sbližují jak v rovině hospodářské, tak insti-
tucionální. A toto sbližování nejen že není na úkor občanů zemí původní patnáctky, ale při-
náší jim zjevný prospěch. Pokud vůbec po pěti letech přetrvávají v evropské integraci nějaké
vážné problémy, pak je to dokončení, či spíše nedokončení liberalizace vnitřního trhu. 
Dobudování společného trhu je pro integraci a budoucnost EU daleko důležitější
než reforma institucí, o tom jsem přesvědčen.
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všechny potíže také platí, že bez členství v EU by se nové země vyrovnávaly s krizí daleko
hůře. Stejně tak je evidentní, že rozšíření posílilo ekonomiku a firmy starých zemí a také je
učinilo odolnějšími vůči krizi. Podíl Evropské unie na světovém obchodu klesal už před krizí
a byl mírněn právě nárůstem obchodní výměny nových zemí.

Efektivnější dělba práce a lepší zhodnocení investic vlily Unii do žil novou krev. Bylo
to možné díky tomu, že Evropa je vysoce propojeným celkem. Protekcionismus je v meziná-
rodním obchodě škodlivý vždy. Ale v případě EU je navíc nelogický už na první pohled. Ja-
kákoli snaha preferovat domácí výrobce poškodí na jednotném trhu všechny. Včetně firem,
jimž měla pomoci, protože je nutí vzdát se komparativních výhod, které získaly v jiné člen-
ské zemi. Navíc je v rozporu s právem Unie.

Poučení z krize musí být právě opačné. Musíme říci ne uzavírání, ne protekcionismu
a říci ano ekonomické kooperaci a integraci, která nám za minulých pět let přinesla tolik
pozitivního. Společný vnitřní trh je největším výdobytkem evropské integrace a zá-
roveň naším nejmocnějším nástrojem k překonání krize. Nelze také mluvit o další
integraci a přitom podkopávat její samotný základ. Protekcionismus není pouze
euroskeptický, je doslova eurodestruktivistický. Protekcionismus je zlo, je to  jed
hrozící otrávit pramen evropské integrace, je to stín Velké hospodářské krize let
třicátých. Jsem rád, že se na tom v EU 27 shodujeme.

Uplynulých pět let ukázalo, že společně dokážeme vítězit. Nedopusťme, abychom kvůli
krizi začali každý zvlášť prohrávat. Poučme se z úspěchu rozšíření. Úspěchu, který ukázal,
že solidarita se starým zemím vyplatila, stejně jako se novým zemím vyplatila odpovědnost.
Nyní jsme všichni na jedné lodi, věříme, že i na jedné palubě a všichni musíme projevit
jak solidaritu s ostatními, tak odpovědnost za vlastní osud. Krize není důvodem se
těchto hodnot vzdát. Naopak. Budujme Evropu ne starých a nových, ne velkých a malých,
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Potřebujeme ale ten čas, abychom změny přijali vnitřně, nikoli pouze formálně. Odpo-
vídá to pojetí EU coby společenství hodnot. Společenství, které je dobrovolné a otevřené.
Společenství, pro něž platí slova našeho prvního prezidenta, že „demokracie je diskuse“.
Odpovídá to i mottu Evropské unie: In varietate concordia – Jednota v různosti. V tomto
smyslu – a pouze v tomto smyslu – větší Evropa znamená zároveň silnější Evropu. 

Často se klade do protikladu proces rozšiřování a prohlubování evropské integrace.
Myslím, že tomu tak nemusí být, pokud se bude jak integrace, tak rozšiřování řídit princi-
pem dobrovolného přijetí hodnot, ne vynucováním jednotné formy. S povinnou uniformi-
tou máme špatné historické zkušenosti. Se vstupem do EU naopak spojujeme náš
návrat ke svobodě a rozhodně chceme, aby to tak zůstalo.

Evropa bez bariér, Evropa pravidel
Za pět let jsme dosáhli nesporného společného úspěchu, za nímž, jak jsem přesvědčen,

stojí sdílení stejných hodnot. Jak s tímto úspěchem naložit do budoucna, jak ho rozšířit a za-
jistit? A jak se poučit z dosavadních chyb?

Jak jsem již zmínil, dosud se nám nepodařilo dobudovat vnitřní trh. Ze čtyř základních
unijních svobod plně fungují pouze dvě: volný pohyb zboží a kapitálu. Daleko horší situace
je u volného pohybu služeb. Ty tvoří pouhých pět procent obchodu v sedmadvacítce. Na-
vzdory faktu, že vytvářejí 70 % HDP a zaměstnávají dvě třetiny pracovníků v Evropské
unii. Na vině je vysoká byrokracie a regulace, které zejména malé firmy nedokáží překonat.
Doplácejí na to spotřebitelé.

Není žádný důvod odkládat liberalizaci sektoru služeb. Zkušenosti v ostatních
oblastech vyvrátily předchozí obavy a jasně dokázaly, že na efektivnější dělbě práce vydě-
lávají všichni, jak občané nových, tak starých zemí. 

Podobně špatná situace je i na trhu práce. Kvůli přechodným opatřením, problémům
s uznáváním kvalifikace a přenosem sociálního zajištění pouhá dvě procenta obyvatel pra-
cují v jiném než domovském státě EU. Přitom volný pohyb pracovní síly přispívá k lepšímu
využití potenciálu EU, k růstu její prosperity a konkurenceschopnosti. Rovněž napomáhá
v odbourávání předsudků. Nakonec, ale ne v poslední řadě, je více než výhodnou alternati-
vou k migraci ze třetích zemí. Jak díky civilizační blízkosti, tak i proto, že v případě zhoršení
ekonomické situace se tito pracovníci bez problémů vracejí do své domovské země.
Je zřejmé, že omezení pro volný pohyb pracovních sil se přežila a jsou zbytečnou
brzdou nejen ekonomického růstu, ale i evropského integračního procesu.

Chyby však nespočívají vždy pouze v nedostatečné liberalizaci, ale někdy i v nedostatku
jasných a jednoduchých pravidel. Velký příliv kapitálu a růst úvěrů v nových zemích vedl
u některých z nich k přílišnému zadlužení, nárůstu vnější nerovnováhy a k přehřátí eko-
nomik. Světová krize na ně proto dopadla obzvláště tvrdě.

I když toto v žádném případě není problém České republiky, je zřejmé, že musíme po-
sílit spolupráci v lepší finanční regulaci a dohledu na evropské úrovni. Ale i tady
velíme k obezřetnosti. Vede nás k tomu i velké propojení bankovního sektoru. Připomínám,
že v řadě nových zemí včetně Česka dosahuje zahraniční vlastnictví bank matkami z jiných
států EU takřka sta procent. Nákladně jsme očistili banky, zprivatizovali je do rukou re-
nomovaných západoevropských bank, které byly nyní takzvaně rekapitalizovány, což je jen
eufemismus pro znárodnění, a čelíme snaze řídit naše banky a regulovat je. Pochybnost ne-
může být ostrakizována, diskuze je nezbytná. 

Potřeba větší liberalizace a na druhé straně posílení a schopnost vynucování
plnění pravidel by se projevila i bez krize. Ta ji jen vystavila do ostřejšího světla. Přes
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Za 5 dalších let bych přidal jen agresivnější adjektiva a fatalističtější postoj. Máme nějakou geopoli-
tickou alternativu? Ne! Líbí se nám, kam EU směřuje? Proboha, ne! Můžeme to ovlivnit pouze nega-
tivním vymezováním? Zřejmě ne! Máme tedy nějakou šanci? Možná ano. Veřejně odsoudit každého
příjemce dotací, odmítnout válku s klimatem, hledat spojence v Evropě a nevolit eurohujery.



má kromě společných zájmů, společných pravidel a společné politiky i své vlastní charak-
teristiky, svou vlastní ekonomiku, svou vlastní politiku. Na těchto hodnotách, na solidaritě
a odpovědnosti stojí evropská integrace. Přičemž každý dům se staví od základů a základem
evropské integrace je společný trh. Není možno jedněmi ústy volat po vyšších patrech poli-
tické integrace a zároveň zpochybňovat její pevné základy. Základy, které se za padesát let
více než osvědčily, které fakticky nesly tíhu integračního procesu a tvořily naprosto ne-
zbytný předpoklad jeho pokračování. Když to řeknu úplně natvrdo, tak společný trh
může fungovat bez politické integrace, ale politická integrace bez trhu nikoli.

Společný trh je základním výdobytkem evropské integrace a robustním nástrojem pro
využívání a rozvoj evropského hospodářského potenciálu, pro zvyšování naší konkurence-
schopnosti a prosperity. Trh má přitom to kouzlo, že není jednosměrnou ulicí, ale působí
obousměrně. Když dobře funguje, distribuuje zisky na obě strany, když nefunguje, obě
strany utrpí ztrátu.

Správně to v souvislosti s protekcionistickými tendencemi řekla eurokomisařka pro
hospodářskou soutěž Neelie Kroes: „You can't be a believer in the single market for car sales
and on the other hand say I'm not a believer in the single market for production“. Jedno
bez toho druhého by nedávalo smysl. Fungující společný trh je zároveň naším nejmocnějším
nástrojem k překonání důsledků krize. Měli bychom se poučit z Velké hospodářské krize,
která začala před osmi desítkami let. Na jejím počátku byly státní intervence, které na-
foukly burzovní bublinu. Když praskla, vyvolalo to krizi důvěry v trh. Ta vedla k dalším
státním intervencím a protekcionismu, jež srazily trh ještě níže a vyvolaly hlubší krizi dů-
věry a další kolo protekcionismu. Teprve když se nakonec začal spontánně vzpamatovávat
americký trh, začala krize odeznívat. Příčiny a mechanismy vzniku dnešní světové krize
nejsou totožné a zejména není zatím stejně strašlivá hloubka problému. Přesto i dnes iden-
tifikujeme na počátku státní intervence, které nafoukly hypoteční trh, vidíme ztrátu obe-
zřetnosti, ztrátu důvěry. Pokračování je již standardní. Tendence k protekcionismu,
obviňování trhu ze selhání, hledání geniálních regulací a mechanismů, neschopnost přiznat
a vysvětlit veřejnosti, že: „Party is over“. Perpetuum mobile deprese, onen začarovaný kruh,
v němž je krize důvěry zároveň příčinou i důsledkem narušení trhu, by mohlo zafungovat
úplně analogicky. To nesmíme dovolit!

Od dob Velké hospodářské krize se všichni ekonomové učí, že nelze dopustit run na
banky a jejich sériové krachy. Opatření, jimiž se jednotlivé země, jichž se to týká, snaží
vrátit důvěru v bankovní sektor, jsou v rozumné míře oprávněná. Přijměme však také dru-
hou polovinu poučení z třicátých let minulého století a vyvarujme se protekcionismu, který
krizi jen prodlužuje a prohlubuje a nedopusťme se zpupnosti, že důvěru bank, firem a lidí
lze nařídit nebo nakoupit.

Je třeba, abychom opravdu silně prokázali solidaritu a odpovědnost. Krize důvěry zna-
mená totiž něco jiného pro staré a něco jiného pro nové země. Staří členové mají obavy z dal-
šího rozšíření, z jeho ekonomických i politických nákladů a ohrožení ekonomické koherence
evropského prostoru. Nové země naopak mají obavy z toho, že se v Evropě vytvoří nové dělící
linie. Mluvím za prvé o hrozbě dělících linií a blokového uspořádání uvnitř sedmadvacítky
– o protekcionismu, uzavírání se do sebe, bránění volnému pohybu pracovních sil a služeb
atd. Za druhé o možné nové železné oponě mezi EU 27 a Balkánem, Tureckem a východní
Evropou čili o zastavení procesu rozšiřování. A konečně za třetí o izolacionismu EU ve svě-
tovém měřítku. Přitom jedině plně integrovaný a liberalizovaný vnitřní trh nám perspek-
tivně umožní obstát v otevřené soutěži s čínskou, indickou, ale i americkou ekonomikou.
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ne zemí s eurem a bez eura, ne Severu a Jihu, ne Západu a Východu, budujme Evropu rov-
ných příležitostí, sdílených hodnot, Evropu otevřenou, flexibilní, solidární a odpovědnou.
Budujme dále Evropu bez bariér a zároveň Evropu pravidel. Evropu jako prostor svobody
otevřený uvnitř i navenek a zároveň prostor práva platného pro všechny. Až se nás pak
někdy „20 let poté“ naše děti zeptají, co je Evropa, nebudeme muset váhat s odpovědí.

✗ Jmenuji se Forrest Gump a říkají mi Forrest Gump. Běžel jsem, běžel, běžel. Řek´ jsem
si, že když už jsem tak daleko, otočím se a poběžím dál… Evropská unie se chová stejně
jako Forrest Gump. EU běží dopředu a nikdo neví kam a proč. Obávám se, že ta otočka
může být poměrně drahým vystřízlivěním. Barroso sedící vedle mne se vrtěl a bylo na
něm vidět, že by nejradši do mého projevu vstoupil. Vůbec se mu nelíbilo, co říkám. Ale
potřeboval mě, chtěl si prodloužit svůj prezidentský mandát a znal můj vliv ve Visegrádu,
v Pobaltí i jinde. No, jak se ukázalo, vyseděl to. Vééélký Evropan...

Obhajoba trhu, obhajoba EU
PROJEV CEPS, CENTRE D'ETUDE ET DE PROSPECTIVE STRATÉGIQUE, BRUSEL, 4. 3. 2009 

Jsem velice rád, že mám možnost zde dnes před vámi vystoupit. Budu jako obvykle ote-
vřený. Právě k tomu jsou snad podobné akce pořádány. Zažíváme těžkou dobu, dobu, která
je plná obav a nervozity. K tenzím a hysterii přispívají svými hloupými a populistickými
výroky politici obávající se o přízeň voličů, násobí je svými ještě hloupějšími a excitovanými
komentáři novináři, kteří v multimediálním digitálním věku neověřují ani informace, ani
jejich dopady, svůj díl viny nesou i opinion makeři, kteří mají velkou moc a nulovou odpo-
vědnost. V takové době je více než kdy jindy nutné spolu mluvit, vysvětlovat si své postoje,
a zabránit tomu, aby nás náš strach strhl ke zbrklým rozhodnutím, špatným reakcím. 
Zabránit tomu, aby se šířily dezinformace, na které jsou trhy vystresované světovou krizí
obzvláště citlivé.

Možná už tušíte, kam mířím, jaké bude téma mého dnešního vystoupení. Stojím tu před
vámi v dvojjediné roli. Jako předseda Evropské rady a zároveň premiér středoevropské
země. Zdůrazňuji středoevropské, nikoli východoevropské, abych opravil první z oněch de-
zinterpretací. Ostatně věřím, že pojem Mitteleurope je dostatečně známým historickým
označením prostoru, v němž se nachází Polsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, ale také Ně-
mecko a Rakousko. O nich se ale kupodivu nemluví.

Když jsem řekl, že tu stojím v dvojjediné roli, musím k tomu hned dodat, že vůbec nejde
o roli schizofrenní. Naopak. Jako český premiér i jako předseda Evropské rady musím a chci
zdůraznit úplně stejná východiska, obhájit tytéž postuláty. Ony postuláty lze jednoduše
shrnout do dvou slov: Solidarita a Odpovědnost. Nad tím vším stojí nejvýš Svoboda.
Obhajoba těchto postulátů bude tvořit červenou nit mého vystoupení.

Evropská unie je a musí být společným prostorem vzájemnosti a sounáležitosti. Soli-
daritu přitom chápu v tom smyslu, že všichni ctí daná pravidla, která přesně a neosobně
vymezují, komu a kdy pomáhat, a naopak, kdy je veřejná podpora vyloučena, protože škodí
těm, kteří podpořeni nejsou. EU je postavena na striktním odmítnutí protekcionismu
a černého pasažérství.

Evropská unie také je a musí být prostorem svobody, v němž je každá vláda výlučně
odpovědná svým občanům. Prostorem, který se nerozděluje paušálně na Západ a Východ,
na Sever a Jih, na staré a nové země. Ale je dobrovolným uskupením 27 zemí, z nichž každá
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Dobře chápu, kdo a proč zdůrazňuje region „východní Evropa“ – a to právě proto, že
každá z těchto ekonomik je jiná a vyžaduje odlišný přístup. Rozumím tomu, proč právě Ra-
kousko navrhlo, aby se náklady na bail-out sdílely mezi vládami zemí, kde jsou mateřské
banky, a těch, kde jsou jejich dcery. Právě Rakousko má silný domácí bankovní sektor s dce-
rami v ostatních zemích. Kdyby byl celý region zahrnut do stejné kategorie se stejnou úrovní
veřejné podpory, zamezilo by se tím přesunům investic z jedné méně výkonné země do
druhé, výkonnější, které potenciálně ohrožují banky, jež tyto investice spravují. 

Stejně tak je pro mě srozumitelné tvrzení Maďarska, že všechny regionální ekonomiky
jsou na tom stejně špatně a potřebují společnou pomoc. Maďarsko mělo veřejné finance ve
velmi špatném stavu již před krizí. V jeho případě jsou analýzy Financial Times a The Eco-
nomist přesné: velký podíl úvěrů domácností v zahraničních měnách, náchylnost k volatilitě
kurzu, nekoncepční chování centrální banky…

Nic z toho však neplatí například pro Slovensko či Česko. My jsme svůj bankovní sektor
konsolidovali již před deseti lety a kvůli stávající finanční krizi jsme nemuseli doposud in-
tervenovat ani korunou. Ve zcela jiném stavu jsou také naše veřejné finance a podíl úvěrů
domácností v cizí měně je naprosto marginální. Nicméně vhozením celého regionu do jed-
noho pytle na odpadky se dosáhlo toho, že forint nebyl jedinou měnou v oblasti, která pa-
dala.

Tyto parciální zájmy musím důrazně odmítnout jako předseda Evropské rady, i jako
český premiér. Vynucování bankovní podpory v zemích se zdravým bankovním sektorem
i snaha o zřízení zvláštního fondu pro tzv. východní Evropu jsou v rozporu s principy volného
trhu a unijním právem. Opět se vracím k tomu, co jsem označil za základní postuláty, které
zde chci obhajovat. Je třeba být solidární a při nezbytných krocích k sanaci postižených
bank se vyvarovat opatření, která ohrožují jiné banky a jiné členské země Evropské unie.
A je třeba být odpovědný v domácí politice a nesnažit se její náklady rozpustit v kolektivní
neodpovědnosti.

Nakonec je celá ta hra na region poněkud zmatečná. Kde vůbec začíná a končí „vý-
chodní Evropa“? Bavíme se o nových zemích EU, tzn. V4, Slovinsku, Pobaltských státech,
Bulharsku a Rumunsku? Nebo o těch, které nejsou v eurozóně, to znamená bez Slovenska
a Slovinska? Nebo o státech na východ od EU, tedy o Ukrajině, Moldávii, Balkánu? Nebo
jde o kombinaci všech možností?

Bohužel se zdá, že nákaza nepřesné terminologie se šíří. Jak ve slovech šéfa Světové
banky Zoellicka, tak bohužel i ve studii vydané CEPS 25. února s názvem Collapse in Eastern
Europe? The rationale for a European Financial Stability Fund. Jsem si jist, že autoři byli
vedeni dobrým úmyslem pomoci zemím, které označili za evropskou periferii (Pobaltí, vý-
chodní Evropu, Turecko, Ukrajinu, Island). Nicméně není pravdou, že všechny tyto státy mají
problémy s velkými deficity a zranitelností bankovního sektoru, jak studie obecně uvádí. Stu-
die navrhuje založit fond s navrhovaným rozpočtem 5 % HDP EU (500 – 700 miliard eur).
Kdyby skutečně vznikl a začal vykupovat špatné úvěry, pak Evropská investiční banka by
se pravděpodobně stala majoritním akcionářem ve východoevropských pobočkách evrop-
ských bank. Byli autoři někdy v těchto zemích? 

Mluvím tu takto – poněkud nezdvořile – protože mi velice záleží na tom, abychom proti
krizi postupovali společně. Abychom se nenechali nervózní dobou dotlačit k unáhleným zá-
věrům. Aby protekcionismus a parciální zájmy, které krize zesiluje jako mocné zvětšovací
sklo, nezatlačily do pozadí solidaritu a odpovědnost. Tedy hodnoty, které provázejí evropskou
integraci od založení původního Společenství uhlí a oceli. Pokud se jich otcové zakladatelé do-
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Jsem přesvědčen, že pro nové dělící linie není racionální důvod. Letos po pěti letech
hodnotíme výsledky velkého rozšíření, za nímž stálo odvážné rozhodnutí tehdejší patnáctky
překročit bez ohledu na politické náklady dělící linii bývalé železné opony. Rozhodnutí,
které dalo přednost naději před obavami a umožnilo vstup zemím ne zcela ekonomicky ko-
herentním. Zemím, které byly chudší a panovaly obavy, že jejich vstup zaplatí občané zá-
padních zemí snížením své životní úrovně.

Nic z těchto obav se nepotvrdilo. Naopak. Před dvěma dny Evropská komise na konfe-
renci 5 let poté prezentovala studii, z níž jasně plyne, že na rozšíření ekonomicky vydělaly
jak nové, tak staré země. Jejich firmy získaly nové trhy, výhodné výrobní kapacity, posílily
tak ve světové konkurenci a mohly ochránit domácí pracovní místa. A samozřejmě zvítězila
EU jako celek, protože se stala větší, výkonnější, konkurenceschopnější, flexibilnější.

K tomu pouze připomínám, že i pro vlády, které podávaly přihlášky do EU a podepiso-
valy asociační dohody, měl tento krok výrazná politická rizika. Šlo tehdy o jednostranné
otevření domácích trhů. A jestliže západní média byla plná nesmyslných obav z polských
instalatérů, kteří zničí pracovní trhy a sociální systémy, u nás se stejně demagogicky psalo,
že nás lidé ze západu vyjedí a vykoupí.

Nyní je naprosto jasné, že přes všechen ten strach je konečným znaménkem rozšíření
velké tučné plus. Z přístupu na společný trh a z jeho jednotných pravidel profitují všichni.
Ohromný evropský trh, největší na světě, je také určitou známkou kvality a jistoty pro za-
hraniční partnery, zvláště pro ty vzdálenější, třeba ve východní Asii. A to je v čase krize
a obecné nedůvěry významné.

Na druhé straně jeden trh neznamená jednu ekonomiku. Fiskální politiky jednotlivých
zemí se liší. Dokonce i v eurozóně, kde by měla panovat maximální sladěnost, jsou značné
rozdíly. Každá země Unie je jinak zadlužená, má jiný ekonomický výkon. Jen pro ilustraci.
Podle Evropské komise se hospodářský růst v EU 15 letos očekává od +0,2 do -5 procent,
u nových zemí od +2,7 do -6,9 procent. U rozpočtových deficitů, respektive přebytků, jsou
tato čísla od +2 do -11 procent u starých a od +2 procent do -7,5 procenta u nových zemí.

Tato variabilita na obou stranách železné opony je dostatečně výmluvná. Nelze mluvit
v ekonomickém slova smyslu o regionu „západní Evropa“ a také o něm nikdo nemluví.
Úplně stejným nesmyslem ale je házet do jednoho pytle nové členské země. Každá země
zvládá, nebo nezvládá dopady krize podle toho, jak kvalitní má domácí politiku, jak moc je
předlužená, jak zdravý má bankovní sektor a jak úspěšně provedla strukturální reformy.
Poloha ani datum vstupu do Unie v tom nehrají zásadní roli.

Jestliže se nyní tolik mluví o regionu střední či východní Evropy, nelze za tím vidět nic
jiného, než úzké parciální zájmy, případně žurnalistické omyly a hrubé zjednodušování.
Česká národní banka už musela reagovat na sérii – velice slušně řečeno – nepřesných
článků ve Finacial Times a The Economist, které mnohonásobně zveličovaly zadluženost
České republiky a v rozporu se skutečností psaly o úvěrování českých občanů v cizí měně.
Nervózní trhy totiž na tyto texty reagovaly prudkým oslabením koruny. Lež v této době
je zločinem!

Obecně vzato pak mají zájem mluvit o regionu východní Evropa ti, kteří mají v rámci
této oblasti ta nejhorší aktiva, ať už bankovní či ekonomicko politická. Očekávají totiž, že
takto skryjí své individuální špatné výsledky za širší společenství, za veřejný zájem a získají
větší benefit. Není to nic nového. Vždyť kupříkladu značka Made in EU se také stala před
lety převážně útočištěm výrobců ze zemí, které neměly tak dobrý národní zvuk co se týká
kvality.
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Nekladu si ambici vystoupit zde s odbornou přednáškou. Ostatně bezpečnostní experti
teprve tvoří či musí vytvořit novou strategii NATO. V tématu této konference se objevuje
sousloví úspěchy, výzvy a vyhlídky. Myslím, že všechny tyto tři termíny spojuje jedno slovo:
Svoboda. Hlavním úspěchem Aliance je obrana svobody. V obraně svobody spočívají výzvy
pro další období. A bez úspěšné obrany svobody nemá NATO žádné vyhlídky do budoucnosti.

Severoatlantická aliance je bezpochyby nejúspěšnějším obranným uskupením historie.
NATO uspělo ve své hlavní misi, kvůli které vzniklo. Zvítězilo ve studené válce, kterou vy-
volalo spuštění železné opony napříč evropským kontinentem. Důsledkem a potvrzením to-
hoto úspěchu je právě členství bývalých komunistických zemí v Alianci.

Úspěch NATO ve studené válce byl tak jednoznačný, že někteří volali po jeho zrušení,
protože prý splnilo svůj účel. Avšak Aliance k obraně svobody není a nemůže být nástrojem
na jedno použití. Žádný konec dějin se také nekonal a nekoná, liberální demokracie není
definitivním vítězem historie a svět není o nic více bezpečný, než v době soupeření dvou
bloků. Možná spíše naopak. Svým způsobem je NATO dnes opět na začátku. Základní mise
– obrana svobody – zůstává. Svoboda je alfou i omegou existence NATO, důvodem jeho zrodu
i zárukou přežití. Ale nástroje a metody vedoucí k tomuto cíli jsou daleko méně zřejmé než
před 60 lety.

Svobodný svět se ukázal být ekonomicky silnějším než komunistické impérium zla.
A samozřejmě také politicky konsolidovanějším a stabilnějším. Na to druhé rozhodně nelze
zapomínat. I když je NATO především obrannou aliancí, jejíž vojenská síla přímo závisí na
ekonomickém potenciálu a svých cílů fakticky vždy dosahovala díky správným politickým
rozhodnutím. Svobodný svět stál jeho občanům za obranu a navíc přitahoval i obyvatele
zemí nepřítele. Ve skutečnosti během studené války nedošlo k přímé vojenské konfrontaci
obou bloků. Konflikty se dály v okrajových oblastech a tak přes všechny závody ve zbrojení
šlo především o politické soupeření.

Politika je důležitá i dnes, kdy již nemáme proti sobě jednu hlavní jasně definovanou
vojenskou hrozbu, za níž navíc stála jednotící ideologie s předvídatelným a svým způsobem
konzervativním chováním. Již také neplatí jednoduchá implikace: svobodný svět rovná se
ekonomická převaha rovná se vojenská výhoda. Nemůžeme se spoléhat ani na to, že stačí
odstranit tyrany a lidé žijící na územích, z nichž hrozí světu nebezpečí nás uvítají jako osvo-
boditele a sami zařídí zbytek, jako tomu bylo u občanů států Varšavské smlouvy.

Tyto faktory rozhodně neoslabují význam obrany svobody. Činí ovšem tuto misi nároč-
nější, subtilnější, mnohorozměrnější. Aliance se nemůže změnit v tom, že se vzdá svého za-
kladatelského ideálu. Stále platí, že vojenská síla NATO závisí na ekonomickém potenciálu
a ten na míře svobody v euroatlantickém uskupení. Stále také platí, že bez politické stabi-
lity, bez trvale vysoké vůle k obraně svobody, jaká sjednocovala Alianci v době studené
války, jsou její vojenské složky prázdnou skořápkou, pouhým papírovým tygrem.

Aliance se tedy nemá měnit vnitřně, o tom jsem přesvědčen. Musí však své vystupování
přizpůsobit změněnému globálnímu prostředí. A již to samozřejmě činí, byť spíše ad hoc.
Po pádu železné opony zasahovalo NATO mimo své hranice jako nikdy v historii. V situaci,
kdy zůstalo fakticky jedinou celosvětově akceschopnou vojenskou silou, padla standardní
výmluva, proč nevystupovat na obranu svobody. Jako v případě Československa v roce 1968.
Po studené válce už nešlo říkat „Nepomůžeme vám, protože nemůžeme dráždit Sovětský
svaz“. A když je někdo jediný, kdo může něco udělat, tak to prostě udělat musí. Jak řekl
Thomas Jefferson: „Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama, je, když
lidé dobré vůle zůstanou zticha.“
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kázali držet v těžké poválečné době a slavili díky tomu úspěch, pokud nám tyto hodnoty přes
původní obavy přinesly úspěch po velkém rozšíření, měli bychom se jich držet i dnes.

Dovolte mi na závěr mé vystoupení stručně shrnout. Společný trh je základem a nej-
větším výdobytkem evropské integrace, vždy nám přinášel společný prospěch a je i dnes
naším nejmocnějším nástrojem k překonání krize.

Jeden trh však vůbec neznamená jednu fiskální politiku. Neplatí to ani v eurozóně
a tím méně mimo ni. Je proto třeba přistupovat ke každé členské zemi individuálně.

Je třeba odmítnout paušalizaci ve smyslu existence jediné „východoevropské ekono-
miky“. Již dlouho se ukazuje chybnost politiky „one-size-fits-all“. Každý stát je jiný a má
své vlastní problémy. Krize na tom nic nemění, naopak ještě zvýrazňuje potíže, do nichž
nás prosazování této glajchšaltovací doktríny může dostat.

Jednotný trh je postaven na principech solidarity a odpovědnosti. Vše, co tyto postuláty
porušuje, co ničí pravidla rovné soutěže, co podporuje protekcionismus na jedné a neodpo-
vědnost na druhé straně, škodí v důsledku nám všem.

Nakonec, ale vůbec ne v poslední řadě: volný trh není „pouze“ zdrojem prosperity, a to
v časech dobrých i zlých, ale zároveň nejmocnějším tmelem Evropy. Jeho působením se jed-
notlivé země sbližují rychleji a efektivněji než působením politických direktiv a institucio-
nálních reforem. 

Společný trh je nejen zárukou pokračování procesu integrace, ale i její nezbytnou pod-
mínkou. Je také motorem rozšiřování, on je tím lákadlem, které přitahuje nové členy,
a hlavní motivací, aby provedli nezbytné reformy a přiblížili se k našemu civilizačnímu pro-
storu. Prostoru svobody, bezpečí a prosperity. Platilo to před krizí, platí do během ní a bude
to pravda i v době, kdy po ní nezůstane ani památky. Věřme, že to bude brzy a to i díky naší
schopnosti uchránit volný vnitřní trh před znásilněním. Nesmí přece platit věta jedné so-
cialistické členky Evropského parlamentu Member of European Parliament: „Víte, my se
obáváme, že když mluvíte o trhu, tak myslíte ten volný trh“. 

✗ Asi nejsilnější a nejtvrdší projev, kterým jsem obnažil socialistické tendence Evropské
komise a odkryl „ponáspotopismus“ členských zemí. Dnes už si „stará“ Evropa nebere
žádně servítky, aby rozdělovala region na střední, východní a jihovýchodní Evropu. Bez
skrupulí hovoří už jen o Evropě východní, s dovětky o chybném rozšíření a problematic-
kém charakteru celého regionu. To si nevšimli, že Vídeň je víc na východ než Praha, a to
nejenom geograficky?

Strom svobody je občas nutné zalít krví 
tyranů a vlastenců 
KONFERENCE „DESET LET OD ROZŠÍŘENÍ NATO: ÚSPĚCHY, VÝZVY A VYHLÍDKY“, 
SENÁT, 13. 3. 2009

Letos slavíme významná výročí. Nejen deset let od vstupu České republiky, Polska
a Maďarska do NATO, ale také 60 let od založení Aliance a 20 let od pádu železné opony.
Tato čísla zároveň symbolizují, jak se zrychluje běh světa. Jak se naše úspěchy rychle stávají
minulostí. Jak rychle se vynořují nové výzvy. Jak rychle musíme znovu a znovu přehodno-
covat naše vyhlídky. Během deseti let od pádu impéria zla se ve světě z pohledu globální
bezpečnostní rovnováhy událo více než za minulé půlstoletí. A v desetiletí po našem vstupu
se tento vývoj dále urychlil.
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možné během pár let jinde implementovat občanská práva a struktury občanské společ-
nosti, které se u nás utvářely celá staletí, a už vůbec ne násilím.

Řešení tohoto problému tak přesahuje možnosti vojenských struktur NATO. Zde se ote-
vírá široké pole pro spolupráci s EU, která reprezentuje právě onu „měkkou“, civilní sílu.
Potvrzuje se, že obě euroatlantické instituce nejsou v žádném případě konkurenční, ale na-
opak komplementární – EU představuje ekonomickou a NATO bezpečnostní spolupráci.
Unie nemá prostředky k dosažení vítězství svobody a Aliance zase nemá prostředky k jeho
udržení. Jedno bez druhého nemá smysl a na obojím závisí jak budoucnost euroatlantického
prostoru coby zóny svobody, bezpečí a prosperity, tak mír a stabilita ve světě.

Téma Afghánistán bude jedním z hlavních bodů summitu NATO ve Štrasburku/Kehlu
na počátku dubna. Je klíčové, abychom v této komplexní misi uspěli. Civilní prohra v Afghá-
nistánu by obrátila celé vojenské vítězství v prach. Na druhé straně i rekonstrukce země
musí být zajištěna dostatečným množstvím vojáků. Vítám rozhodnutí nové americké ad-
ministrativy posílit kontingent v Afghánistánu a udělám vše pro to, aby si ani Česká repu-
blika neustřihla ostudu…

Potřeba spolupráce NATO a EU se netýká jen zahraničních misí, ale i našeho vlastního
civilizačního prostoru. Nová povaha hrozeb nás staví nejen před potřebu plánovat kom-
plexní vojensko-civilní akce v zahraničí, ale i před nutnost bránit se masovým a bezohled-
ným útokům vůči bezbranným a nic netušícím občanům. Jestliže jsem v úvodu řekl, že
základní misí NATO zůstává obrana svobody, ale v nových podmínkách je plnění tohoto
úkolu subtilnější záležitostí, pak právě zde leží nejcitlivější bod. Otázka zní: Nakolik smíme
sami preventivně omezit svobodu občanů, abychom ji chránili před zákeřným útokem? Od-
povědi hledáme složitě, ale nesmí nám k tomu chybět dobrá vůle.

Ve své podstatě daleko snazší je rozhodnutí o budování protiraketového štítu, který
rovněž chrání naše civilisty před hrozbou útoku, ale na rozdíl od letištních kontrol či proti-
teroristických zákonů nijak neomezuje jejich svobodu. NATO v této otázce jednoznačně pro-
kázalo vůli ke společné obraně, vůli nedopustit, aby zaoceánská část Aliance požívala vyšší
úrovně bezpečnosti než Evropa. Proto do budoucna neočekávám v otázce radaru výraznější
diskusi a tu současnou považuji pouze za dobové tanečky. Zato spor občanská práva versus
bezpečí musíme probírat neustále a hluboce, jak si toto téma zaslouží.

Jakkoli je nesmírně náročné nalézt vojenské odpovědi na nové hrozby, které číhají jak
desítky tisíc kilometrů daleko, tak přímo na našich ulicích, přesto považuji i v otázce terorismu
za primární politickou rovinu problému. Musíme být soudržní, musíme znát význam jak svo-
body, tak bezpečí, naše demokracie musí ukázat vůli bránit samy sebe i druhé. Náš politický
systém je a může být vystaven těžké zkoušce stability. Naši nepřátelé vědí, že nás nemohou
porazit vojensky, jejich spojencem je však strach. Strach, který vede k odmítnutí svobody
a tím k vyprázdnění demokracie. Ve středu jsme si připomněli smutné výročí pěti let od krva-
vých útoků v Madridu, jejichž cílem nebylo nic menšího, než ovlivnit svobodné volby.

Proto je vrcholně důležité, aby celá politická scéna byla jednotná. Jako tomu bylo po
11. září, kdy Aliance poprvé v historii uplatnila článek 5 o společné obraně z Washingtonské
smlouvy. Demokratičtí politici, kteří straší občany tvrzením, že obrana věci svobody zničí
jejich bezpečí, se fakticky stávají spojenci teroristů. Jak řekl Benjamin Franklin: „Kdo se
vzdá svobody kvůli bezpečí, nezaslouží si ani svobodu, ani bezpečí.“

Přizpůsobení NATO novým akutním hrozbám mimo naše hranice i uvnitř je pouze jed-
nou částí problému, přičemž řešení musíme hledat v krátkodobém a střednědobém hori-
zontu. Jeho druhou částí je reakce na změnu mocenské mapy světa, což je otázka středně
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Aliance se tak rázem ocitla před řadou konfliktů, které by dříve byly řešeny na základě
snahy zachovat blokový status quo. Dnes nic takového neexistuje a světovou rovnováhu
a řád může fatálně narušit buď regionální mocnost typu Íránu, nebo i relativně malá
a slabá, ale dostatečně odhodlaná entita, třeba substátního charakteru. Jsem přesvědčen,
že čistě z vojenského hlediska NATO v těchto konfliktech a misích obstálo. Byť se ukázalo,
že novému charakteru hrozeb se musí přizpůsobit i struktura Aliance. A musím zde podě-
kovat generálnímu tajemníkovi Jaap de Hoop Schefferovi, že tuto reformu NATO pro 
21. století zahájil. A příští, výroční summit pod jeho vedením nám napoví více.

V každém případě vedlo NATO mise, které odpovídají definici spravedlivé války. Šlo
vždy o boj na obranu svobody, který byl v rozumné době vyhratelný a byl vedený způsobem,
který způsoboval méně utrpení, než jakému bránil. Daleko závažnější je, že Aliance nebyla
na nové typy konfliktů po pádu železné opony dostatečně připravena politicky. Což není
ani tak její vina, jako důsledek nepřipravenosti celého svobodného světa.

Nové nepřátele svobody nelze jednoduše odstrašit atomovým arzenálem, dokonce ani
nestačí je vojensky porazit. Sovětské impérium se zhroutilo v důsledku neschopnosti unést
závody ve zbrojení. Následně se obnovily demokratické instituce, které měly v zemích
střední a východní Evropy tradici. Irák či Afghánistán reprezentují společnosti jiného typu.
Po vojenském vítězství, po „tvrdé síle“ následuje potřeba „měkké síly“ – daleko delší a velice
obtížná etapa budování civilních institucí.

Ano, stále tu jde o stejný cíl jako před šedesáti lety: o obranu svobody. Nikoli však už
jen o obranu naší svobody před vnější nepřítelem, ale o pozitivní snahu vybudovat svobodné
společnosti v oblastech, kde nikdy nefungovaly. To už není jen vojenský problém. Ani ne
pouze problém politický, ale doslova filosofický. Nepatřím k těm, kteří tvrdí, že svoboda
a lidská práva jsou západním vynálezem, který lze bez problémů vnucovat zbytku světa.
Nepochybně každá lidská bytost touží po svobodě od svého narození. Ale není zkrátka
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Bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, rozená Korbelová, sehrála vý-
znamnou úlohu v rozšiřování NATO, mj. o Česko. Její role ve Rwandě a v Kosovu už tak pozitivně
vnímána není.



Jaký je skutečný důvod vyslovení nedůvěry úspěšné
a reformní vládě? 
JEDNÁNÍ PS PČR O VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY VLÁDĚ, 24. 3. 2009

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
na rozdíl od svého předřečníka se nebudu snažit být za každou cenu vtipný. Dnes se tu

jedná o nedůvěře této vládě. Ale to ve skutečnosti není to nejdůležitější. To není ta věc, na
které mi jako premiérovi a hlavně jako Mirku Topolánkovi záleží nejvíc. To, na čem mi
opravdu záleží, co je opravdu nejdůležitější, je, aby problémy této Sněmovny nedoléhaly na
občany České republiky. Skutečný svět totiž není zde uvnitř. Skutečný svět, to není 200 po-
slanců tohoto sboru. Skutečný svět, ten leží tam venku, kde 10 milionů lidí čeká, jak politici
zvládnou nápor světové krize.

Proto mi odpusťte, že ve svém projevu budu spíše než k vám mluvit k těm lidem tam
venku. Začnu trochou chronologie. Po volbách jsme dlouho nebyli schopni dát lidem stabilní
vládu. Nesouhlasím s tím, že na vině byl volební pat. Je naprosto nepochybné, že dlouhodobé
zablokování této Sněmovny a vše, co následovalo, má na svědomí jeden muž. Jeden muž,
který se nesmířil s volební porážkou. Jeden muž, který celé toto volební období zasvětil
touze po revanši.
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až dlouhodobá. Už přestává platit, že NATO představuje uskupení ekonomicky nejmocněj-
ších zemí světa. Aliance tak nejen ztratila jednoznačně definovaného nepřítele, ale zároveň
může být v relativně krátké době zpochybněna i hospodářská základna její strategie. Spolu
s posunem ekonomické síly do Asie, do zemí jako je Čína či Indie, se z USA a Evropy bude
stěhovat i politická a vojenská dominance.

Jak jsem řekl v úvodu, náš svět prochází velkými změnami. Za těch dvacet let, které
uběhly od pádu železné opony, se z bipolárního světa stal unipolární. Ten se brzy ukázal
být světem sice s jednou dominantní velmocí, ale s řadou asymetrických hrozeb. Nyní jsme
na cestě ke světu multipolárnímu, v němž vedle NATO a USA budou hrát důležitou roli
Rusko, Čína, Indie… Tomuto světu nepůjde diktovat z jednoho centra. To však v nejmenším
neznamená, že bychom se měli vzdát naší základní mise: obhajoby svobody. Ta je přece
správná, ta přece slouží všem obyvatelům planety a my prostě jen musíme najít způsob,
jak o významu této hodnoty přesvědčit ostatní významné hráče. Nemusíme to být právě
my, kdo bude jednoznačně dominovat novému světu. Ale musíme udělat vše pro to, aby mu
nadále dominovala myšlenka svobody.

Některé otázky jsou jasnější, jiné méně. Je jisté, že musíme dokončit bezpečnostní in-
tegraci našeho vlastního euroatlantického prostoru. Státy západního Balkánu směřují do
Aliance a to je dobře. Zmizí tím poslední ohnisko permanentního napětí na starém konti-
nentu. Balkán už nebude oním „měkkým podbřiškem Evropy“, jak ho nazval Churchill.

Otazník visí nad partnerstvím a případným členstvím zemí, jako je Ukrajina, či Gruzie.
U obou je patrný výrazný odpor Ruska. A to odpor zásadní, nikoli hraný, jako je tomu v pří-
padě radaru. Jde opět o střet svobody a bezpečí. Žádná třetí země nemůže mít právo veta
v otázce svobodného rozhodnutí o vstupu do NATO. A na druhé straně bezpečí světa do
značné míry závisí na spolupráci euroatlantické civilizace a Ruska. I když jsme v mnohém
konkurenty, máme společné základní zájmy: boj proti terorismu, udržení světového řádu
a globální politicko-bezpečnostní rovnováhy.

Vztahy k někdejšímu hlavnímu nepříteli budou klíčové pro tvorbu bezpečnostní stra-
tegie NATO na příští léta. Ze všech významných mocností má Rusko k euroatlantickému
prostoru nejblíže. Nejen geograficky, ale i hodnotově. Věřím, že společné zájmy nakonec pře-
váží nad spory a Aliance spolu s Ruskem budou tvořit páteř světové bezpečnosti. Spolupráce
na zahraničních misích a při boji s terorismem k tomu vytváří dobrý základ.

Ve svém vystoupení jsem se explicitně nezmínil o významu transatlantické vazby. O po-
třebě spolupráce mezi Evropou a USA, o níž se jinak vyjadřuji často. Jsem však přesvědčen,
že právě zde to není nutné. Nepochybuji o tom, že všichni v tomto sále vědí: bez spolupráce
Spojených států a Evropy, NATO a EU, je obrana svobody ztracenou věcí. S našimi zkuše-
nostmi ze dvou světových a jedné studené války to vidíme naprosto jasně. Musíme bránit
svobodu před všemi jejími nepřáteli. Musíme ji bránit doma i ve světě. Musíme ji bránit
pro nás, i pro naše děti a vnuky. Musíme ji bránit před strachem, ať už nás tento strach
vede k přemrštěným bezpečnostním opatřením, či naopak k rezignaci na vůli k obraně.
A nakonec, ale vůbec ne v poslední řadě: musíme bránit svobodu před paralyzující vírou, že
je jednou provždy vyhráno. Slovy Thomase Jeffersona: „Strom svobody je občas nutné zalít
krví tyranů a vlastenců.“

✗ Ochota „Evropanů“ k obraně evropských hodnot začíná u dveří supermarketu a končí
před prvním kinžálem. Strom svobody usychá od kořenů, a i když se na větvích sem tam
třepotají osamělé zelené listy, na podzim opadají a bez kořenů strom uhyne. 
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Nečti noviny, nečti noviny, nečti noviny, nebo se z toho zblázníš. A už vůbec nečti sám sebe. To je
perverzní! A to tehdy ještě lidovky byly lidovky a kilo rýže bylo kilo rýže.



zemi na tuto krizi, jak nejlépe jsme mohli. Deficit pouhých 20 miliard, nejnižší za 10 let, je
při klesajícím výkonu ekonomiky fantastický výsledek.

Dovedl bych si stejně jako mí kolegové z ODS představit daleko razantnější reformu,
ale politická situace i stav ekonomiky to prostě neumožnily. Na druhé straně bych si dovedl
představit i ještě větší kompromis. Dokázal bych obětovat ještě o něco víc ze svých představ,
kdyby výměnou za to byla jistota, že reformy se nestanou terčem revanše, že nebude po-
tenciálně znehodnocen jejich přínos pro občany a že lidé sice nezískají úplné maximum, ale
budou mít jistotu, že přijaté zákony se nebudou opět nesmyslně měnit. Jsem si jist, že i po
takové dohodě na klíčových zákonech by zůstalo dost prostoru pro pravo-levé soupeření,
byť na vyšší – nebo chcete-li subtilnější – úrovni. Na úrovni, na které by každý mohl svým
voličům ukázat legitimní odlišnost svého přístupu, ale přitom bychom se státnicky dohodli
na tom, co prospěje všem.

Ale Jiří Paroubek byl opět proti. Vládu pak čekalo náročné předsednictví v Evropské
unii. Úkol, který dokáže zcela vyčerpat kapacity aparátu i daleko větších zemí, než je ta naše,
a odvést od možnosti řešit domácí problémy i vlády s daleko širší parlamentní podporou.

Předsednictví navíc přišlo doprostřed světové krize. Byli jsme, coby malá nová země,
od počátku nuceni čelit obrovské skepsi v celé Evropě. Přesto mohu říci, že jsme tento úkol
zvládli. Alespoň doposud. Dnes naši kolegové oceňují náš leadership, náš zásadový souboj
s protekcionismem, naše návrhy na řešení krize.

I zde se přímo nabízela možnost spolupráce s ČSSD. Opět jsme tvrdě narazili do zdi.
Dokonce i v případě takových samozřejmostí, jako je párování ministrů plnících si povin-
nosti v Evropské unii. Musím říci, že více státotvornosti i obyčejné slušnosti v tomto ohledu
projevila KSČM.

Jsem přesvědčen, že kabinet zvládá své úkoly, jak co se týká prosazování svého reform-
ního programu, tak vedení Evropské unie a boje s krizí. Důkazem toho je změna tónu médií
i rostoucí popularita, která tak jako u každé reformní vlády v první polovině volebního ob-
dobí klesala. Právě tento nečekaný úspěch, který neodpovídá prognózám, vysvětluje řadu
kroků předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, včetně tohoto hlasování o nedůvěře vládě.

Je tu však ještě jedna nadmíru závažná okolnost, která vedla ČSSD k navození této si-
tuace, ke snaze vyvolat nestabilitu a chaos. Onou okolností je strach z kauzy Savoy a snaha
překrýt tuto aféru silnějším mediálním kalibrem. Kauza Savoy je nejotřesnějším polisto-
padovým případem politické manipulace, zneužití bezpečnostních služeb v politickém boji
a ovlivňování médií.

Vláda projednala zprávu o této kauze včera. A musím říci, že jejím obsahem jsme byli
já i ostatní ministři naprosto šokováni. Ten příběh, jak si jistě pamatujete, začal podezřením,
že se skupina příslušníků policie a ÚZSI pokusila ovlivnit volbu prezidenta republiky.

Policie, inspekce ministerstva vnitra a zpravodajské služby toto závažné podezření še-
třily v rámci platných zákonů a na základě povolení příslušných soudů. V průběhu vyše-
třování, které probíhalo několik měsíců v přísném utajení, se ovšem objevily další
mimořádné závažné okolnosti.

Nejen, že se potvrdilo původní podezření. To, co šokovalo členy vlády, je jednoznačně do-
kázané zjištění, že se na zneužití bezpečnostního aparátu a na ovlivnění volby českého pre-
zidenta podíleli dva nejbližší spolupracovníci předsedy ČSSD – Petr Dimun a Karel Randák.

Vláda se na uzavřeném jednání seznámila s podrobnými důkazy a požádala zpracova-
tele, aby zprávu odtajnili. V této chvíli tu nemohu mluvit o dalších detailech, které nade vší
pochybnost dokládají existenci tohoto spiknutí. Nicméně myslím, že i fakta, která jsem
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Ano, Jiří Paroubek zabránil dohodě na podpoře menšinové vlády ODS. Jiří Paroubek blo-
koval všechny další možnosti a východiska, tehdy včetně předčasných voleb, kterých se bál.
Jiří Paroubek přišel s myšlenkou, že získá přeběhlíky pro vládu ČSSD a KSČM. Jiří Paroubek
po celou dobu nejen odmítá jakoukoli spolupráci s vládou, ale torpéduje i projekty, které za-
hájila sama ČSSD. Jiří Paroubek je i dnes jedinou překážkou, která brání nalezení rozumné
shody a spolupráci v rámci předsednictví Evropské unii a zejména při řešení dopadů krize.

To vše říkám jako prosté konstatování faktů bez emocí, bez zášti. Je však důležité to
říci pro pochopení dalšího vývoje. Situace dnes zde ve Sněmovně přece není ničím zvlášť
nová. Stále tu máme křehkou vládu a polarizovanou a nesmiřitelnou Sněmovnu. Změnilo
se snad jen to, že Paroubkovi se možná konečně podařilo získat nějaké přeběhlíky pro svůj
koncept vládnutí s komunisty, jak o tom snil od počátku. Změnilo se snad i to, že dnes už
se třeba tak nebojí předčasných voleb. Ale nezměnilo se to základní, naprosté rozbití mož-
nosti spolupráce demokratických stran.

Pro vyslovení důvěry, ale i nedůvěry jakékoli vládě je v důsledku paroubkizace politiky
zapotřebí takzvaných přeběhlíků. A samozřejmě něco se změnilo k horšímu, přibyla nám
tu krize, která činí problémy ještě vyostřenější a postup Jiřího Paroubka ještě neodpověd-
nější. Neznám jiné nebo snad mírnější slovo, které bych mohl použít.

Vláda, která nakonec přes všechny Paroubkovy obstrukce vznikla, byla jedinou možnou
demokratickou alternativou, jediným konceptem kabinetu založeným na přijatelném kom-
promisu a programové shodě. Nikdy mě netěšilo, že nebylo kvůli zmíněnému revanšismu
možné se při jejím vzniku opřít o širší, byť třeba i jednorázovou podporu demokratické opo-
zice. Zdůrazňuji ono slovo „jednorázovou“. Není přece podstatné, že vláda by musela při
každém zákonu složitě hledat dohodu. To je demokracie. Bylo by však pro občany mnohem
lepší, kdyby vznik kabinetu měl institucionální podporu, nikoli pouze podporu jednotlivců.

Velice mě mrzí, že Jiří Paroubek nebyl schopen držet se precedentu svého předchůdce
a státníka Miloše Zemana. Podpora, kterou dal v roce 1996 menšinové vládě Václava Klause
přece nijak nesnížila jeho opoziční zápal. Nijak nepodkopala jeho autoritu, ani vyhlídky na
dobré příští volební výsledky. Naopak, tato umírněnost se ukázala být dobrá jak pro občany,
tak pro samotnou ČSSD.

I když mě tato situace mrzí, chci poděkovat Miloši Melčákovi a Michalu Pohankovi, že
dali vládě podporu a umožnili jí vzniknout. Umožnili, aby zde vůbec byla nějaká vláda. Na
základě transparentní dohody pak získali legitimní vliv na podobu vládních návrhů a po-
dařilo se jim dosáhnout řady kompromisů ve směru k sociálně demokratickému programu.
Nakonec to pak byla pouze tato dvojice, která efektivně ve Sněmovně plnila v mezích mož-
ného program ČSSD, když zbytek strany měl od Paroubka zakázánu jakoukoli spolupráci.

Zdůrazňuji, že jsem se nikdy nebránil jednání s opozicí a nebráním se ani dnes, kdy by
si právě tato krize žádala větší svornost mezi politickými stranami. Bohužel Jiřímu Pa-
roubkovi nikdy nešlo o kompromis, nikdy mu nešlo o program, ale pouze o něj samého.
A i dnes je to pouze on, kdo brání přijetí takové podoby protikrizového balíčku, který by
více zohledňoval názor ČSSD, když už jsme se postarali alespoň o to, aby prostřednictvím
Národní ekonomické rady vlády zohledňoval názor ekonomů z okruhu této strany.

Vládě se i za této situace podařilo téměř nemožné. Prosadila nejhlubší reformu od po-
čátku 90. let. Stabilizovala veřejné finance i systém zdravotního pojištění. Podpořila akti-
vitu, podpořila české firmy a zaměstnanost českých občanů. Věděli jsme, že musíme
pospíchat. Věděli jsme, že období vysokého růstu jsou za námi a přichází pokles. Světovou
krizi jsme stejně jako 99, 9 % ekonomů neočekávali. Přesto jsme našimi reformami připravili
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který byl v České republice vyšetřován deset let, ale za vlády ČSSD byl kupodivu grossov-
skou policií odložen. Až ho museli vyšetřit Švýcaři. Jaký jasnější důkaz ovlivňování bezpeč-
nostních složek chcete slyšet? Co je jasnějším dokladem fungování justiční mafie za vlády
ČSSD? Přiznávám, nedokázali jsme tyto sociálně demokratické kostlivce vyházet ze skříní.

Naše vláda samozřejmě od samého počátku měla obtížnou pozici a nikdy neměla své
jisté. Skutečně demokratické strany prakticky nikdy nejsou schopné hlasovat jako jeden
muž. Pro prosazování programu proto kabinet obvykle potřebuje dostatečnou převahu hlasů
nebo dohodu s opozicí. Jak jsem však zmínil, tato dohoda nebyla možná. Nikoli mojí vinou
nebo vinou mých kolegů.

Proto jsme od počátku balancovali na ostří nože. Museli jsme velice složitě hledat do-
hodu uvnitř stran a následně i uvnitř klubu, abychom dosáhli přijetí důležitých reformních
zákonů.

Klidně bych vedl stejně otevřenou a férovou debatu i s opozicí, kdyby to šlo. Vůbec mně
nečiní problém být v pozici menšinového premiéra a prosazovat maximum možného, když
už je jasné, že neprosadím své představy v čisté podobě. Stále jsme však naráželi na snahu
Jiřího Paroubka, aby ČSSD hlasovala jako jeden muž. Kdo s ním ve straně nesouhlasil, byl
buď umlčen, případně vydírán, nakonec vyloučen. Přiznávám bez mučení, že s takovou to-
talitní strategií se mi vycházelo zpočátku velice obtížně. A nejenom mně.

Bylo jen otázkou času, kdy toto uměle vyvolané napětí přeroste při složitých poměrech
ve Sněmovně v otevřenou krizi. Ztráta byť jediného hlasu se totiž stává za této situace fa-
tální nikoli pro fungování vlády, ale Sněmovny. Dnes je toto těleso prakticky zablokované.
Nikdo v něm neprosadí nic. Stačil k tomu odchod několika vládních poslanců. A je úplně
jedno – a moje hodnocení tu opravdu není důležité – z jakých důvodů tak učinili, zda mali-
cherných a osobních, nebo zásadních a programových. K tomu se přidalo úspěšné vydírání
jednoho poslance zvoleného za ČSSD plus pokus o vydírání dalšího. Výsledkem je stav, kdy
nikdo nedokáže předvídat, jak se toto těleso zachová.

Nedokážu to předvídat já, nedokáže to předvídat ani Jiří Paroubek. Tato situace si jistě
žádá řešení, přičemž však případný pád vlády není oním řešením, ale pouze prohloubením
problému. Ten totiž nevznikl ve vládě, ale ve Sněmovně. Pád vlády nezmění kouzelným 
proutkem početní poměry v tomto sboru. Naopak padne jediný funkční orgán, který může
řešit krizi, může řešit problémy občanů a který je v mezích možností, které vůbec má jakákoli
vláda, také řeší. Oceňují to nejenom nezávislí analytici, Česká národní banka, Evropská ko-
mise, ale nakonec i čeští občané, kteří v této těžké době důvěřují kabinetu čím dál tím více.
Pokud vláda padne, ocitneme se znovu na samém počátku, na kterém jsme byli po povoleb-
ním projevu Jiřího Paroubka. Budeme však v horší situaci. Sněmovna je ještě o něco rozbi-
tější než tehdy a hlavně za okny tam venku zuří světová ekonomická krize. Pokud vláda
padne, nemůže si být nikdo z 10 milionů občanů České republiky jistý tím, co přijde potom,
a nemůže si být jistý ani nikdo z vás, včetně těch, kteří zvednou ruku pro nedůvěru vládě.
Důvodem pro hlasování o nedůvěře nejsou výkony ani vnitřní stav kabinetu, ani snaha pro-
sadit jiné řešení. Je jím pouze pokus odvést pozornost od praktik předsedy ČSSD Jiřího Pa-
roubka. Praktik, které jsme poznali v kauze Savoy či v kauze poslance Wolfa. Proto také toto
hlasování není doprovázeno žádnou racionální představou o dalším postupu. Jde o samo-
účelný akt a snahu zakrýt vlastní problémy a nervozitu z vývoje preferencí.

Co se naopak stane, pokud vláda nepadne. Za prvé tu slibuji, že rázně dotáhne do konce
všechny kauzy z těch minulých dob včetně spisu Krakatice. Vím, že si tímto oznámením
tak trochu podepisuji svůj ortel, ale svědomí mi nedovolí jednat jinak.
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uvedl, jsou alarmující a nepotřebují dlouhý komentář. Vejde se do jedné věty: Vážení spolu-
občané, každý z vás, pokud si to okolí Jiřího Paroubka usmyslí, může být nezákonně sledo-
ván, nahráván a detaily z vašeho soukromí zveřejněny prostřednictvím spřátelených
novinářů.

Tomuto porušování ústavních svobod je třeba učinit přítrž. Tato kauza a strach z jejích
důsledků jsou pravým důvodem hlasování o nedůvěře vládě. Právě dnes. A nikoli třeba za
měsíc, až nervozita nad vývojem volebních preferencí v Lidovém domě ještě vzroste. Ale
jsou tu i další, snad podružnější, ale přesto vážné důvody. Strach, že se ukáže, jak to sku-
tečně bylo s poslancem Petrem Wolfem, jak ČSSD manipulovala jeho případem, jak nejprve
tajila možné důkazy a pak je neúspěšně použila k jeho vydírání, načež se tyto materiály
objevily v České televizi.

Je tu shoda s kauzou Savoy pouze náhodná? Nebo jde o pokračování praktik a zásahů
do svobody médií, které zdomácněly v Lidovém domě?

Osvěžme si trochu paměť. V roce 2005 zrušila Česká televize pořad Bez obalu, měsíc
poté, co si na něj stěžoval Úřad vlády prostřednictvím svého ředitele Přibyla. V srpnu 2006
byl redaktor David Borek odvolán z pořadu Události, komentáře, pár dní poté, co Česká te-
levize odvysílala interview, v němž nebyl servilní k Jiřímu Paroubkovi. V roce 2006 Daniel
Kaiser napsal dva komentáře k situaci ČSSD a vyšetřování jejích politiků. Jiří Paroubek
na něj podal trestní oznámení. Následně do redakce Hospodářských novin, kde působil,
vtrhli vyšetřovatelé. Podobně byl Daniel Kaiser vyšetřován za komentář do Lidových novin.
V dubnu 2006 musel Aleš Cibulka skončit v Českém rozhlase s moderováním pořadu Host
do domu, okamžitě potom, co v něm Yvonne Přenosilová kritizovala Jiřího Paroubka. Ten
se Aleše Cibulky odmítl zastat. Konečně tu máme případ deníku Právo. Jeho majitel, šéfre-
daktor Porybný, otevřeně přiznal, že je mu vyhrožováno ztrátou inzerce státních firem kvůli
údajně kritickému tónu vůči ČSSD.

A když byla s kauzou Savoy řeč o Petru Dimunovi – v roce 2005 jej tehdejší nejvyšší
státní zástupkyně a nyní stínová ministryně spravedlnosti za ČSSD Benešová obvinila, že
uplácel novináře. Nyní o něm už dva nezávislé deníky zveřejnily, že nabízí redakcím roz-
hovory s vyšetřovatelem kauzy Krakatice Karlem Tichým.

Toto jsou tedy, dámy a pánové, sice drobné, ale jasné důkazy o soustavné snaze ČSSD
omezovat svobodu médií.

A jak je to s justiční mafií? A já bych řekl – nejen justiční. Tu mafii přece popsala právě
Kubiceho zpráva. Zpráva statečného důstojníka, který se jako jeden z mála nebál říkat
pravdu o mafiánském propojení organizovaného zločinu do státní správy, bezpečnostního
aparátu a politických špiček.

Jestli má moje vláda v něčem opravdu velké manko, tak v tom, že jsme nebyli dosta-
tečně důrazní v rozplétání kauz z doby vlád sociální demokracie, že jsme ponechali bez
trestu i neskutečný zásah do osobních svobod a zneužívání politické moci ze sklonku Pa-
roubkovy vlády, kdy inspekce ministra vnitra kvůli Kubiceho zprávě odposlouchávala po-
litické protivníky ČSSD, jejich manželky a děti a dokonce i nezúčastněné osoby a novináře,
kdy se dokonce pokusila odposlouchávat i tuto Sněmovnu.

Neschopnost rázně zatočit s těmito estébáckými praktikami se nám nyní vrací. Mimo
jiné i v tomto hlasování o nedůvěře, k čemuž je možná ještě jeden zajímavý důvod. V pátek
přišla zpráva, že švýcarská prokuratura dokončila vyšetřování podvodné privatizace Mo-
stecké uhelné. Jde o mnohamiliardový podvod spjatý s dlouholetými sponzory ČSSD, s fir-
mou Appian Group spojenou se jménem bývalého premiéra Stanislava Grosse. Podvod,
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5) Ten, kdo bude hlasovat pro pád vlády, hlasuje ve prospěch jednoho muže, který se nikdy
nesmířil s volební porážkou a proti zájmům deseti miliónů občanů České republiky.

✗ Do rána jsem seděl se Soukupem který si jako pasák vodil Jakubkovou a Zubovou a pro-
dával je tomu, kdo dá víc. Někdy kolem třetí ráno jsem vyobchodoval jeden hlas pro vládu.
Byl jsem přesvědčen, že to bude málo, protože kromě Tlustého a Schwippela byl v záloze
asi i hlas Ranince, ale zkusil jsem to. Ráno šel Soukup s těma dvěma k Paroubkovi a do-
stal zřejmě nabídku, kterou nemohl odmítnout. Jejich návštěva v kanceláři předsedy
klubu ODS byla už jen formální. Přišli vydírat a já je poslal do hajzlu. Jako jediný jsem
věděl definitivně a stoprocentně, že vláda padne. Nikdo neměl plán „B“. Šílenci.

The Highway to Hell
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, ŠTRASBURK, 25. 3. 2009, (ZÁZNAM)

Dobrý den,
všechny vás zdravím na pravidelném reportu předsedy Evropské rady po jarním sum-

mitu Evropské rady.
V první řadě bych se vám chtěl omluvit, že nezůstanu po celou dobu jednání pléna tak,

jak je obvyklé; v druhé části po vystoupeních představitelů frakcí mě zastoupí vicepremiér
Vondra.

Tím důvodem, proč se musím vrátit do Prahy, jsou (jak už říkal Hans-Gert Pöttering)
bezprecedentní obstrukce (a já jsem to nikdy netajil) ze strany socialistů, kterým ostatně
čelíme po celou dobu českého předsednictví. To, že vláda bude v demisi, předsednictví určitě
neohrozí. To, že socialisté nevzali na vědomí, že ČR předsedá Evropské radě, že odmítají zá-
kladní úroveň spolupráce, to poškozuje nejvíce právě sociální demokracii. Předsednictví by
tím utrpět nemělo, protože jsem hluboce přesvědčen, že to, co jsem tady říkal při svém úvod-
ním výstupu v Evropském parlamentu – že se budeme snažit moderovat diskuzi a dosaho-
vat kompromisů – to se nám nepochybně podařilo a jarní Evropská rada je toho důkazem.
(U nás je tedy zvykem, že když mluví řečník, tak ostatní mu neskákají do řeči, ale možná,
že tady jsou zvyklosti trochu jiné.) Takže to je možná do úvodu.

Dovolte mi přejít k tomu, proč tady vlastně dnes jsem, a vysvětlit některé kroky, které
jsme na Evropské radě učinili. Budu se držet striktně závěrů Evropské rady. Přesto mi do-
volte před tím okomentovat to, co se stalo ještě před Radou, na jednání tzv. tripartity – sum-
mitu se sociálními partnery. Summit byl v poměrně velmi silném obsazení. Kromě mě
a předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa se zúčastnili další dva následující před-
sedové Rady, a to jak premiér Reinfeldt ze Švédského království, tak premiér Zapatero ze
Španělského království a já jsem byl po tomto jednání poměrně velmi pozitivně naladěn
a dohodou sociálních partnerů překvapen. Nejenom se záměry předsednictví, ale obecně
s řešením situace, do které se zaměstnanci, nebo případně nezaměstnaní z důvodu celosvě-
tové finanční krize a ekonomické recese dostávají a dostat mohou. Pokud by byl zájem, tak
o tripartitě řeknu více, ale shodujeme se na třech základních principech. Umožnit daleko
větší flexibilitu pracovního trhu, mobilitu pracovní síly a vyšší míru vzdělanosti a doved-
ností pracovní síly tak, aby se mohla uplatnit na pracovním trhu.

Jarní Evropská rada byla sice již druhým setkáním hlav států, které jsme vedli, nic-
méně to byl první řádný formální summit. Zřejmě nejsledovanějším tématem byla otázka
řešení současné hospodářské krize. Hned v úvodu chci naprosto odmítnout hlasy, že děláme
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Za druhé, okamžitě vyvoláme jednání o obnovení politické stability v zájmu řešení eko-
nomické krize. I pokud tato vláda hlasování o nedůvěře ustojí, situace nemůže zůstat ta-
ková, jaká je. Takto už dál prostě pokračovat nelze. Plýtváme důvěrou občanů a především
drahocenným časem na žabomyší války.

Za třetí, a to je spíš praktická věc, vláda stáhne zdravotní zákony a přepracuje je do
podoby tak, aby prošly touto Sněmovnou a zlepšily stav celého sektoru. Potřebujeme se sou-
středit na to, jak pomoci lidem překonat toto obtížné období. Cítím svůj díl odpovědnosti
a jsem připraven k širokému jednání i s ČSSD. Jedinou mojí podmínkou je, že musí být re-
spektován zájem občanů České republiky a musí se mluvit o skutečných řešeních, ne pouze
o předvolebních populistických opatřeních.

Maďarsko je dostatečně odstrašujícím příkladem, kam takové soutěžení v rozdávání
dárečků neúprosně vede. Takovému vývoji budu bránit veškerou svojí silou. Věřím, že mě
v tom podpoří všichni odpovědní poslanci i prezident republiky, i proto, že žádná jiná vláda
bez podpory komunistů nemůže za současných poměrů ve Sněmovně vzniknout.

Na závěr mi dovolte, a rovněž v pěti bodech, stručně shrnout, co znamená hlasovat pro
nedůvěru vládě.
1) Ten, kdo bude hlasovat pro pád vlády, hlasuje pro toleranci a návrat praktik, které při-

nesla ČSSD.
2) Ten, kdo bude hlasovat pro pád vlády, hlasuje pro návrat komunistů k moci.
3) Ten, kdo bude hlasovat pro pád vlády, hlasuje pro nestabilitu, nejistotu a prohloubení

dopadů krize.
4) Ten, kdo bude hlasovat pro pád vlády, hlasuje bez představy, co bude dál.
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Výborný byl ve filmech Metráček, Bouřlivé víno a v seriálu Arabela, roli ministra hrál ale stejně nepře-
svědčivě jako Stropnický. Ano, to je Vítězslav Houba Jandák. Chce Cyrila udeřit? Ne, je to pouze
etuda. Zubová se zubí, Jakubková čumí. Prostě Sněmovna.



dvacítka má před G20 jednotnou pozici, jeden hlas a společný cíl. To jsem pokládal za abso-
lutně největší úspěch, protože celá tato Evropská rada byla testem evropské jednoty, ev-
ropské solidarity, evropských hodnot a evropského jednotného vnitřního trhu. Pokud by
cokoliv z tohoto bylo nabouráno, tak z této krize vyjdeme definitivně oslabeni, nikoliv posí-
leni, což by bylo možné právě jen při respektování těchto základních atributů. Neexistuje
proto před jednáním G20 důvod k pesimismu, jak se obává Poul Nyrup Rasmussen. Myslím,
že jsme všichni pochopili, že je potřeba jednat solidárně a spolupracovat, což naopak po-
tvrzují slova Grahama Watsona z liberální frakce.

Současná krize, jak všichni říkáme, je krizí důvěry. Třetí oblastí, která je klíčová pro
vyřešení krize, je obnova důvěry! Nestačí do systému pouze nalít peníze. To jsme si vyzkou-
šeli a banky přesto peníze nepůjčují. Je potřeba, aby peníze půjčovaly, což neudělají, dokud
nebudou mít důvěru. Likvidita, kterou mají k dispozici, problém nevyřešila. Důvěra se nedá
ani nařídit, ani koupit. V rámci obnovení důvěry jsme tedy udělali další krok k jejímu po-
sílení – zdvojnásobili jsme garanční rámec pro případ potřeby zemí mimo eurozónu na 
50 mld. eur. Shodli jsme se na tom, že je třeba postupovat nikoliv blokově, ale ke každé
bance, ke každé zemi individuálně. Přístup one-size-fits-all považujeme v této chvíli za ne-
bezpečný. Trhy jsou nervózní a na každé gesto reagují okamžitě přehnaně a negativně. Tady
je proto na místě lepší regulace. Zdůrazňuji lepší! Případně tam, kde neexistovala žádná,
tak zavedení této regulace. Tady vstupujete do hry vy, poslanci Evropského parlamentu.
Rádi bychom dosáhli dohody. Mám signály, že v případě legislativních aktů, které v pod-
statě naplňují naši vizi a představu o lepší regulaci týkající se ratingových agentur, sol-
ventnosti pojišťoven, kapitálové přiměřenosti bank, přeshraničních a elektronických plateb
je tato dohoda možná. Byl bych rád, kdybyste během vašeho funkčního období tyto normy
schválili, a aby tedy vešly v platnost, abychom je mohli okamžitě zavést do praxe. Významně
všichni vítáme Zprávu Jacquese de Larosièra, která je brilantní ve své analytické části
a velmi návodná v části realizační, a v tomto smyslu Evropská rada učinila jasné závěry.

Možná tím nejdůležitějším úkolem jarní Evropské rady bylo zhodnocení dosavadní im-
plementace Plánu obnovy, jak jej Rada stanovila v prosinci. Právě tady panuje nejvíce šumů
a kritiky a já si myslím, že nezaslouženě. Že je ten plán údajně nedostatečný, že je pomalý,
že je neambiciózní… Rád bych to tady uvedl na pravou míru. Zopakuji. 

Fiskální opatření EU dosáhla 400 mld. eur, což je přibližně 3,3 % HDP EU. Nejsou 
zde započítány prostředky na rekapitalizaci bank, garanci bank, což je hodnota větší jak
10 % HDP. Je to prostě maximální míra, kterou si Evropská unie v dané chvíli může dovolit.
Přesto to bude znamenat velmi výrazný negativní zásah do Paktu růstu a stability, nárůst
veřejných dluhů, složitou nápravu věcí v období „The day after“ tzn. den po ukončení krize,
kdybych to chtěl takto zjednodušovat. 

Nakonec byl po velmi složitých jednáních a výhradách řady států schválen i Infrastruk-
turní balíček 5 mld. eur. Výhrady byly legitimní: za prvé, že balíček není protikrizovým 
opatřením, pokud nebude čerpáno v roce 2009 a 2010, což je v zásadě pravda; za druhé, že
chybí transparentní systém vyhodnocování projektů; za třetí, že neexistuje dobrý seznam
kvalitních projektů, za čtvrté, že tam to chybí, či ono nadbývá. Nakonec jsme našli po kom-
plikovaných jednáních – a tady mělo české předsednictví jednoznačně dominantní roli –
shodu na schválení tohoto Infrastrukturního balíčku a posíláme jej k vám, do Evropského
parlamentu, abyste se jím zabývali. 

Musím dále dodat, že Plán obnovy má svoji komunitární úroveň – tam je dnes k dispozici
zhruba 30 mld. eur, a svoji národní úroveň, kde každá členská země v rámci svého plánu 
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málo, že děláme málo zásadní kroky. Uvedu jediné číslo – 400 miliard eur. Uvolnění 
400 miliard eur, což je 3,3 % HDP EU, je krok bezprecedentní, a to musíme ještě připojit
automatické stabilizátory, které má k dispozici EU a nemají je například USA. Myslím, že
ten příklad, který uvádí José Manuel Barroso je naprosto edukativní. Dělník, který je pro-
puštěn ze Saabu ve Švédsku a dělník, který je propuštěn z General Motors někde v Chicagu.
Oba mají zásadně rozdílné sociální standardy, fungují zde diametrálně rozdílné přístupy
vlád. Právě automatické stabilizátory multiplikují těch 400 miliard eur na částku podstat-
ně vyšší a dávají nám v tomto proti USA nespornou výhodu. Základní oporou shody celé 
„sedmadvacítky“ jsou čtyři pilíře. 

Prvním pilířem je potvrzení platnosti Lisabonské strategie. Včera jsme tu měli Gor-
dona Browna, který měl jistě možnost vám vysvětlit přístup celé „sedmadvacítky“ a mandát
na summit G20. Všechna krátkodobá opatření, a to jsme se shodli, musí být dočasná a jako
dočasná jsou také myšlena. Středně a dlouhodobé priority a směry Lisabonské strategie
byly potvrzeny, ty krátkodobé s nimi musí být v souladu.

Musím otevřeně říct, že po slovech Timothyho Geithnera, ministra financí USA, o „per-
manentní akci“ zavládlo na Evropské radě víceméně zděšení. Nejenom, že Amerika opakuje
chyby z třicátých let minulého století; to jsou rozsáhlé stimuly, tendence a volání po protek-
cionizmu, kampaň Buy American apod. Všechny tyhle kroky, jejich kombinace a co hůř, inicia-
tiva za jejich permanentní ustanovení plus postupné znehodnocování bondů jsou cestou do
pekel. Je potřeba číst učebnice dějepisu, které očividně zapadly prachem. Za největší úspěch
jednání jarní Rady považuji jasné odmítnutí této cesty a tohoto krátkozrakého přístupu.

Slova předsedy strany Evropských socialistů Poula Nyrupa Rasmussena o tom, že jsme
na Evropské radě udělali proti krizi málo a že čekáme na záchranu ze strany USA, musím
jasně odmítnout. Nejenom proto, že ta cesta zvolená USA se již historicky zdiskreditovala
sama, ale také proto, jak už jsem řekl, že úroveň sociálních jistot a vůbec zajišťování sociálních
potřeb občanů jsou v USA výrazně jiné a na výrazně nižší úrovni. Navíc je ta cesta nebezpečná
v tom, že na financování svých sociálních stimulů budou potřebovat Američané hotovost. Tu
získají jednoduše, protože americké bondy si vždy někdo koupí. Ohrozí to však likviditu trhů,
stáhne to likviditu ze světového finančního trhu a jiné bondy, možná evropské, ale zcela jistě
polské, české a možná dalších zemí budou proto prodejné hůře. Potom bude hotovost v našem
systému chybět. Tento přístup vyvolává obavy a podle mě bude i předmětem diskuze na sum-
mitu G20. Summit G20 bude jednou z příležitostí, následný neformální summit EU27 s ame-
rickou administrativou a Barackem Obamou v Praze může být pokračováním této diskuze.
Věřím, že s USA najdeme společné východisko, protože v žádném případě nechceme stavět
USA a Evropu proti sobě. V dnešní době, a tato krize nám to jenom znovu prokázala, neexis-
tuje totiž žádná izolovaná ekonomika a míra propojenosti je velmi vysoká. Znamená to, že
v době krize máme problém všichni a také ho můžeme pouze společně vyřešit.

Druhým pilířem shody v oblasti hledání řešení současné krize je právě příprava na
summit G20. Materiály, které připravil Gordon Brown se svou administrativou jsou, exce-
lentní a měli jste možnost se s nimi seznámit včera. Tříbodový koncept – řešení finančního
sektoru a fiskálních stimulů, regulace a napravení chyb v rámci systému a za třetí obnovení
a liberalizace světového obchodu – to znamená tlak na obnovení jednání z Dauhá v rámci
WTO – je podle mne přesně nastaveným souborem řešení, na kterých se Evropská rada
jednoznačně shodla. Chci vyzvednout také shodu na tom, že jsme nakonec prezentovali kon-
krétní číslo pro navýšení disponibilní finanční kapacity Mezinárodního měnového fondu
a tento konkrétní, i když potenciální závazek jsme definovali na 75 miliard eur. Sedma-
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tak bezpečnostní situaci. Východní partnerství bylo cílem českého předsednictví a jsem
velmi rád, že bylo podpořeno a byla poskytnuta částka 600 milionů eur. Předjímám vaši
otázku a tou je účast Běloruska. Účast zvažujeme, je součástí tohoto projektu. Bělorusko
udělalo určitý pokrok, prodlužuje se pozastavení platnosti zákazu udělování víz představi-
telům režimu, dveře se v této chvíli Bělorusku pootevírají, nicméně rozhodnutí ještě nepadlo.
Pokud se na tom neshodnou členské země a nebude to rozhodnutí celé „sedmadvacítky“,
tak prostě Lukašenka zvát nebudeme, přestože jak opozice, tak okolní země doporučují,
abychom to udělali. Myslím, že to je věc, na kterou když se zeptáte v této chvíli, nebudu
umět odpovědět, a proto to předjímám.

Evropskou radu jsem informoval o přípravě setkání a neformálním summitu s prezi-
dentem Obamou 5. dubna v Praze. Naplňujeme tím další naši předsednickou prioritu, a tou
je transatlantická vazba. Organizační přípravy nejsou ještě ukončeny, všichni budete de-
tailně informováni. Tématicky bude summit směřován do tří hlavních bloků. Úvodní diskuse
o výsledcích summitu G20, spolupráce v energetice a ochraně klimatu, kde EU chce stejně
jako USA zůstat klíčovým hráčem. Třetím bodem budou vnější vztahy. V zadání je to po-
psáno jako geostrategická oblast od Středomoří po Kaspik, to znamená Afghánistán, Pá-
kistán, situace v Iránu, Blízký východ. Summit s USA je důležitý, neměli bychom mít
nicméně přehnaná očekávání. Nepřišel žádný mesiáš. Spojené státy mají spoustu domácích
problémů, které musí řešit. Možná právě proto je dobře, že Barack Obama přednese v Praze
zásadní projev tohoto roku, kde samozřejmě bude chtít vyslat poselství občanům EU o hlav-
ních postojích a hlavních cílech nové americké administrativy. 

Myslím si, že na Evropské radě byla celá řada jiných detailů, na které jsem připraven
odpovědět. Pokud jsem něco vynechal, tak to doplním v diskuzi, která bude následovat po
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provádí vlastní fiskální stimuly. Domnívám se nicméně, že klíčovou je shoda Evropské
rady na trvalé platnosti Paktu stability a růstu! Pokud chceme projít krizí jako Unie
nezraněni a naopak posíleni, pak musíme respektovat vlastní pravidla. Největší chybu by-
chom udělali teď, kdybychom nastavovali nové a nové balíčky bez toho, že bychom po spuštění
všech národních i komunitárních akcí neznali jejich dopady a aniž bychom věděli, jestli jsou
případné další fiskální stimuly potřeba. I na tom se Evropská rada shodla. Pokud bude ne-
zbytně nutné, Evropská rada udělá flexibilně další opatření, protože my v této chvíli nevíme,
co vlastně bude potřeba udělat. Nikdo nezná dno té krize, nikdo nezná její konec. Je tedy na-
prosto nesmyslné, abychom dělali další opatření bez toho, že bychom znali účinek našich dneš-
ních kroků – toho fiskálního stimulu 400 miliard eur. Plán je ambiciózní, diverzifikovaný
a komplexní a řeší v jednotlivých zemích, v každé trochu jinak podle situace jak růst, tak za-
městnanost, tak samozřejmě problémy, které jsou s ekonomickou situací spojené.

Druhým velkým tématem Evropské rady byla otázka energetiky a klimatu. Jak v ob-
lasti energetické bezpečnosti, tak v ochraně klimatu jsme udělali významný posun. Potřeba
energetické bezpečnosti, kromě toho, že je jednou z hlavních priorit našeho předsednictví,
se ukázala už v lednu. Plynová krize není vyřešena! Může začít zítra, pozítří, za měsíc, příští
rok, kdykoliv. To, že protikrizový Infrastrukturní balíček 5 miliard eur je zaměřen převážně,
i když nejenom, právě na propojení evropských zemí a na nejrůznější mechanismy a pro-
jekty, které by měly snižovat závislost na jedné dodavatelské cestě, je dokladem snahy o ře-
šení. Domluvili jsme se, že protikrizový mechanismus pro případ výpadku dodávek musí
být hotov do příští zimy, aby mohl případně reagovat na problémy, které přijdou. Je více
než zřejmé, že ho potřebujeme. To se ukázalo v lednu, nejvíce právě na Slovensku a Bul-
harsku, ale i v některých dalších zemích.

Diskuse o klimatu. Už teď se začíná vyjednávat a připravovat Kodaňská konference.
Jak Dánsko, které je hostitelskou zemí, tak Švédsko, během jehož předsednictví se bude
tato záležitost konat, tak české předsednictví na tom už dnes intenzivně pracují. Snažíme
se najít nejenom společnou pozici na evropské úrovni, ale začínáme jednat s těmi největšími
hráči, bez nichž úspěch Kodaňské konference není zajištěn. To jsou USA, to je samozřejmě
Japonsko, to je Čína, Indie, to jsou další velké země a velcí znečišťovatelé. Největší diskuze
– a já bych přeci jenom se u toho chtěl trochu zastavit – byla o tom, jestli už teď máme sta-
novovat nejenom mechanismy, ale i podíl jednotlivých zemí EU na balíku peněz, které po-
skytneme na pomoc rozvojovým zemím na plnění jejich závazků v rámci boje na ochranu
klimatu. To rozhodnutí, které jsme udělali, je správné. V situaci, kdy vyjednáváme se všemi
velkými hráči, kteří zatím více mluví, než dělají, by bylo velmi netaktické a špatné, kdyby-
chom si sami stanovili bariéry a limity, které by ostatní nerespektovali. Vyjednávací pozice
je daleko lepší, když máme volné ruce. Na tom se nakonec shodly země, které ten poslední
kompromisní návrh daly na stůl, což bylo Švédsko, Dánsko, Holandsko, Velká Británie a Pol-
sko. Samozřejmě jsou respektovány jak zájmy zemí, které mají z tohoto mechanismu trochu
obavy, ve skupině reprezentované Polskem, tak zájmy lídrovských zemí v otázkách ochrany
klimatu. To, co nám zbývá, je najít ten konkrétní mechanismus, klíč a formulace v dosta-
tečném předstihu před Kodaňskou konferencí, aby dosáhli shody všech zemí a to i těch,
které to berou jako svou absolutní prioritu.

Do třetice oblast vnějších vztahů. Evropská rada formálně schválila iniciativu Východ-
ního partnerství jako doplněk naší zahraniční politiky nebo Evropské politiky sousedství.
Jestliže na severu jsou ledovce, na západu Atlantik, tak na jihu a na východě žijí naši sou-
sedé. Jsou to země, které mohou potenciálně ohrožovat jak naši ekonomickou, tak sociální,
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Musíš mi, kámo, trochu pomoci. Víš, jsem tady mezi vámi dnes poprvé. Jsem takový „new guy from
the block“ – nový kluk ze sídliště. 



včas varovali před nástupem komunismu? Ostatně i dnes se mnohým zdá, že pravdu má
ten, kdo má na své straně zákon a v bojovnících proti totalitě vidí často „rušitele pořádku“,
někoho, kdo ohrožoval status quo. Takový pohled je však pokrytecký a zcela vyřazuje z čin-
nosti naše vlastní svědomí.

Bylo by dobré, kdyby si nová generace z komunismu pamatovala, že vše, co umlčí naše
vlastní svědomí, je špatné. Ať už je onou falešnou omluvenkou svěrací kazajka totality nebo
pohodlný polštář většinového mínění. Vždy jde o nebezpečnou slabost, o přihrávku zlu, která
se nám vymstí.

Když znovu dovolíme, aby v našich hlavách vyrostly bariéry ze strachu, předsudků, po-
pulismu a slabosti, nebude trvat dlouho a vzniknou tu reálné zdi. Nemusí jít přímo o železné
opony s dráty a zátarasy. Ale v každém případě náš svět nebude tak svobodný, tak otevřený,
tak rovnoprávný, jak bychom si přáli.

Musíme znát minulost a poučit se z ní, abychom měli budoucnost. Vy se tu budete za-
bývat různými formami odboje a odporu proti totalitě, doma i v zahraničí. Věřím, že i tato
konference přispěje svým dílem k tomu, abychom naši minulost nemuseli v nějaké jiné po-
době opakovat. Že přispěje k pochopení motivů těch, kteří v různých obdobích a různými
zbraněmi bojovali s režimem. Že přispěje k odmítnutí mravního relativismu a legalistického
pohledu na dobu komunismu. Pochopit dobro a zlo, umět je odlišit za všech, i extrémních
okolností je prvním krokem ke skutečné, nikoli pouze formální svobodě. Peklo nečíhá tam
venku, ale uvnitř. Protože stále platí, co řekl Seneca: „Nikdy nepovažujte za šťastného toho,
kdo je závislý na vnějších okolnostech.“

✗ Za podobné projevy jako je tento by mě komunisti, kdybychom jsme je pustili znovu
k moci, chtěli nepochybně nejméně potrestat.

Šalom, Salam alejkum – Mír s vámi se všemi
61. VÝROČÍ DNE NEZÁVISLOSTI STÁTU IZRAEL, KVĚTEN 2009

Jsem velice poctěn, že zde mohu opět promluvit ke Dni nezávislosti Státu Izrael. Ne
snad jenom proto, že jste mne pozvali, nebo proto, že jsem ještě premiér, ale hlavně proto,
že vztahy našich zemí a především mé osobní sympatie mi to činí příjemným a přirozeným.
A tentokrát mi dovolte, abych se trochu zamyslel nad významem onoho pojmu „nezávislost“
a spojil ho se svými pocity z řady cest do vaší země.

Každý na návštěvě v Izraeli hned pochopí, že pro Židy je samostatný stát vrcholem mo-
derních dějin. Se slovem nezávislý se přitom pojí další adjektiva: demokratický, právní, ob-
čanský, svobodný, sekulární. Ta adjektiva jsou významná, protože Stát Izrael jasně vydělují
ze společnosti většiny ostatních, rovněž nezávislých zemí v regionu, ve kterých jsou tato
adjektiva potlačená a nebo jiná.

Bez všeobecného respektu k těmto adjektivům je nemyslitelné dosažení toho, co si vy
Izraelci přejete ze všeho nejvíce. Bez nich je nemyslitelné dosažení trvalého a spravedlivého
míru na Blízkém východě. A vím něco o základním dilematu, které v této souvislosti řešíte
už šest desetiletí. Dilematu, které se vejde do prosté otázky: Jaká je ta správná, ta nejjistější
a nejlepší cesta k míru? Je to síla, nebo ústupky?

Jeden cíl, dvě různé cesty. Hodně zjednodušeně se podle toho izraelská společnost někdy
dělí na holubice a jestřáby. Ale to opravdu nepokládám za přesné. Je přece známo, že i nej-
větší jestřábi někdy jednají jako holubice. A naopak. Hlavně si však nemyslím, že se někdo
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vystoupení předsedů frakcí. V tomto složení se asi již nesetkáme, protože odjedete zahájit
kampaň. Byl bych rád, abyste ji nezačali dělat právě dnes tady. Doufám, že ten boj o jed-
notlivá křesla v Evropském parlamentu bude férový a že se po volbách znovu sejdete a bu-
dete pokračovat ve své práci.

✗ Den po pádu vlády už jsem podával pravidelný report před nevycválaným stádem v Ev-
ropském parlamentu. Je to onen slavný projev, který ze mě udělal na druhý den jedničku
ve Financial Times, Washington Post i Wall Street Journal. Na titulkách se skvěla jediná
věta: „Prezident Evropské rady poslal Ameriku do pekel.“ Aspoň jsem měl přirozenou
možnost po setkání s britskou královnou v Buckingham Palace a před jednáním G20
vyseknout Barackovi omluvu... Nicméně, při poslední sms komunikaci s Davidem Ca-
meronem vzpomíná i on na „Highway to Hell“: „You were right – and we have nearly
paid off the deficit“, píše.

Svoboda a odpovědnost
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ODBOJ A ODPOR PROTI KOMUNISTICKÉMU REŽIMU

V ČESKOSLOVENSKU A VE STŘEDNÍ EVROPĚ“, PRAHA, 15. 4. 2009

Už je to dvacet let, co žijeme ve svobodném světě. Ve světě, kde o politice nerozhoduje
vůle jedné strany. Ve světě, kde si každý může číst a říkat, co se mu zlíbí. Ve světě, v němž
můžeme svobodně cestovat, nakupovat, podnikat. Za tu dobu vyrostla celá jedna nová ge-
nerace. Generace dětí, které nepoznaly nesvobodu, které nezažily ten ustavičný schizofrenní
tlak, kdy se něco jiného říkalo doma a něco jiného na veřejnosti. Co chceme říci těmto dětem,
co chceme, aby věděly a znaly o komunismu? Na co z minulosti by neměly zapomenout, aby
ji nemusely opakovat a uchovaly si naději na šťastnou budoucnost?

Myslím, že nejdůležitější ze všeho je pamatovat si, že žádná doba a žádný systém ne-
zbaví člověka jeho osobní odpovědnosti. Odpovědnosti za to, jak dostojí absolutním hodno-
tám, jak dokáže rozlišit svobodu a otroctví, dobro a zlo a jak se zachová ve chvíli, kdy mezi
nimi musí volit. Protože jsou to nakonec naše osobní volby, nikoli nějaká nadekretovaná
objektivní nutnost, co rozhoduje o podobě světa, ve kterém žijeme.

Komunismus měl všechny rysy ďábelského systému. Byl mocensky zotročující, byl
mravně relativistický, byl hodnotově vyprázdněný. Jen nemnozí dokázali vidět jeho obludné
obrysy v době, kdy se teprve rodil. Jen menšina aktivně bojovala proti tomu, aby ovládl naši
zemi. Ale jen málokdo neprohlédl jeho krvavou i dusivou podstatu, která se ukázala v pa-
desátých letech, respektive v době normalizace. Dnes s úctou vzpomínáme na všechny, kteří
proti němu v různých dobách a různými prostředky otevřeně bojovali. Ale svým způsobem
se s ním musel vyrovnat každý z nás. A každý z nás, kdo tu dobu zažil, si musí umět sám
sobě odpovědět, jak tehdy obstál.

Souboj s komunismem tedy začínal uvnitř. Bylo by dobré, kdybychom tuto zkušenost
dokázali předat nové generaci, která už nemusí svádět takto fatální souboj se zlem. Protože
zotročení, relativismus a vyprázdněnost hrozí vždy, v demokracii jako v totalitě. Naše volby
jsou dnes svobodné, ale tím spíše musejí být odpovědné. Tím spíše musíme odmítat takzvané
objektivní nutnosti a výmluvy na špatné okolnosti. Tím spíše nesmíme podléhat ďábelské
svůdnosti populismu.

Musíme si dávat dobrý pozor, abychom diktát totality nenahradili diktaturou většino-
vého názoru. Jak známo, většina se vždy mýlí. Kdo jiný by o tom mohl vyprávět, než ti, kteří
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Chci věřit, že po takové demokratické, právní, občanské, svobodné a sekulární společ-
nosti touží i drtivá většina Palestinců. I oni jsou ale obětí cizích zájmů, i pro ně řešení leží
„tam venku“. V Íránu, v Sýrii, v radikálním islamismu. K trvalému míru mezi Židy a Pa-
lestinci vede cesta přes eliminaci těchto vnějších hrozeb. Pouze pak bude naděje, že pales-
tinský stát bude fungovat podle stejných pravidel, jako ten židovský. Zde vidím roli
mezinárodního společenství. Ostatně potlačením oněch hrozeb nechráním pouze Židy a Pa-
lestince, ale celý svobodný svět.

Pokud se budu moci na tomto procesu dále podílet, udělám to rád. Vy v Palestině, vy
v zemi Kanaan se pak už nějak dokážete domluvit sami. Ostatně Šalom i Salam alejkum
zní skoro stejně a znamená totéž. Tak tedy přeji: Mír s vámi se všemi.

✗ Pamatuji si, co mi řekl Putin: „Víš, za mnou jezdí všichni ti šejkové a já se s nimi o tom
bavím. A i když to vypadá, že pro některé islámské země je Izrael akceptovatelnější než
pro jiné, nenech se zmýlit. Když budou mít jedni i druzí tu možnost, naženou je do moře“.
Takže kluci a holky izraelský, nedejte se!

Pragmatické „PRO“
JEDNÁNÍ O LISABONSKÉ SMLOUVĚ, SENÁT, 6. 5. 2009

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.
Dnes budete rozhodovat o osudu Lisabonské smlouvy, která mění a reformuje, resp.

snaží se měnit a pokouší se reformovat základní smluvní rámec fungování Evropské unie.
Jde o jednu z nejzásadnějších mezinárodních smluv v polistopadové historii České republiky
a já si velmi vážím toho, že Senát věnoval jejímu projednávání náležitou pozornost, kterou
si tento dokument bezpochyby zaslouží.

Senát již mnohokrát prokázal, že je vysoce odpovědným tělesem, že senátorky a senátoři
umějí racionálně vážit všechna pro a proti a nenechají se mást lacinými argumenty či ideo-
logickými proklamacemi. Nenechají se v tomto konkrétním případě ovlivnit ani bezprece-
dentním osobním zasahováním odpůrců, ani mediálním nátlakem domácích, díky
vlastníkům lacině proevpropských médií, ani výroky některých zfanatizovaných evropských
představitelů. Právě tato schopnost klidné a zralé úvahy je, v dobách mého působení zde,
bývala na Senátu nejcennější. Právě tato schopnost je zapotřebí při projednávání tak závaž-
ného a současně tak kontroverzního dokumentu, jakým Lisabonská smlouva nepochybně
je. Dokumentu, který je na jedné straně démonizován, na straně druhé jsou dopady jeho
schválení bagatelizovány.

Jsem přesvědčen, že si sami dokážete udělat správný úsudek na základě informací
a debat, které v Senátu probíhaly od 29. ledna 2008, kdy jsem Lisabonskou smlouvu jménem
vlády předložil Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Stejně tak si
jsem jist, že znáte můj názor na Lisabonskou smlouvu a mé konečné hlasování. Přesto mi
dovolte, abych vám nyní předložil své argumenty, které jsou, stejně jako u vás, výsledkem
poctivého a dlouhého uvažování, vážením všech pro a proti, esencí všech diskusí, zbavené
nánosu sentimentu a ideologického balastu. Argumenty, které i mne přivedly k odpověd-
nému osobnímu rozhodnutí.

Jak vůbec máme pohlížet na Lisabonskou smlouvu? Jaký má být náš základní přístup,
náš co nejracionálnější pohled? Jsem přesvědčen, že pokud chceme dojít ke správnému vý-
sledku, nemůžeme brát Lisabonskou smlouvu v tom nejobecnějším smyslu jinak, než jako
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jestřábem nebo holubicí narodí. Spíše si jsem jist, že ta dělící čára mezi nimi probíhá v hlavě
každého jedince.

Obecně řečeno, po každém dalším teroristickém útoku, po každé další raketě vystřelené
proti izraelským městům se logicky více ozývá hlas jestřábů. A naopak, když je naděje na
dosažení míru větší, jsou více slyšet holubice. Toto neustálé střídání naděje a zklamání, mí-
rových rozhovorů a nových bojů, vede vás Izraelce k logické otázce, kterou jsem ve vaší zemi
vnímal velice silně: Není náhodou chyba někde jinde než v nás?

Podrobně sleduji, jak se v každé chvíli snažíte ze základních jestřábích a holubičích
přístupů vybrat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ten nejlepší, či alespoň nejméně
špatný přístup. Ale pořád platí, že máte ve svých rukách jen část řešení. Ani izraelští 
jestřábi, ani izraelské holubice nepřinesou trvalý mír. Protože ke svobodě nelze nikoho do-
nutit násilím. Ale na druhé straně si také nelze vlastní svobodu vykoupit kapitulací.

Ke skutečnému řešení potřebujete mít partnery. Partnery plně vyznávající demokracii,
vládu práva, občanský princip, svobodu. Partnery, kteří nebudou míchat otázky státní a ná-
boženské. Ostatně jak ortodoxní Židé, tak radikální islamisté se shodnou na tom, že nynější
Stát Izrael nemá právo na existenci, byť každý z jiných důvodů.

Pokud vám tedy mám k 61. výročí nezávislosti něco opravdu upřímně přát, pak vám
přeji svět, který se řídí slovy jednoho velkého Žida, o kterém jsem se již zmínil – Ježíše
Krista: „Nechte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží.“ Vím, že takový svět na území Státu
Izrael existuje. Každý tu musí ctít demokratické státní autority, ale zároveň si tu každý
může svobodně koupit nejen tóru, ale i bibli či korán. Každý se také může těšit z občanských,
menšinových a náboženských práv. 
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a ve 49 se kvalifikovaná většina zavádí nově. Jedná se například o tak citlivé téma, jakým
je volný pohyb osob.

V historii Evropské unie se jedná o dosud bezprecedentní posun.
Co víc, hlasování kvalifikovanou většinou se má stát standardním mechanismem 

hlasování, zatímco jednomyslnost má být spíše výjimkou, tak jak vyplývá z článku 16 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, který říká, že nestanoví-li Smlouva jinak, rozhoduje Rada
kvalifikovanou většinou a také z čl. 294 Smlouvy o fungování EU, který mluví o kvalifiko-
vané většině jako „řádném legislativním postupu“. Hrozí reálné nebezpečí, že budeme nu-
ceni do naší legislativy implementovat a posléze i nuceni vykonávat opatření, s jejichž
výslednou podobou jsme nesouhlasili nebo budou pro naši zemi nevýhodná.

Vážnost negativních dopadů rozšířeného hlasování kvalifikovanou většinou posilují tři
další aspekty.

Za prvé poklesne relativní váha hlasů České republiky při rozhodování v Radě ministrů
ze současných 3,5 % na 2,07 %, a to ve prospěch lidnatějších států Unie. Na této změně vel-
kým zemím silně záleželo a má vyrovnat jejich mocenskou ztrátu kvůli rozšíření Evropské
unie. Opět nemám iluze o tom, že tato principální změna systému vážení hlasů neměla za
cíl zmírnit tzv. „demokratický deficit“. To je pouze líbivá rétorika. Za touto změnou stojí
tvrdá realpolitika starých členských států, velkých států, které si uvědomily, že rozšířením
se přirozené těžiště Unie posunulo na východ.

Druhou změnou, která zvyšuje náklady a v prvé řadě zvyšuje rizika rozhodování kvali-
fikovanou většinou a má potenciál výrazně omezit suverenitu České republiky v jejím poli-
tickém rozhodování, je možnost přijímat opatření nad rámec unijních kompetencí, „je-li to
nezbytné k dosažení některého z cílů stanovených smlouvami“ podle článku 352 odst. 1 kon-
solidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie, což je tzv. doložka flexibility. Na
rozdíl od stávajícího znění zakládacích smluv se navržené ustanovení Smlouvy neomezuje
na oblast regulace vnitřního trhu, nýbrž představuje blanketní normu, je de facto bianco
šekem pro další přelévání národních kompetencí na evropskou komunitární půdu.

A v neposlední řadě jde o tzv. paserellu – tedy zjednodušený postup pro přijímání změn
primárního práva podle čl. 48 Smlouvy o Evropské unii. Ta umožňuje změnit zakládající
smlouvy o EU pouze rozhodnutím Rady Evropské unie. Pouze rozhodnutí Rady může měnit
společný rámec pravidel pro všechny – dosud byla tato výsada svěřena mezivládním kon-
ferencím a summitům, kde probíhaly dlouhé a velmi pečlivě vybalancované debaty o tomto
výsostně citlivém tématu.

Druhým vážným tématem debat o ceně za Lisabonskou smlouvu je změna struktury
Evropské unie.

Smlouva ruší dosavadní pilířovou strukturu. Tzv. komunitarizace druhého a třetího pi-
líře znamená přesun dalších kompetencí z oblasti mezivládní spolupráce do struktur a me-
chanismů nadnárodního Evropského společenství. Posílí se tak unijní spolupráce v oblasti
policie a justice a otevře se cesta mimo jiné k harmonizaci trestního práva. Evropský soudní
dvůr, Evropský parlament i Evropská Rada získají více rozhodovacích práv na úkor národ-
ních soudů, parlamentů a vlád.

Totéž platí pro oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tedy dosavadního
druhého pilíře Evropské unie. Smlouva ustavuje funkci Vysokého představitele Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. A to fakticky se stejnými kompetencemi, jaké měl
mít ministr zahraničí Evropské unie v zamítnuté Ústavní smlouvě a které zasahují jak do
kompetencí Evropské rady, tak Evropské komise.
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cenu za naši plnohodnotnou účast v evropském integračním procesu a v přeneseném smyslu
i za potvrzení příslušnosti k evropskému civilizačnímu prostoru, za který chceme nést svůj
díl odpovědnosti, kterého chceme být součástí, jehož hodnoty chceme sdílet a rozšiřovat. Je
to v našem životním, chcete-li národním zájmu.

Pokud přijmeme jako východisko, že Lisabonská smlouva je cenou za naši existenci ve
společenství, můžeme si položit pouze jedinou základní otázku. Je ta cena příliš vysoká, nebo
není? Nepřijímám názor, že ta cena je nulová, stejně jako nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že
se nic nestane, když ji odmítneme zaplatit. Lidské rozhodování má vždy důsledky, ať už řek-
neme ano, či ne. Jde samozřejmě o to, být si dobře vědom nákladů a výnosů obou těchto
možností. Proto tu budu důsledně mluvit o nákladech a výnosech, o poměru cena/výkon a po-
kusím se vyhnout ideologickým klišé a zbytečným emocím, i když to vždycky nepůjde.

Jaká je tedy cena za Lisabonskou smlouvu? Jaká je cena za její přijetí a jaká je cena je-
jího odmítnutí? To jsou otázky, které si kladu neustále již od chvíle, kdy jsem se poprvé coby
premiér jménem České republiky účastnil jednání o této smlouvě.

Nezdůrazňuji to takto formálně náhodou. Lisabonská smlouva, na rozdíl od předchozí
Ústavní smlouvy, není pouze výplodem nějakého shora nadiktovaného Konventu, její defini-
tivní podoba je výsledkem těžkého vyjednávání a kompromisů legitimně zvolených demokra-
tických vlád. A přestože jako každý jiný evropský dokument moderní doby nezapře bruselské
ptydepe, je v konečném důsledku vyjádřením politické vůle evropských státníků. Ano, míra
shody obou smluv je vyšší než procento pozitivních změn, které by byly v českém zájmu. 
To ostatně potvrzuje i Valéry d'Estaing jeden z autorů Smlouvy zakládajíci Ústavu pro Ev-
ropu, bývalý prezident Francie a předseda Konventu o budoucnosti Evropy v The Indepen-
dent, 30. října 2007: „Rozdíl mezi původní Ústavou a současnou Lisabonskou smlouvou je
spíše v našem přístupu, než v jejím obsahu“.

Nedělejme si ale iluze, jednání byla přesto velmi tvrdá. Stejně jako my sledovaly své
národní zájmy všechny ostatní země. Velké i malé, staré i nové, eurofederalistické i ty, které
s námi, nebo alespoň se mnou, sdílejí ideu flexibilní Evropy. Většina zemí unavena dlouhou
a únavnou institucionální diskusí chtěla buď smlouvu beze změn, nebo změny motivované
pouze dílčím, povětšině pro ostatní nezajímavým národním zájmem. Polsko bylo výjimkou
potvrzující pravidlo a i to se po prosazení vlastních zájmů zařadilo do houfu.

Lisabonská smlouva je výsledkem průniku zájmů 27 zemí reprezentovaných jejich vlá-
dami. Je velice důležité si to připomínat, protože tím se vyvarujeme zjednodušujících soudů,
či idealistických představ o možnosti vyjednat něco jiného. Pokud jde o mě, nepřijímám Li-
sabonskou smlouvu s žádným velkým nadšením. Ale beru ji jako onu cenu za členství
v klubu. Beru ji jako cenu, kterou se nám podařilo poctivým a tvrdým jednáním a hledáním
spojenců maximálně možným způsobem snížit. Za tím si stoprocentně stojím.

Cena za přijetí Lisabonské smlouvy je tedy v první řadě vyjádřena podřízením se spo-
lečné politické vůli 27 vlád zemí Evropské unie. Je vyjádřena podřízením našich národních
ambicí a aspirací, průniku národních ambicí a aspirací zemí, které mají i s námi půl mi-
liardy obyvatel. Jaké konkrétní dopady pro nás představuje podřízení se této kompromisní
vůli? Na půdě Senátu již tyto argumenty zazněly mnohokrát a nechci je všechny opakovat.
Uvedu jen ty nejzásadnější.

Nejdiskutovanějším tématem byla změna hlasovacích poměrů a rozhodovacích mecha-
nismů.

Smlouva rozšiřuje množinu oblastí, ve kterých se bude hlasovat kvalifikovanou většinou
o celkem 68. V 19 oblastech se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování
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Do smlouvy se již nedostaly kvazistátní symboly, na které aspirovala zamítnutá
Smlouva o Ústavě pro Evropu.

Vláda také okamžitě reagovala na nález Ústavního soudu z 26. listopadu 2008, v němž
formuloval nutnost zvýšení parlamentní kontroly činnosti vlády v rámci Evropské unie.
Připravili jsme tzv. Lisabonskou novelu jednacích řádů Senátu a Sněmovny, která tuto po-
sílenou kontrolu zaručuje. Nový mechanismus vázaného mandátu pro vládu zajistí, že ka-
binet nebude moci dát souhlas s rozšířením pravomocí Unie na základě přechodových
klauzulí, tzv. passerel, a rozšířené klauzule flexibility bez výslovného, aktivního souhlasu
obou komor Parlamentu.

Tím jsme zaručili na vnitrostátní úrovni rozhodující postavení Parlamentu České re-
publiky při případném využití těchto flexibilních mechanismů Lisabonské smlouvy. Ty se
v průběhu diskusí při ratifikačním procesu nejen u nás, ale i v jiných členských státech,
ukázaly jako jedny z nejproblematičtějších míst celé smlouvy.

V průběhu ratifikačního procesu jsme také vnímali obavy některých politických sub-
jektů z extenzivního výkladu Listiny základních práv a svobod a z možného prolomení 
poválečného československého zákonodárství. Plně jsme proto využili síly našeho předsed-
nictví a do závěrů březnové Evropské rady jsme po tvrdých diskusích zejména s rakouskými
a německými partnery prosadili odkaz, že aplikace Listiny musí vždy respektovat obecné
zásady práva včetně zásady subsidiarity a zákazu retroaktivity.

Kvůli transparentnosti jsme se rozhodli předložit Listinu základních práv a svobod 
Evropské unie oběma komorám parlamentu spolu s Lisabonskou smlouvou. Přestože for-
málně není její součástí a Smlouva na ni pouze odkazuje. Vláda se nedomnívá, že to před-
stavuje z pohledu ústavních procedur problém. To ostatně potvrdil ve svém nálezu

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

321

Smlouva dále dává Evropské radě pravomoc jednomyslně rozhodnout, že hlasování
kvalifikovanou většinou se u společné zahraniční politiky může rozšířit i bez změny základ-
ních smluv pouhým exekutivním aktem. Výjimku tvoří pouze obranné a vojenské záležitosti.
Lisabonská smlouva také zahrnuje ambici k výraznému posunu v oblasti potenciální vo-
jenské obranné spolupráce. Po vzoru Washingtonské smlouvy stanoví povinnost pomoci na-
padenému členskému státu všemi prostředky.

Nakonec, ale ne v poslední řadě, přijetím Lisabonské smlouvy přijdou členské státy
o možnost předsedat Unii.

Smlouva zavádí funkci předsedy Evropské rady, který nahradí dosavadní rotující půl-
roční předsednictví členských států. Přitom naše předsednictví ukázalo, že i nové a relativně
malé země mohou úspěšně zvládnout předsednictví, dokonce i v těžkém čase krize. Na druhé
straně právě ostudné neodpovědné hlasování o pádu vlády uprostřed předsednictví dodalo
zastáncům zřízení funkce předsedy Evropské rady ty nejpádnější argumenty.

Toto je tedy stručné shrnutí nákladů neboli argumentů, proč říci Lisabonské smlouvě
ne. Ujišťuji vás, že si jsem jejich váhy plně vědom. Jsem si vědom nikterak malé výše ceny,
kterou máme případně zaplatit.

Řekl jsem v úvodu, že naše vláda udělala maximum pro to, aby cenu za Lisabonskou
smlouvu snížila. Dovolte mi nyní podepřít toto tvrzení argumenty.

Vláda sjednala Lisabonskou smlouvu z pověření prezidenta republiky v situaci, kdy tak-
zvaná Ústava pro Evropu s výraznými federativními prvky byla odmítnuta ve dvou po sobě
jdoucích referendech ve Francii a Nizozemí. Po neúspěchu tohoto projektu hledala Evropská
unie jiné řešení, přičemž tlak na institucionální reformu byl naprosto enormní a zastiňoval
a odsunoval řešení jiných, velice naléhavých politických úkolů. Sám jsem tuto diskusi nazý-
val mlhou, cudně zakrývající daleko větší problémy EU a umožňující zneužít a odmítnout
pokusy o řešení těchto problémů oblíbenou mantrou o neexistenci Reformní smlouvy.

Německé předsednictví si tuto reformu vzalo za svou prioritu a vyvinulo obrovskou
energii, aby jednání dotáhlo do konce. Česká vláda se na těchto jednáních aktivně podílela
a maximálně využívala prostor, který měla k dispozici. Zdůrazňuji, že to bylo vůbec poprvé,
kdy se Česká republika účastnila jako plnoprávný – nejen aktivní – hráč debaty o budoucí
podobě primárního práva EU.

Díky naší aktivitě a spolupráci s ostatními podobně smýšlejícími členskými státy se
nám podařilo dosáhnout určitého snížení konečné ceny za Lisabonskou smlouvu.

Podařilo se nám prosadit posílení úlohy národních parlamentů ve fungování Evropské
unie. Budou tak moci promluvit do legislativního procesu, který byl dosud pouze doménou
Evropské rady a Evropského parlamentu.

Z iniciativy České republiky byla smlouva doplněna o princip oboustranné flexibility,
který umožňuje přenos pravomocí zpět na úroveň členských států, pokud se jejich výkon
na úrovni Evropské unie ukáže jako neefektivní. K tomu může dojít buď prostřednictvím
změny zakládajících smluv, nebo prostřednictvím zrušení legislativních aktů. Zejména z dů-
vodu porušení principu subsidiarity nebo proporcionality. Ano, může se to zdát být pouze
kosmetická úprava. Ale je to vůbec poprvé, kdy evropské primární právo připouští přesun
kompetencí zpět na národní úroveň. Dosud smlouvy pouze obsahovaly jednosměrný úprk
směrem ke „stále užší unii“.

Česká republika také připojila ke smlouvě jednostrannou deklaraci zdůrazňující re-
striktivní výklad Listiny základních práv Evropské unie, na kterou smlouva odkazuje. Tím
jsme zabránili případnému dvojímu výkladu a expanzi práv a nároků nové generace.
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celerovat již dnes patrné tendence některých států postupovat po evropské stezce pouze do
té doby, dokud je to výhodné. Pokud je společný postup proti národním zájmům členských
států, stále více se uchylují k individuálním řešením. Věřte, že o tom jako předseda Evropské
rady vím úplně všechno.

Nejde jen o nás. Krach Lisabonské smlouvy by znamenal definitivní konec naší klíčové
priority, jíž je další rozšiřování Unie. Řada starých zemí se ho obává, klade si zbytečné a zá-
stupné podmínky a bez reformy institucí na něj nikdy nepřistoupí.

Jenom zopakuji! V situaci, kdy na východě stále asertivnější Rusko posiluje své sféry
vlivu, není vůbec odpovědné zpochybnit rozšiřování Evropské unie. A navíc vyvolat hrozbu
štěpení na jádro a periferii. Všem zemím na východ od Německa a Rakouska by pak hrozilo
oslabení jejich západních vazeb a posun do ruské náruče. Jestliže mé výhrady k Lisabonské
smlouvě jsou diktovány starostí o naši svobodu, pak důsledky jejího nepřijetí by pro naši
svobodu byly daleko fatálnější.

Nakonec jsem si nechal další a aktuálně asi nejzávažnější důvod pro Lisabonskou
smlouvu. Po ostudném sesazení vlády uprostřed předsednictví si již nemůžeme dovolit další
ostudu. Když sečtu všechny, i jen hypotetické náklady, které může přinést tato smlouva,
stále půjde o setinu škod, které nám způsobil tento neodpovědný a cynický krok. Tyto škody
se již staly a jsou nevratné. Neuvěřitelným způsobem jsme oslabili naši pozici a posílili
tábor eurofederalistů. Čeští socialisté jasně a definitivně prokázali, že za jejich hloupou, la-
cinou proevropskou rétorikou je pouze snaha naplnit jejich letitý sen o internacionálním
charakteru socialistických bludů. Proletáři všech zemí spojte se, to je jejich evropská poli-
tika. Hovoří-li tito lidé o jistotách, víme dnes už zcela jistě, o jaké jistoty jde. Jistota ostudy,
jistota ztráty prestiže, jistota života na dluh, jistota závislosti, jistota malosti. Svědčí o tom
i tato citace ze včerejších Financial Times: „Pokud český Senát neodsouhlasí Lisabonskou
smlouvu, poškodí to ještě více českou národní reputaci a uvrhne Evropskou unii do stále
větší nejistoty“. Nebo namátkou včerejší El Pais: „EU potřebuje v době krize silné dyna-
mické předsednictví. České předsednictví (já podotýkám, že až po pádu vlády) nedosáhlo
ani toho, aby lídři jezdili na summity“. A mohu pokračovat z dnešního Le Figara a slova
Nicolase Sarkozyho: „Kvůli českému předsednictví (znovu myšleno oslabeného pádem
vlády) se stala Evropa neviditelnou na politické mapě světa.“

Pokud máte teď tady obavu, že Lisabonská smlouva poškodí naše národní zájmy, tak
vás chci ubezpečit, že už se stalo, bez toho, že by Lisabonská smlouva platila, a my víme
kdo, kdy a proč to udělal.

Ztratili jsme vše, čeho jsme dosáhli za dva roky tvrdé dřiny a nahráli jsme těm, kteří
od počátku tvrdili, že malá postkomunistická země nemůže řídit EU.

Pokud bychom zamítli Lisabonskou smlouvu, dodali bychom jim další munici. Znovu
opakuji, nestojíme tu my Češi proti všeobjímající Evropské unii. Jsme jednou z 27 zemí,
z nichž každá prosazuje svůj národní zájem, a Lisabonská smlouva je pouze jedním z vý-
sledků tohoto neustálého hledání konsensu.

Uvedl jsem tu poctivě argumenty pro i proti. Pro mě je výsledný součet jasný. A nikoli
pouze proto, že jsem Lisabonskou smlouvu jménem České republiky podepsal a jsem tedy
zavázán ji prosazovat. Měřeno naším českým národním zájmem jsou prostě daleko vyšší
náklady nepřijetí, než přijetí. Lapidárně bych to shrnul do jedné věty: Lisabonská smlouva
prosazování našich národních zájmů poněkud ztíží, její zamítnutí je znemožní.

Jako premiér České republiky jsem po tvrdém vyjednávání smlouvu podepsal a logicky
a se vší odpovědností podporuji ratifikaci.
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i Ústavní soud. Co se týká dopadů Listiny, je podstatné, že nijak nerozšiřuje pravomoci
Unie vymezené ve Smlouvách. Nezvyšuje tedy onu cenu, kterou zaplatíme za Lisabonskou
smlouvu.

Tímto jsem ukončil svůj výčet na stránce nákladů Lisabonské smlouvy a výčet toho, co
jsme učinili pro jejich snížení. Nyní se dostávám k nákladům, které by přineslo její nepřijetí.

Především musím sám za sebe říci, že odmítnutí Lisabonské smlouvy v té podobě, v jaké
jsme ji vyjednali, bych považoval za znak pasivního přístupu k Evropské unii. Já pasivitu
z principu odmítám. Jak pasivitu ve formě bezmyšlenkovitého přijímání všeho, co k nám
přijde z Bruselu, tak pasivní rezistenci, jakési automatické zaujímání obranného postoje.
Jsem přesvědčen, že pasivita se nevyplácí a že cena za ni je ta nejvyšší možná. Pasivitou
ještě nikdo nic nevyhrál a ničeho nedosáhl. My jsme zvolili aktivní přístup. Při realistickém
zvážení našich možností a politické situace v Evropské unii jsme se rozhodli nebýt žábou
na prameni, ale naopak se snažit v maximální míře ovlivnit podobu Smlouvy.

Pokládám se za zahraničněpolitického realistu. Lisabonská smlouva je v současné době
realitou, žádné jiné řešení nebylo a není na stole. Přičemž zjevná politická objednávka na
reformu fungování Evropské unie, živená oněmi realpolitickými motivy, které jsem již zmí-
nil, by se prosadila tak jako tak. A rozhodně tu platí stará konzervativní pravda, že každá
změna je k horšímu. Každá nová smlouva je horší než ta předchozí a lepší než ta budoucí.

Když říkám, že jiné řešení není na stole, míním tím, že na stole není ani „řešení“ ve
formě odmítnutí Lisabonské smlouvy. Dosáhli bychom pouze toho, že ona drtivá většina
zemí, které si takovou úpravu přejí, by prosadila svou jiným způsobem, pro nás nepochybně
ještě méně příznivým. Posílily by se totiž tendence na rozdělení EU na integrační jádro
a periferii, což pro nás není výhodný model. Žene nás do sféry vlivu Moskvy, či ještě spíše
nám nedává šanci se z této poválečné evropské architektury vymanit. Tvrdím, že postjaltský
a postteheránský proces nastartovaný po pádu železné opony by tak byl fatálně přerušen
a naše euroatlantické zakotvení ohroženo. Asi ne zítra, ale možná už pozítří.

Navíc bychom ztratili své spojence. Země jako Polsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko,
Velká Británie… Ty spolu s námi sdílejí potřebu liberálnější, flexibilnější Unie. Nesouhlasí
s federalizací a utužováním disciplíny. Přesto s touto smlouvou nemají zásadní problém
a naše ne by nepochopily.

A my přece potřebujeme spojence. Když jsem tu mluvil o aktivním přístupu, měl jsem
tím na mysli schopnost získávat většinu pro naše záměry, být subjektem řešení pro Evropu,
nikoli jeho objektem. My přece potřebujeme měnit EU daleko více než staré a velké státy,
protože nám vyhovuje daleko méně než jim. Nám by nijak nepomohlo schovávat se za právo
veta a snažit se takzvaně bránit nejhoršímu. My musíme umět spolu s ostatními vytvářet
ony kvalifikované většiny, ne se jich bát. Ostatně i v dnešní realitě Evropských rad je právo
veta v praxi fakticky neuplatnitelné. To vám potvrdí každý, kdo o tom něco ví.

O skutečné podobě EU nakonec nerozhodují smlouvy, ale reálné chování politiků. Idea
Unie coby stále úžeji integrovaného celku v duchu hesla „one size fits all“ je fakticky mrtvá.
Realita dnes směřuje ke koncepci více „flexibilní“ či „variabilní“ integrace, která daleko lépe
odpovídá situaci, kdy v rozšířené a heterogenní Evropě vznikají různorodá zájmová uskupení
a aliance členských států. My jsme se naučili v těchto aliancích pohybovat, naučili jsme se
prosazovat naše národní zájmy. My se nemusíme schovávat v koutě a hrozit právem veta.

Skoro se mi chce říci: Schvalte Lisabonskou smlouvu! Způsobí totiž konec současného
charakteru integrace. Svým centralistickým charakterem v žádném případě nereflektuje
současnou praxi evropské politiky. Tato striktní lisabonská svěrací kazajka bude pouze ak-
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tické vlastnosti mu nijak nebránily v naprosté loajalitě, oddanosti demokratickým prin-
cipům a hlubokém respektu k většinovému rozhodnutí, byť s ním třeba nesouhlasil.
Žádná z této sady vlastností dnes není v politice běžná a už vůbec ne všechny najednou.
Nejsou běžné, protože v české politice je velkou výjimkou být konzervativcem. A Václav
Benda byl konzervativcem doslova tělem i duší. Nikdy se nevzdával svých zásad, stejně
jako se nikdy nevzdal svých zlozvyků. On zkrátka nikdy v ničem neustupoval, od toho
jsou tady jiní.

Neodvažuji se hovořit o Václavu Bendovi disidentovi. Pro mě ale Václav Benda bezpo-
chyby patří k čelným otcům zakladatelům polistopadové demokracie. O co méně byl vidi-
telným vůdcem než Václav Havel, o to trvalejší fundament položil do jejích základů. Se
stejnou vytrvalostí a neústupností, s jakou bojoval proti komunismu, pracoval po listopadu
na vyrovnání s totalitní minulostí. I v tom se projevilo jeho hluboké konzervativní přesvěd-
čení. Náprava křivd spáchaných komunistickým režimem, rehabilitace a restituce, lustrační
zákon a snaha pohnat komunistické zločince k soudu i rozbíjení totalitních mýtů a obnova
institucí svobodné společnosti, včetně úlohy církví. To vše a mnohem více bude navždy spo-
jeno se jménem Václava Bendy. Přičemž na rozdíl od mnoha jiných, kteří o těchto věcech
květnatě hovořili, bojoval za ně v praxi. Většinou úspěšně, byť ne vždy. Vždy se o to však
alespoň pokusil. I v tom byl typický konzervativec.

Václav Benda se nikdy nebál plavat proti proudu. Ne, že se nebál, on považoval za svou
povinnost a svaté právo říkat co si myslí a upozorňovat na chyby a omyly, jichž se tak často
dopouští většina. Byl doslova antipopulistou. Navíc měl dar sžíravě pravdivé ironie, kterou
mnoho lidí špatně snáší, i když často šlo zároveň o sebeironii. Ze všech těchto důvodů nikdy
nedosáhl na vrcholnou funkci, proto nebyl nikdy masově oblíben. Ale proto po něm na druhé
straně zůstává trvalejší a zásadnější odkaz než po jeho populárnějších současnících. Měl
mnoho nepřátel. Nejen mezi starými komunistickými elitami, ale i mezi elitami novými, jež
ostatně byly a jsou v řadě případů spíše elitami staronovými. Svým nesmlouvavým, nepruž-
ným postojem si naprosto uzavřel cestu k vyšším poctám.

Dokud Václav Benda žil, byl pro mnohé podivín. V horším případě extremista, který se
nebojí dát otevřeně najevo své přesvědčení, že například Augusto Pinochet učinil pouze to,
co bylo nezbytné, aby zachránil Chile před totalitním komunistickým peklem. Sám také
ještě v disentu říkal, že kdyby měl dvě divize, neváhal by je pod praporem kříže vyslat na
pochod na Prahu. Václav Benda rozhodně nebyl za svého života standardním, tuctovým po-
litikem. O to větší úctu si zaslouží po své smrti. Člověka nečiní velikým jeho funkce, ale
jeho zásady. Jeho odkaz netvoří slova, ale činy. O tom, kým opravdu byl, nerozhodují jeho
předpoklady, ale jeho volby. Václav Benda byl velkým mužem činu, který vždy volil správně.

Osobně nikdy nezapomenu, co udělal Václav Benda pro naši svobodu a demokracii. Jest-
liže konzervativní a křesťansko demokratický proud přežily komunismus i polistopadové
ideové zmatky a dnes tvoří pevnou součást pravicového politického myšlení, je to také jeho
velkou zásluhou. A úplně nakonec: Měl jsem Václava Bendu obyčejně lidsky rád za to, jaký
to byl zatraceně tvrdohlavý paličák.

✗ Václav Benda mi v něčem, přestože jsou oba úplně jiní, připomínal Karla Schwarzen-
berga. Když se člověk prokousal tím, co vlastně chtějí říct, a pochopil to ve změti rušivých
vlivů; tedy když Václav odložil „dvojku“ červeného a nezbytné viržínko, zastavil motorku
a začal konečně něco říkat a Karel se proklimbal ke kloudné větě, které jste dokonce po-
rozuměli, nikdy neřekli blbost!
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Jako předseda Občanské demokratické strany a poslanec jsem přes všechny výhrady,
spíše politicky a rozumem než s přesvědčení a srdcem, hlasoval pro. A jako člověk, demokrat
a občan České republiky těm z vás, kteří jsou svobodní, nezávislí, aktivní, prozápadní a od-
povědní, doporučuji totéž!

✗ Počítaly se poslední dny mého vládnutí. 6. 5. jsem vystřihl tento projev v Senátu, 7. 5. odří-
dil evropský Job Summit, abych 8. 5. společně s většinou evropských premiérů a prezi-
dentů nastartoval námi prosazený Eastern Partnership Summit, následovaný Southern
Corridor Summitem, za účasti prezidentů a vrcholných představitelů dotčených zemí.
Všichni věděli, že je to můj poslední den v úřadu. Angela si na závěr vzala slovo a za
všechny mi poděkovala: „Víš, Mirku, my jsme z tebe měli trochu strach, ale nakonec jsi
byl pro Radu velkým přínosem. Měli jsme rádi tvou přímočarost a zapálení pro věc
a taky… tvůj humor, i když tomu jsem rozuměla asi jenom já….“ Pak jsem odjel do 
Strakovky, sbalil si aktovku, rozloučil se s lidma a jel domů. Měl jsem to za sebou.

10 let bez člověka, 10 let bez Václava Bendy
VZPOMÍNKOVÝ SEMINÁŘ „VÁCLAV BENDA: KŘESŤAN V POLITICE“, SENÁT, 16. 6. 2009

Václava Bendu jsem osobně poznal až právě zde, v Senátu. Musím říci, že pro mě
byl vždy impozantní, až trochu mýtickou postavou. Obdivoval jsem jeho zarputilost a od-
vahu, jeho věrnost vlastním ideálům a hodnotám. Přičemž tyto výrazně individualis-
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Platí moje staré heslo: „Česká politika je jako hokejová šatna. Je v ní bordel, hluk a smrad.“ Poté, co
jsem začal hrát hokej, tak to musím poopravit. Nerad bych křivdil hokejové šatně. Je spíše jako grupen
sex. Umožňuje mi říkat: „Já už byl...“ S pohádkovým dovětkem: „Teď zase ty dělej převozníka.“



Právě krize nám ukázala v praxi obě zmíněná selhání etiky. Na jejím počátku stál pře-
rozdělovací populismus, její průběh pak vyvolal poptávku po národním protekcionismu. Za
hlavního viníka vzniku a eskalace krize přitom pokládám selhání politických elit, či chcete-
li, selhání státu. Nicméně nelze zapomínat ani na etiku firemní a etiku občanskou.

Jak jsem již řekl, trh za krizi nemůže. Nejde o selhání kapitalismu. Stokrát, ba milion-
krát opakovaná lež se přece nestává pravdou. Tvrzení, že za krizi může příliš liberální, ne-
regulovaný či pejorativně „pirátský“ trh, je výsměchem zdravému rozumu, je ideologicky
motivovanou lží. Americký finanční trh patří k nejefektivněji regulovaným na světě. O něco
přesnější už je tvrzení, že za krizi může nenasytnost a chamtivost. Jde totiž o polopravdu.
Krizi opravdu způsobila nenasytnost a chamtivost. Nikoli však kapitalistů a konzervativců,
ale nenasytná a chamtivá snaha populistických politiků koupit si hlasy širokých vrstev
obyvatel.

Na počátku krize stála politika prezidenta Billa Clintona podporující vlastnictví nemo-
vitostí ze strany chudších vrstev včetně etnických menšin. Bankám se například nařizovalo
investovat v místě svého působení a polostátní hypoteční agentury Freddie Mac a Fannie
Mae pak tyto hypotéky vykupovaly. Důvodem bezbřehého poskytování hypoték tak nebyl
morální hazard soukromých bank, ale morální hazard vlády. Polostátní hypoteční agentury
pak byly velkými hráči také na trhu sekuritizovaných aktiv. To jsou ony všem známé balíčky
hypoték, do kterých nikdo neviděl, a nedokázal posoudit jejich rizikovost. Tyto balíčky s to-
xickými aktivy jsou dnes také podezřelé coby viník finanční krize. A jak vidíme, i zde je po-
čátek zla ve státním sektoru.

Je nepochybně dobře, pokud se nyní snažíme zabránit opětovnému šíření toxických
aktiv finančními trhy. Když se snažíme snížit míru rizikových investic v portfoliu finančních
institucí a zlepšit jejich transparentnost a informovanost klientů. Tím však řešíme pouze
sekundární mechanismus vzniku krize. Nesmíme zapomínat, kde se tu primárně ona to-
xická aktiva vzala. Vznikla z morálního hazardu vlády, která za ně převzala odpovědnost,
která svým politickým vlivem de facto garantovala soukromým firmám, že obchodování
s hypotečními balíčky je OK. Nakonec také vláda musela sanovat bankrotující polostátní
agentury Freddie Mac a Fannie Mae. Nebyla to však už administrativa Billa Clintona, která
krizi zasela, ale George W. Bushe, která ji sklidila.

Právě volební cyklus je zdrojem mnoha etických problémů. Až příliš často se stává, že
praví viníci získají za své neodpovědné, populistické kroky slávu a vděk, zatímco důsledky
padnou na hlavu jejich nástupcům. Tato možnost přesunout své omyly a chyby na budoucí
vládu jistě nepřispívá k ochotě politiků chovat se eticky. A je třeba otevřeně říci, že Evrop-
skou unií právě přijatá pravidla přísnější regulace bankovního rizika budou k ničemu,
pokud se nám nepodaří také nějak „zregulovat“ populistické politiky. Ti mohou kdykoli
v budoucnu finanční instituce přimět k novému kolu morálního hazardu. K tomu uvedu
dvě čísla. V České republice činí objem rizikových hypotečních úvěrů pouhá tři procenta,
zatímco v USA má problémy se splácením 12 procent dlužníků. Důvod tohoto čtyřnásobného
rozdílu je zřejmý. U nás zatím nikdo neprosadil do praxe doktrínu, že by vlastnické bydlení
mělo být dostupné pro všechny vrstvy obyvatel.

Analogií hypotečního populismu v USA je evropské přerozdělování. Dokonce i v čase
krize slyšíme hlasy, že by se měly zvýšit sociální výdaje. Přitom už nyní jejich úroveň fatálně
ohrožuje stabilitu veřejných financí. A zejména narušuje přirozenou solidaritu a soudržnost
mezi společenskými vrstvami a generacemi. Znovu se vracím k apoštolu Pavlovi. Dar má
smysl pouze tehdy, pokud je dobrovolný.
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Když máš křivou hubu, nezlob se na zrcadlo
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST V EVROPĚ

NEBOLI ETIKA HOSPODÁŘSKÉ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY“, VÍDEŇ, 19. 6. 2009

V záhlaví této konference stojí: „Sociální spravedlnost v Evropě neboli Etika hospodář-
ské krize a její důsledky“. Musím však trvat na tom, že etika vždy byla, je a bude jen jedna.
Bez ohledu na historické období, bez ohledu na formu vlády, bez ohledu na to, zda prožíváme
léta tučná, nebo hubená. Krize pouze zesiluje naši potřebu o etice mluvit a neúprosně od-
haluje naši případnou neetičnost. Beru tedy tuto konferenci jako příležitost mluvit o věč-
ných a obecných základech etiky. Jako dobrou příležitost. Protože vůbec nepochybuji o tom,
že současná krize a její hloubka je spravedlivým trestem za naše neetické a neodpovědné
chování v minulosti, v takzvaně lepších časech.

Neúprosným zrcadlem etiky naší společnosti je trh. Opravdu zrcadlem, nikoli zdrojem.
Trh za krizi nemůže. Mohou za ni naše politické chyby, etické poklesky, neodpovědnost a po-
pulismus, které křiví ekonomické prostředí. Jak se říká u nás: „Když máš křivou hubu, nezlob
se na zrcadlo.“ Je to možná trochu hrubé, ale výstižné. Ostatně sama podoba trhu není jen
výsledkem působení jakýchsi neosobních sil, nějakého automatického samopohybu, oné po-
věstné neviditelné ruky trhu. Liberální trh se v žádném případě nerovná anarchii. Naopak.
Náš trh funguje proto a jen proto tak dobře, protože je postaven na křesťanské etice. Na
etice, která si stejně cení odpovědnosti i solidarity, svobody i spravedlnosti. Náš trh stojí na
dobrovolném přijetí určitých hodnot a principů, stojí převážně na nepsaných pravidlech. Ta
psaná je pouze stvrzují a vymezují sankce pro ty, kteří by je snad nechtěli plnit.

Takto tedy funguje náš trh v ideálním případě. Všichni však víme, že v praxi tomu tak
není. Trh bývá pokřiven nejrůznějšími lobbistickými tlaky a parciálními zájmy. A je úplně
jedno, odkud tyto tlaky a zájmy přicházejí. Zda od firem, odborů, nebo jsou důsledkem touhy
politiků koupit si hlasy voličů. Vyhovění těmto tlakům je vždy vítězstvím silné a dobře or-
ganizované nátlakové menšiny nad rozptýlenou a neorganizovanou většinou. To je ona
známá Buchananova veřejná volba. Zde jsou kořeny naší současné krize. Stejně jako krizí
minulých a budoucích. Ty kořeny mají svá jména: protekcionismus a populismus. Často je
ovšem obtížné odlišit jedno od druhého. Snaha preferovat některé firmy na úkor jiných,
stejně jako neodpovědné rozdávání dárečků občanům jde obvykle ruku v ruce, bývá součástí
jedné špatné politiky a tleskají mu jak velké korporace, tak odboráři.

Příkladem takového protekcionářského a populistického gesta bylo volání francouzského
prezidenta Nicolase Sarkózyho po návratu francouzských automobilek domů, místo aby se
jinde laciněji vyrobené vozy dovážely do Francie. Nebo Obamovo „Buy American“. Na obojí
se svým způsobem hodí esej Fréderica Bastiata „Petice výrobců svíček“. Ti žádají ochranu
před sluncem. A to v duchu zavedených protekcionistických opatření, kdy vláda chrání do-
mácí trh před dovozy výrobků s nižší cenou. „Jak by bylo nedůsledné umožňovat přístup slu-
nečnímu svitu, jehož cena se rovná nule?“, tvrdí výrobci svíček. Proto navrhují nařídit všem
občanům dokonalé zatemnění, aby se zabránilo slunečnímu dumpingu. Fréderic Bastiat na-
psal tento esej v roce 1845. Ale někteří politici zřejmě mají „zatemnění“ i v 21. století.

Pro názornější definici zmíněných dvou zel, protekcionismu a populismu, si vypůjčím
dva citáty. Jeden od F. A. Hayeka, který varoval, že kapitalismus musí být chráněn před
kapitalisty. Jeho mottem bylo: „I am pro market, not pro business“. Druhý citát pochází od
apoštola Pavla z Druhého listu korintským: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci
předem rozhodl, ne s nechutí, ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“
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tolik jídla, že by to nasytilo celou Afriku. A v Evropě vzniká z hnijících zbytků tolik sklení-
kových plynů jako vypouští pětina všech automobilů. Opravdu pomůžeme našim občanům,
když je budeme povzbuzovat v nákupu jídla? Nebo tím jen dále zdražíme produkci potravin
a nepřímo tak zhoršíme postavení stamilionů chudých lidí v zemích, kde se nemohou dosyta
najíst? A navíc zpochybníme naši politiku ochrany klimatu? V takovém chování žádnou
„etiku v době krize“ nevidím.

Doba krize by neměla být příležitostí k novému kolu obžerství, ale naopak k návratu
k odpovědnějšímu stylu života. Než do spotřeby investujme raději více do vzdělání. Do vědy.
Do modernějších a šetrnějších technologií. Jistě, viditelné výsledky a vděk se nedostaví tak
rychle. Ale o to pevnější a trvalejší budou mít základy. Přesvědčujme o tom občany. Pře-
svědčujme je, že nelze žít na úkor budoucnosti. Vysvětleme starším generacím, že volbou
populistů, kteří jim uprostřed krize slibují vyšší penze a sociální dávky, které není z čeho
zaplatit, berou perspektivu, berou šance na slušný život svým dětem a vnukům. Z nichž
mnozí ještě ani volit nemohou.

Etika hospodářské krize podle mého spočívá v jasném poznání či připomenutí si, že še-
trnost stojí nejen morálně, ale i národohospodářsky vysoko nad rozmařilostí. Kořeny krize
jsou vskutku v naší marnotratnosti. Smutným paradoxem je, že mnozí navrhují jako lék
na krizi nové, ještě rychlejší roztočení spirály marnotratnosti. To je ale cesta do pekel. Co je
součástí problému, nemůže být součástí jeho řešení. Cesta z krize a prevence před dalšími
šoky není v umělém zvyšování spotřeby, v lití dalších a dalších virtuálních miliard do eko-
nomiky. Ale právě naopak. Spočívá v návratu k rozumnému hospodaření.

Již citovaný Fréderic Bastiat uvádí ve svém slavném eseji „Co je a co není vidět“ příklad
dvou bratrů, kteří napůl zdědili velké peníze po otci. Jeden mrhá svými financemi, za vozy,
nábytek a drahé hostiny utrácí více než činí jeho příjem a musí tak sahat na základní ka-
pitál. Je všeobecně oblíben. Vždyť pomáhá roztáčet kolotoč spotřeby a dává lidem kolem
sebe vydělat. Naopak jeho podivínský bratr je považován za kazisvěta a nepřítele společ-
nosti. Peníze si škudlí, spotřebovává pro sebe jen dvě pětiny svých příjmů, jeho okolí z něj
zdánlivě mnoho nemá. Ale on dává pětinu na charitu, pětinou podporuje podnikání svých
přátel a pětinu spoří v bance na budoucnost svých dětí. Všechny jeho peníze jsou tak nako-
nec rovněž v oběhu, byť je není vidět. Po deseti letech je marnotratný bratr bankrot. Už ne-
může nikomu ničím prospět, protože spotřeboval vše, co měl. Naopak šetrný bratr
prosperuje, dále dává do oběhu celý svůj důchod, ale přivádí do něj i další příjmy, které rok
od roku rostou. Navíc zajistil své děti a dal jim podmínky, aby pokračovaly v jeho díle.

Je neuvěřitelné, jak je tento příběh i po jeden a půl století pravdivý. Podpořme i my ra-
ději stranu nabídky, než stranu poptávky, podpořme raději budoucnost, než přítomnost,
podpořme raději investice, než spotřebu. Dejme také prostor tomu, aby se mohla uplatnit
přirozená etika a svoboda výběru samotných občanů. Důvěřujme jim a nesnažme se jim ne-
ustále vnucovat dárečky, které je motivují k určitým výdajům. Tím jen podporujeme jejich
tendence k neodpovědnosti. O hypotékách a spotřebitelských úvěrech už byla řeč. Dalším
takovým příkladem je šrotovné. Názorná ukázka selhání jak etiky státu, tak etiky firemní.

Argument, že automobilový průmysl je páteří ekonomiky a dává vydělat ostatním, stojí
na vodě. Lidé i vlády přece vždy mohou své peníze na základě zralé úvahy investovat efek-
tivněji, než jak jim diktuje parciální zájem jednoho odvětví. Za prvé je vůbec nemusejí dávat
do spotřeby. Za druhé, a to je ještě podstatnější, vůbec není pravda, že zničením něčeho
dosud funkčního, aby se mohlo pořídit nové, stoupne blahobyt společnosti a kvalita života
občanů.
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Občané evropských států mají přirozený smysl pro solidaritu a jsou srozuměni s tím,
že část peněz odvedou ve prospěch méně šťastných, méně úspěšných, méně zdravých. A také
sami věnují své prostředky na charitu. Problém je, že míra veřejného přerozdělování v řadě
zemí přerostla své přirozené meze. Neplní svůj původní účel pomáhat potřebným, ale stává
se nástrojem pro korumpování širokých voličských vrstev. A nakonec, ale ne v poslední řadě,
zabíjí i soukromou dobročinnost. Sociální, penzijní a zdravotní systémy se dostávají na po-
kraj své ufinancovatelnosti. Pokud neprovedeme hluboké reformy, budou brzy za ní. Se
všemi strašlivými dopady na jistoty občanů, na veřejné finance a sociální smír.

Poučení z toho všeho je zřejmé. Vládní etika spočívá v zásadě nepřesouvat problémy
a náklady vlastní politiky do budoucnosti. Obávám se však, že takové odpovědnosti naše
demokratická elita není většinově schopna. Heslo „Kup teď, zaplať potom“ není jen sloga-
nem úvěrových firem, ale i faktickým, byť skrývaným obsahem kampaní populistických
stran. To bude způsobovat nové a nové potíže. V případě hypotečních úvěrů ta bublina
splaskla celkem rychle, protože splácení dluhů bylo na každé jednotlivé rodině. V případě
státního dluhu můžeme naši neodpovědnost protahovat na desítky let. A doufat, že se vždy
najde někdo, kdo nám ještě půjčí. Nicméně i zde nám krize ukázala, že existují jasné meze.
Maďarsko, které je dlouhodobě pod vlivem populistické socialistické politiky, málem zbank-
rotovalo. Ale i takový velký a silný stát jako Německo naráží na obtíže s umístěním svých
obligací.

Krize také znovu upozornila na palčivý problém globálních nerovnováh. Bohaté Spojené
státy jsou velkým dlužníkem chudé Číny a v důsledku krize se u ní zadluží ještě více. Bo-
hatší část planety spotřebovává každý rok více, než vyprodukuje, zatímco relativně zaostalé
asijské země dokáží z toho mála, co mají, ještě uspořit. Není snad právě tato neprozřetelná
nenasytnost flagrantním narušením naší křesťanské etiky?

Zde se dostávám od etiky státu k etice občanské. Protože důraz na spotřebu, „ať to stojí,
co to stojí“, vychází z přání obyvatel, jemuž političtí populisté „pouze“ ochotně vycházejí
vstříc. Přitom je třeba zdůraznit, že skutečná kvalita života obyvatel se neodvíjí pouze od
výše HDP. Neodvíjí se od prostého objemu spotřeby, ale od skladby a kvality statků, které
spotřebováváme, od toho, zda skutečně zlepšují náš život, nebo nám působením komerční
i politické reklamy pouze dávají falešný pocit vyššího ekonomického statusu.

Musíme se vskutku ptát, jak dalece jsme se vlivem zmasírované masové společnosti
vzdálili od našich morálních zásad. Šetrnost v naší civilizaci přece vždy stála vysoko nad
rozmařilostí. Nyní se zdá, že je tomu naopak. Víme ještě vůbec, co znamená termín „odložená
spotřeba?“ Budoucnost každé společnosti záleží na tom, jak velký díl produkce okamžitě
spotřebuje a jak velký díl využije na investice. A pokud investuje na dluh, musí mít jistotu,
že výnosy z těchto investic převýší úroky z dluhů. Mám však vážné důvody se domnívat, že
jak politici, tak někteří občané mají sklony tuto prostou matematiku ignorovat. Často se
půjčené peníze prostě projedí, nebo utratí za krátkodobé povyražení. A to platí pro vlády
i pro obyvatele, jak ukazuje hrozivý nárůst objemu nesplácených spotřebitelských úvěrů.
V nesmyslném utrácení přitom lidi podporují jak chamtiví soukromí lichváři, tak politici,
kteří jsou ochotni tvrdit, že státní dluh se stejně nikdy nesplácí. Tak proč by se měly platit
dluhy soukromé, že?

Groteskním příkladem neodpovědnosti v čase krize je volání po povzbuzení spotřeby
prostřednictvím třináctých důchodů či vyšších sociálních dávek, případně snížením DPH
u potravin. Opět si vypomohu pár čísly. V naší takzvaně rozvinuté společnosti končí v od-
padcích čtvrtina nakoupených potravin – často ještě poživatelných. Američané ročně vyhodí
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roh, rozhádanou věčnými boji o kus žvance? To mi rozhodně nepřijde etické. Můj recept na
řešení krize a na eliminaci dopadů na sociální spravedlnost je tedy jednoduchý: Více svo-
body, více odpovědnosti, více obezřetnosti, více trhu. Více důvěry v lidskou aktivitu, více dů-
věry v sebe sama, více etiky staré jako naše civilizace.

✗ I pro mne nastává období, které charakterizuje v každém oboru neúspěšné, nebo bývalé.
Když to nemůžeš nebo neumíš dělat, tak to učíš nebo o tom plácáš. Nicméně, ještě to ne-
vzdávám – zahajuji osobní kampaň na jižní Moravě. 

Léto s Topolem – závěrečná zpráva
JIŽNÍ MORAVA, SRPEN 2009 

Navštívené obce:  
Bavory, Bedřichovice, Bítov, Blansko, Blížkovice, Blučina, Bohdalice, Bořetice, Bosko-

vice, Bratíškovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Bzenec, Ctidružice, Čejč, Čejkovice, Černá Hora,
Černvír, Česká, Doksy, Dolní Kounice, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Doubravník, Drá-
sov, Drnovice, Harrachov, Heršpice, Hlohovec, Hodonín, Horní Bojanovice, Hoštěradice, Hra-
nice na Moravě, Hrotovice, Hrušovany u Brna, Hustopeče, Chvalatice, Ivančice, Ivanovice
na Hané, Jamné u Tišnova, Janohrad, Jaroměřice nad Rokytnou, Jevišovice, Klentnice, Klo-
bouky u Brna, Koběřice u Brna, Králíky, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Kyjov, Lančov, Lanškroun,
Ledce, Lednice, Lechovice, Lelekovice, Lipůvka, Luleč, Lysá nad Labem, Lysice, Medlov,
Měnín, Mikulov, Milotice, Miroslav, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravské Bránice, Moravské
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Klasické a dosud zřejmě nepřekonané vyvrácení této šrotující etiky nabízí zmíněný esej
Fréderica Bastiata „Co je a co není vidět“. V jeho úvodu se lidé sejdou nad oknem, které
rozbil nějaký uličník. Normální člověk si řekne: To je ale zbytečná škoda. Nicméně v davu
se vždy najde nějaký mudrc, který začne tvrdit, že je to vlastně dobře. Majitel okna ho teď
bude muset dát zasklít. Tím dá vydělat sklenáři. A ten si koupí nové šaty a dá vydělat krej-
čímu. Toho mudrce už ale nenapadne, že majitel okna si nové šaty nekoupí, protože bude
muset zaplatit rozbité okno. A hlavně, nové okno neznamená novou hodnotu. Pouze za vy-
naložení zbytečných nákladů uvádí věci do stavu, ve kterých byly před nehodou.

Rozumní lidé si kupují nová auta, když si jsou jisti, že to staré už jim opravdu dobře
neslouží a že pro tyto peníze nemají lepší využití. To, co dají za nový vůz, nebudou už moci
dát za vzdělání svých dětí, za novou pračku, za dovolenou či za cokoli jiného. Zvláště u chud-
ších vrstev hrozí, že se takto zbytečně vydají z peněz. A samozřejmě šrotovné dále zvyšuje
beztak vysoké státní výdaje. Byť ne o vysokou sumu, ale jde o princip.

Jak jsem řekl v úvodu, etika je jen jedna. Zato neetických způsobů vyhazování peněz je
celá řada. Platí to vždy a v krizi se to jen potvrzuje. Krize žádnou novou etiku nevytvoří.
Může nás buď přimět, abychom se vrátili ke kořenům staré dobré křesťanské etiky. Nebo
panikařící politici začnou vymýšlet a prosazovat nové ambiciózní nápady, které ve svém
důsledku budou pouze cestou, jak tuto krizi prohloubit a rychle se dostat k dalším krizím.

Jsem opravdu hrdý na to, že pod českým předsednictvím Evropská unie této populis-
tické panice vcelku odolávala. Že jsme se nedali ve svém celku strhnout k drahým a nebez-
pečným gestům. Že jsme jednali v zásadě uměřeně a střízlivě, nikoli megalomansky. Že
jsme odsoudili protekcionismus stejně jako nadměrné zadlužování. Že jsme se spíše kon-
zervativně vraceli ke starým pravdám, než abychom revolučně objevovali nové lži. Beztak
už se nám za poslední desetiletí podařilo naši starou dobrou etiku oslabit pořádnou porcí
populismu a protekcionismu.

V úvodu jsem zmínil čtyři hodnoty, které jsou rovnocennými součástmi naší křesťanské
etiky: svobodu, odpovědnost, spravedlnost a solidaritu. Tyto hodnoty však dnes nejsou v rov-
nováze, kyvadlo je dlouhodobě vychýleno ve prospěch druhých dvou. Světová ekonomická
krize je výrazným ponaučením, abychom obnovili onu rovnováhu. Možná jedním z posled-
ních ponaučení. Pokud nechceme, aby pro naše děti a vnuky byla západní civilizace v po-
době, v jaké ji známe dnes, pouhou minulostí. Etiku krize tak vidím v pochopení, že se
musíme vrátit k hodnotám, na kterých naše společnost stojí a které byly po staletí zdrojem
naší prosperity, sociální soudržnosti a síly. Musíme skončit s neodpovědností a plýtváním
minulých desetiletí. Cesta k budoucnosti vede přes rozumné hospodaření a šetrné nakládání
s našimi – zejména lidskými – zdroji.

Sázím na novou generaci, která jednou převezme naše místo. Sázím na to, že mladí lidé
se vzbouří proti marnotratnosti, plýtvání a žití na dluh generace svých rodičů. Naslou-
chejme jim. Inspirujme se tím, co říkají, po čem touží, jaké jsou jejich plány, co si myslí
o dnešní politice. Jistě chtějí šanci na uplatnění, chtějí svobodný přístup ke vzdělání, chtějí
moderní technologie šetrné k lidem i k přírodě, odmítají kolektivismus a poručníkování
a chtějí mít možnost si sami svobodně určovat své preference.

Jsem přesvědčen, že mladí po nás nechtějí zdědit společnost, ve které se politický souboj
vede pouze o to, kdo slíbí více peněz do spotřeby, více sociálních dávek, vyšší penze a zdraví
zadarmo. V takové sobecké a populistické společnosti totiž pro jejich vlastní budoucnost ne-
zbývá žádné místo. Chceme jim snad všechno projíst a spotřebovat na léta dopředu? Chceme
jim předat společnost fatálně rozdělenou a nesoudržnou? Neschopnou vidět alespoň za první
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Když mě symbolicky 21. srpna 2009 v Hustopečích na koupališti přepadla skupina najatých poteto-
vaných svalovců a trefili mě vajíčkem – kamenem do hlavy, křičel jsem na ostatní: „Nereagujte, je to
provokace, a hlavně nevolejte policajty. Všude budou psát – Topolánek, zase něco...“



Koupaliště: 
Blansko, Brno-Kraví Hora, Brno–Královo Pole, Břeclav, Hodonín, Hustopeče, Kuřim,

Němčičky, Olbramovice, Olomouc-Holice, Oslavany, Rosice, Slavkov u Brna, Tavíkovice,
Trstěnice, Únanov, Valtice, Vranov u Brna, Vyškov, Zbýšov, Znojmo

Celkový počet: 21

Koncerty:
Koncert Evy Urbanové (Jaroměřice nad Rokytnou, XI. ročník Mezinárodního hudebního

festivalu Petra Dvorského), Koncert duchovní hudby (Křtiny, Rajhrad, Boskovice, Strážnice,
Valtice, Znojmo, Doubravník, Vranov u Brna), Závěrečný koncert festivalu MHF Špilberk
(Brno, „To nejlepší z Evropy“), Buty (Pasohlávky-Mušov), Buty (Brno-Riviéra), Gipsy.cz (Brno-
Husovice), Alband J. A. Kronka (Tišnov), Temperamento (Vranov, Galavečer sektu), Dechovka
Šuhaji (Jevišovice), skupina Ranch (Slatina, Koktejl Party)

Celkový počet: 17

Další kulturní akce: 
Farma Bolka Polívky/Olšany Open (Olšany), Dechovka se seniory (Jevišovice), Zarážení

hory a degustace vín (Mikulov), Vystoupení tanečníků z Konga (skupina Lemarki, Lednice),
Vavřinecké hody (Brno-Řečkovice), krojované hody (Velké Pavlovice), krojované hody (Hlo-
hovec), Hody (Braníškovice), Cimbálovka (Strážnice), Topol zapustil kořeny (Šelepova ulice,
Brno), Letní Shakespearovské slavnosti (Brno, Špilberk), Slavnosti slámy (Radvánovice),
Galavečer sektu (Vranov nad Dyjí), Návštěva Svobodné spolkové republiky Kraví Hora (Bo-
řetice), Stavění máje (Šlapanice), Vernisáž obrazů Ivo Janeby (Moravská banka vín, Brno),
Country Party (Brno-Slatina), Bzenecká pouť (Bzenec, Galerie Ryzlinků rýnských), Den
otevřených vinných sklepů (Čejč), Eurohry (Doksy), Oslavy maršála Radeckého (Olomouc),
Koktejl Party (hotel Marcinčák, Mikulov), Dětský den (Žebětín), Stará pošta (Rousínov,
hulán Frýbort, děla), Romský festival (Lysá nad Labem)

Sportovní akce: 
XXIV. ročník hasičské soutěže „O putovní stříbrnou proudnici“ (Valšovice), Nohejbal

s reprezentanty ČR – TJ Sokol Exmost Modřice (Modřice), ME v Inline Alpine Slalomu 
(Němčičky), Malá kopaná (Boskovice), Veslařský klub Hodonín (reprezentanti, 1. Veslařský
kilometr MT), Zahájení FedCupu (Prostějov), Vodní fotbal (Kemp Merkur, Pasohláv-
ky-Mušov), Big One Fitness (Brno), Tenisový turnaj Open Cup ODS (Brno-Bystrc, Za Lu-
žánkami), Tenisový turnaj (Vyškov), Fotbalový zápas Zbrojovka 78 (Vyškov), Fotbal 
1.FC Drnovice vs. Výběr Vyškova (Drnovice), Malá kopaná (Vyškov), Malá kopaná (TJ Pá-
lava Mikulov), In-line Grand Prix + Handbike trenažér (BVV, Brno in-line Grand Prix),
Dětský den s fotbalovým turnajem přípravek (ČAFC Brno), Petanque (SK Valšovice), 
Bowlingový turnaj (Blansko), Beachvolejbal (téměř každé koupaliště)

Církevní akce: 
Mokrá-Horákov: Mše v kapli u příležitosti 100 let vysvěcení, 8 koncertů duchovní

hudby (Křtiny, Rajhrad, Boskovice, Strážnice, Valtice, Znojmo, Doubravník, Vranov u Brna)

Návštěvy hasičů: (D-dobrovolní/P-profesionální/L-letiště podnikoví)
Boskovice (D), Brno-Tuřany (L), Bučovice (P, D), Dolní Kounice (D), Kunštát (P, D), Kuřim

(D), Letovice (D), Mikulov (D), Mokrá-Horákov (D), Moravský Žižkov (D), Oslavany (D),
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Knínice, Moravský Krumlov, Moravský Žižkov, Moutnice, Mušov, Náměšť na Hané, Nebo-
vidy, Nedvědice, Nemojany, Němčany, Němčičky, Nikulčice, Novosedly, Nový Šaldorf, Ol-
bramovice, Oleksovice, Olomouc-Holice, Olšany, Ořechov, Oslavany, Pasohlávky, Pavlice,
Perná, Petrovice, Pivec, Podivín, Pohořelice, Popice, Prostějov, Přítluky, Radvánovice, Raj-
hrad, Rakvice, Ratíškovice, Rebešovice, Rohatec, Rosice, Rousínov, Rudka, Skalice nad Svi-
tavou, Skorotice, Slavkov u Brna, Sokolnice, Strážnice, Syrovice, Šatov, Šitbořice, Šlapanice,
Štítary, Tavíkovice, Telnice, Tetčice, Těšany, Tišnov, Topolany, Trstěnice, Únanov, Útěchov,
Vacenovice, Valšovice, Valtice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Veverská Bitýška, Vísky,
Vítonice, Vranov nad Dyjí, Vranov u Brna, Vyškov, Zaječí, Zastávka u Brna, Zálesí, Zbýšov,
Znojmo, Žabčice, Žebětín, Židlochovice

Celkový počet: 147 obcí, městysů a měst
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podnikatelé (14. 8., Brno-Královo Pole, hotel Noem Arch); „Velcí“ podnikatelé (15. 8., Brno-
BVV); Strukturální nezaměstnanost (17. 8., Rosice); Soukromí zemědělci (18. 8., Vísky); Ná-
rodnostní menšiny (19. 8., Brno – Georgi Georgiev, Szabo Dezider, Petr Weber, Milan Ščuka);
Zemědělství (20. 8., Rakvice); Reforma středního školství (21. 8., Oslavany); Vinaři (23. 8.,
Čejkovice); Strukturální nezaměstnanost (25. 8., Rousínov); Vinaři (26. 8., Nový Šaldorf);
Neziskové organizace (27. 8., Brno) 

Celkový počet: 15

Setkání se seniory: 
Kyjov, Brno-Purkyňova, Boskovice, Podivín, Jevišovice, Kuřim

Jiné: 
Nákup ovoce a zeleniny na Zelném trhu (Brno), Cyklistika po Jantarové stezce (cyklis-

tika Modřice-Rajhrad), Nákupy v Obchodní Galerii Vaňkovka, Návštěva Mariánského údolí,
Pivnice Bláhovka (Brno), Klub Topas (Brno), Den Sil podpory AČR Cihelna 2009 (Králíky),
Koktejl Party (Mikulov), včelař Kytner (Nedvědice), beseda (Lanškroun)

Jiné zajímavé události:
2. 4. Kyjov: Mirek Topolánek obdržel pamětní kompas, dar od představitelů radnice. Prý

aby se na svých toulkách Jihomoravským krajem neztratil.
4. 8., 11. 8. Skoro celý den značná nepřízeň počasí (hustý déšť, vítr)
4. 8. dvojskif, 1. Veslařský kilometr MT
6. 8. Lelekovice: „Mirku, jsi frajer“, po příjezdu na náměstí nápis na zdi restaurace
6. 8. zámek Lysice – Mirek Topolánek obdržel květináč s kaméliemi, jejichž pěstováním je

zdejší zámek proslulý
13. 8. hasiči Mikulov: Budova zbrojnice je památkově chráněná a stejně tak je chráněn

i dub, který se nachází za ní. Roste ovšem tak nešťastně, že narušuje statiku samotné
stanice. Dochází zde tedy k paradoxní situaci, kdy jedna památka v podstatě devas-
tuje druhou.

17. 8. Masarykův onkologický ústav v Brně: „Každý třetí z nás dostane rakovinu. Ta dobrá
zpráva je, že dnes se nebudeme rozpočítávat,“ přivítal Mirka Topolánka ředitel Ma-
sarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 

18. 8. Wild west city, indiánská čelenka (18. 8., Boskovice) Podpora indiánské části populace
městečka byla vyjádřena více než jasně: „Vítej v kmeni Modrých ptáků, bratře To-
pole,“ přivítal Mirka Topolánka náčelník místního kmene a předal mu náčelnickou
čelenku.

20. 8. V Podivíně si peloton připadal jako po dojezdu horské etapy Tour de France. Po vý-
šlapu na Masarykovo náměstí ho totiž přivítal uznalý potlesk čekajících obyvatel.

21. 8. Hustopeče: útok kamenem
25. 8. Němčany: Mirek Topolánek podepsal fotografii pravděpodobně nejmladší příznivkyni

ODS, ani ne roční Klárce

✗ Nikdy se nevzdávám! Toto byla unikátní kampaň, kdy jsme s minimálním rozpočtem,
s jedním člověkem (myšleno mnou + samozřejmě celým podpůrným týmem), v jednom
regionu, za jeden měsíc zcela vymazali stomiliónovou „oranžádu“ socanů po celé zemi.
To byl Markův majstrštych. A pak pan Paroubek zrušil volby… A ta slavná Výkonná
rada ODS o pár měsíců později 38 hlasy ze 44 rozhodla, že mám z kandidátní listiny
na jižní Moravě odstoupit. Skončilo Léto s Topolem…
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Slavkov u Brna (D), Valšovice (D), Velké Pavlovice (D), Vítonice (D), Vyškov (P), Židlo-
chovice (D)

Celkový počet obcí/jednotek: 17/19
Celkový počet dobrovolní/profesionální/letiště podnikoví: 15/3/1

Návštěvy památek: 
Hrad Bítov, hrad Pernštejn, hrad Špilberk, klášter Rajhrad, Lednicko-Valtický areál

(minaret, zámek), nejstarší dřevěný most na Moravě (Černvír), zámek Lysice, zámek Leto-
vice, zámek Milotice, zámek + historická kašna Bučovice, židovské město a synagoga (Bos-
kovice), Loucký klášter

Celkový počet: 12

Symbolické akty: 
Položení kytice k výročí 21. 8. 1968 u památníku J. Žemličky (Brno), Setkání k příleži-

tosti 21. 8. 1968 se sympatizanty a členy ODS (Mikulov), Poděkování Zdeňce Kiliánové za
záchranu dvou životů při autonehodách (Hustopeče, pochází z Břeclavi)

Návštěvy firem: 
Čokoládovna Fikar (Kuřim), TOS – OS Kuřim, Walter CZ (Kuřim), Koral (Tišnov), pi-

vovar Černá Hora, Autos Kunštát, Siemens (Drásov)

Jiné návštěvy:
Knihovna Rajhrad, Muzeum průmyslové železnice (Zbýšov), DPS Brno-Purkyňova, DPS

Boskovice, Centrum sociálních služeb Kyjov, Jihomoravské inovační centrum, Letiště Brno
– Tuřany, Hvězdárna Mikuláše Koperníka Brno – Kraví Hora, TJJ Lucky Drásov (koně-
voltiž), Westernové městečko Wild West City (Boskovice), Masarykův onkologický ústav
(Brno), Muzeum romské kultury (Brno), Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově
(Vyškov), Nízkoprahové centrum DROM (Brno, Bratislavská ul.), Templářské sklepy (Čej-
kovice), Planetárium Mikuláše Koperníka (Brno, Kraví Hora)

Cyklistika: 
Celkový počet ujetých kilometrů: 421
Maximální počet km/den: 57 (25. 8.)

Jiné druhy přepravy:  
Lodní plavba Vranov nad Dyjí – Bítov (Loď „Viktorie“), Cesta „šalinou“ do práce, Lodní

plavba zámek-minaret Lednice, Horkovzdušný balón Kraví Hora – Chudčice, Motorový člun
Rohatec (přístaviště U Jezu-Rybáře), Hausbót po Baťově kanálu (Veselí nad Moravou –
Strážnice, hausbót „Svatá Anna“), Tandem kolo (Loucký klášter – Znojmo, koupaliště), Dvoj-
skif (Veslařský klub, přístaviště U jezu Hodonín), Kůň (TJJ Lucky Drásov), Autodrom (Hro-
tovice), Historická úzkorozchodná železnice (Zbýšov-Oslavany), in-line brusle

Souhrn: loď, hausbót, šalina, motorový člun, horkovzdušný balón, in-line brusle, tandem
kolo, dvojskif, kůň, elektrické autíčko, úzkorozchodný vlak

Celkový počet: 11

Tematické obědy:  
Ekologická témata JMK, Krajina a její význam (10. 8., Židlochovice); Vojáci, armáda

(11. 8., Vyškov), Státní památky (12. 8., Pernštejn); Dotace EU (13. 8., Pasohlávky); „Malí“
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Opakování vojenské invaze dnes nehrozí. Ale invaze ruských zájmů a omezení naší su-
verenity kvůli energetické závislosti hrozí zcela jistě. Stejně tak hrozí invazivní zasahování
ruské propagandy a tajných služeb do české politiky. Nějaký další husákovský režim s pod-
porou okupantů nenastoupí. Ale klidně se můžeme dočkat toho, že v čele státu budou stát
politici s konty napojenými na Rusko.

I jedenačtyřicet let po srpnu 1968 si zkrátka musíme dávat dobrý pozor na příliš
„srdečné pozdravy z Ruska“ a politiky, kteří jim ze záhadných důvodů nadšeně kynou vstříc.

✗ Samozřejmě, že se v mém novém životě setkávám s mnoha ruskými představiteli. Našim
nemocným mocným bych přesto doporučoval větší zdrženlivost, nebo aspoň igelitový pyt-
lík na hlavu.

Zdrojem veškeré moci je lid
MF DNES, 5. 9. 2009

Zmatek, nejistota, nedůvěra. To jsou pocity, které se nutně musely zmocnit občanů po
rozhodnutí Ústavního soudu pozastavit konání voleb. Nyní musíme rychle najít řešení, které
vrátí lidem důvěru a bude ctít jejich ústavní práva. To je jediný opravdový veřejný zájem.
Zájem, který zavazuje i ústavní soudce.

Ústava byla stvořena pro občany, nikoli občané pro ústavu.
Základní otázka zní: Co má garantovat ústavní pořádek? Přece svobodu, demokracii,

volnou soutěž politických stran. V první hlavě ústavy stojí: „Lid je zdrojem veškeré státní
moci.“ Věta, kterou jsme si zvykli považovat tak trochu za klišé. Ve skutečnosti jde o zásadní
sdělení. Sdělení, za nímž jsou staletí bojů za občanská práva. Sdělení, že lid a jeho vůle stojí
nad všemi třemi mocemi – zákonodárnou, výkonnou i soudní.

Ano, všechna moc ve státě nepatří vládě, prezidentovi, parlamentu, soudcům. Ona věta
má těm všem neustále připomínat, že své pravomoci mají pouze propůjčené a že jsou po-
vinni je užívat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v zájmu lidu.
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Srdečné pozdravy z Ruska 41 let poté
LIDOVÉ NOVINY, 21. 8. 2009

Před jedenačtyřiceti lety k nám vtrhly sovětské tanky. Zhroutil se sen o „socialismu
s lidskou tváří“. Ale zejména se zhroutily sny lidí o skutečné svobodě a demokracii bez ko-
munistů. Občané ale neselhali. Za srpnem 1968, za tím, co mu předcházelo i následovalo,
stálo fatální selhání národních politických elit. Ať se jim říkalo „konzervativci“, či „refor-
mátoři“. Může se něco podobného opakovat? Dnešní doba a situace jsou samozřejmě úplně
jiné než v srpnu 1968. Tehdy spolu soupeřily dva bloky a my jsme byli součástí toho špat-
ného. Něco se však nezměnilo.

Bez EU a NATO by bylo vše jinak
Zejména se nezměnilo dilema politických vůdců, jak jednat s Ruskem. Na jedné straně

je v našem zájmu mít s touto velkou zemí korektní vztahy. Na druhé straně by pro nás mělo
katastrofální dopady, kdyby šlo o vztahy nerovné, jak tomu bylo po celou dobu vlády komu-
nistů, včetně Dubčeka a spol. Když se populární lídr pražského jara srdečně líbal na setkání
se sovětským vůdcem Brežněvem, bylo o osudu naší země již rozhodnuto.

V zásadě se nezměnila ani velmocenská politika Moskvy. Někdejší sovětskou vojenskou
doktrínu ale nahradila ruská energetická politika. Závislost ideologicky spřízněných vazal-
ských režimů nahradila snaha posilovat závislost na ruské ropě a plynu. Moskva si opět
buduje své sféry vlivu. Jen k tomu místo tanků používá jemnější, ekonomické nástroje.

Zásadní změnou oproti srpnu 1968 je tak naše příslušnost k euroatlantickým struktu-
rám. Nedělejme si iluze. Za korektní a svobodné vztahy s Ruskem vděčíme našemu členství
v EU a NATO. Pouze a jedině díky tomu můžeme být Moskvě přinejmenším rovnocenným,
a dokonce strategickým partnerem, zapomenout na historické resentimenty a špatné zku-
šenosti. Kdybychom s Ruskem vyjednávali sami, mohli bychom maximálně doufat v jakýsi
protektorský vztah a blahosklonnost, jaké se těší režimy typu toho Lukašenkova v Bělo-
rusku. Samozřejmě jen pokud poslouchají. O to více překvapuje, když se někteří politici
snaží razit „ruskou“ politiku na vlastní pěst. Je otázka, co za tím vězí. Je to „jen“ sentiment
po starých časech, ideová blízkost, obdiv k velké zemi? Nebo prozaické obchodní zájmy? Je
známo, že ruským státem ovládané firmy dokážou být ke spřízněným politikům štědré. Je
proto třeba se ptát, zda politici, kteří se vehementně cpou do kremelských dveří, tak nečiní
právě s vidinou osobního prospěchu.

Invaze ruských zájmů 
Cesta k srpnu 1968 vedla přes dlouholeté kapitulantství a patolízalství našich politiků.

Když se jen a jen díky nim zájmy Moskvy u nás pevně zakořenily, nechtělo se už sovětskému
medvědovi stáhnout kvůli nějakému pražskému jaru svou pracku zpět. Musíme si dát dobrý
pozor, aby prostřednictvím politiků, kteří zpochybňují euroatlantické spojenectví a zároveň
okatě nadbíhají Rusku, nepřišlo nějaké déjà vu. Byť tentokrát nejde o psaní zvacích dopisů,
ale spíše o utajené schůzky s ruskými politiky, lobbisty a byznysmeny.

Zahraniční politika není něco abstraktního, něco, co nemá přímý vliv na domácí dění.
Ve skutečnosti mělo dění v zahraničí po tisíc let významný vliv na naši svobodu a prosperitu.
Platí to stále. Nelze beztrestně bourat spolehlivý spojenecký štít, který nám poprvé v ději-
nách dává pevné bezpečnostní záruky. Nelze odmítat účast na mírových misích a myslet
si, že tím neohrozíme i náš vlastní klid. Nelze tolerovat, aby se z politiků, kteří mají sloužit
českým voličům, stali emisaři ruských mocenských a ekonomických zájmů.
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Moje maminka vždycky říkala: „Nebojím se ničeho, jenom davu.“ Souhlasím s ní. Dav má svou psy-
chologii, ničivou, nekontrolovatelnou sílu a lze s ním manipulovat. Nicméně pro politika je jak živá
voda, zásobárna síly, baterie, kterou potřebujete k dobití energie. 



řekl Pavel Rychetský v Senátu 19. 3. 1998. Chtěl jsem vás tím spíše pobavit, protože bych
jeho slova dnes podepsal. Hovořil o tom, jak je třeba vrátit rozhodovací pravomoc občanovi
a jak vlastně zákon, který tehdy schválili, přestože je nestandardní, toto činí. A já si myslím
stejně jako on tehdy, že ten zákon, který jsme tady schválili drtivou většinou, je platný a že
se s tím vypořádáváme velice složitě a jsme ve velmi vyhrocené situaci.

Pokusím se v tom svém krátkém slovu soustředit na to, co je a co není podstatné. Nechci
se vracet ani k tomu, co se tady nabízí využít, abych řekl, že ta situace dnes je důsledkem
24. března a pádu vlády. To bychom se asi daleko nedostali. Musíme si zachovat klid, stát-
nickou rozvahu a přijmout takové řešení, které nebude řešením jen pro tuto chvíli, které
nebude řešením jen pro uspokojení nějakých mocenských zájmů, které bude řešením trva-
lejším nebo trvalým a řešením pro občany České republiky. Abychom takové řešení našli,
zkusme se oprostit od parciálních zájmů, ústavní obsah od pouhé formy a nadčasový pohled
od nějakých dobových tanečků. Pokusme se odlišit to podstatné od toho nepodstatného. Jaké
je tedy ono řešení, které bude pro všechny občany, které bude ctít smysl ústavního systému
a nebude na jedno použití? Co tedy je a co není podstatné? Já to nejdřív shrnu v heslech
a pak se pokusím to trochu rozvinout.

Za prvé. Podstatný je zájem občanů. Nepodstatný v tomto kontextu je zájem ústavních
činitelů, Parlamentu, vlády, ústavních soudců.

Za druhé. Podstatné je, aby se našlo trvalé a ústavně čisté řešení. V tomto kontextu,
přestože nás to všechny bolí, není úplně podstatné, jestli volby budou 9. října nebo 7. listo-
padu.

Za třetí. Podstatné je, abychom se dokázali dohodnout na řešení a nezvyšovali dále
nedůvěru občanů v politiky. To samozřejmě vyžaduje jednat rychle. A není podstatné, zda
ta rychlost někomu vadí.

Za čtvrté. Podstatné je řešit situaci, která tu reálně vznikla. Nepodstatné, jak už jsem
řekl v úvodu, je ohlížet se do minulosti a říkat, co by bylo, kdyby a kdo za co může.

Za páté. Podstatné je vycházet ze smyslu ústavního pořádku. Nepodstatné jsou for-
mální právnické a ústavní kličky.

Za šesté. Podstatné je, aby bylo přijato řešení systémové a nezpochybnitelné. Není pod-
statné, přestože to bude bolestné a mám za sebou diskusi na klubu a vím, o čem mluvím,
zda poslanci budou moci brát plat až do okamžiku voleb.

Uznávám, že některé z argumentů, které jsem zařadil mezi nepodstatné, mohou být
samostatně a v jiné situaci poměrně důležité. Jsem však přesvědčen, že neobstojí v pomě-
řování s těmi zásadami, které jsem uvedl jako podstatné.

Úplně nakonec jako sedmý bod jsem si nechal to, co považuji za úplně nejpodstatnější.
Jde o definici veřejného zájmu. Za těch 20 let, co už není jediným veřejným zájmem vedoucí
úloha komunistické strany, jsme si zvykli, že veřejným zájmem se ohání kdekdo. Často ve
chvíli, kdy nemá lepší argument, kdy dokonce tzv. veřejným zájmem kryje pouze svůj osobní
nebo dokonce ne úplně čistý zájem. Já se nechci pouštět na tenký led a hledat jakousi obec-
nou univerzální definici veřejného zájmu. Pro mě osobně nejvyšším veřejným zájmem je
svoboda, ale nejsem si vůbec jist, zda by se mnou všichni souhlasili. Nicméně pro naše účely
postačí definovat veřejný zájem ve vztahu k tématu, o němž se tu jedná. Jedná se tu o vol-
bách. Potažmo o jedné části občanských práv, jimiž jsou práva politická. Tedy práva, o nichž
převážně pojednává ústava, která definuje vztah občana ke státu a dělbě moci ve státě.
Právě ústava nám podává pro naše potřeby zcela jasný a jednoznačný výklad pojmu veřejný
zájem. A to ve větě ze své první hlavy: „Lid je zdrojem veškeré státní moci.“ Je to lid a ne
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My prostě musíme začít u občana. Jeho základním zájmem je, aby mohl uplatnit svou
moc, kterou mu garantuje ústava. Stejně tak je nepochybné, že za stávajícího stavu lid svou
moc uplatnit nemůže a že jediný způsob, jak mu dát možnost rozhodnout, je v předčasných
volbách. Pro jejich konání zde, opět nad veškerou pochybnost, existuje široká politická vůle.
Ona vůle se projevila prostřednictvím řádně přijatého a schváleného ústavního zákona.

O čem jsou tu ještě vůbec pochybnosti? O tom, zda na vyhlášení předčasných voleb,
které schvalují jak politici, tak občané, lze či nelze najít nějakou formální vadu. O tom, zda
lze či nelze ústavní zákon napadnout stížností u Ústavního soudu. O tom, zda Ústavní soud
má či nemá právo vydat předběžné rozhodnutí, jímž odloží konání voleb.

Toto vše jsou zajisté vážné otázky a já je nechci nijak bagatelizovat. Avšak při vší úctě
– stojí přece jen o pár pater níž. A je s podivem, že právě ti, kteří se vždy zaklínali veřejným
zájmem a zájmem občana a stavěli je nad literu zákona, nyní vyžadují striktně formální,
právně pozitivistické řešení. Právě nyní, kdy je snad nejvíce za dvacet let jasné, že musíme
postavit zájem občana nad vše ostatní. Jen tak zabráníme dalšímu šíření deziluze a nevíry
občanů ve stát a jeho instituce, čehož by tentokrát nebyl ušetřen ani Ústavní soud.

Trvám spolu s nejvyššími ústavními činiteli a zástupci politických stran na tom, že Par-
lament při hledání cesty k předčasným volbám postupoval podle ústavy, v zájmu občanů
a v dobré víře. Nicméně, pokud existuje možnost, že tento postup lze pomocí nějaké formální
právní kličky napadnout, pak říkám: Hledejme společně takové řešení, které bude naprosto
nezpochybnitelné.

Mohu jen litovat, že se nenašla dostatečná politická vůle pro přijetí návrhu, který ODS
prosazovala už od ústavního patu po volbách v roce 2006. Již tehdy jsme navrhovali změnu
ústavy, která by umožnila samorozpuštění Sněmovny a vypsání nových voleb. To je systé-
mové a trvalé řešení, které brání jak opakování krize z roku 2006, tak současnému doha-
dování mezi Parlamentem a Ústavním soudem.

Nyní se k tomuto řešení vracíme. Pozdě, ale přece. Podle mínění ODS a většiny stran
jde o řešení nejčistší – neznásilňuje ústavu a nedává žádný prostor k pochybnostem. Jistě,
je tu i další možnost. Ústavní soudci mohou o své vůli uznat, že možné formální pochyby
nesmějí stát nad ústavní podstatou. Že veřejný zájem občanů je nekonečně důležitější než
mocenská přetahovaná. A mohou dát šanci původnímu řešení. V ústavě máme tři moci a je
důležité, aby mezi nimi fungovala efektivní dělba moci. Daleko důležitější je však mít vždy
na paměti, od koho veškerá moc pochází.

✗ Svědčí-li proti vám fakta, ohánějte se zákonem. Svědčí-li proti vám zákon, ohánějte se
fakty. Svědčí-li proti vám fakta i zákon, řvěte jako pominutý. Dodnes ale pokládám roz-
hodnutí Ústavního soudu za aktivistické, politické a podjaté a nikdo mi to nevymluví.
Jako nepolitik už nemusím říkat tu mantru, že respektuji rozhodnutí nějakého soudu.
Vůbec ho nerespektuji a hluboce jím pohrdám. Až se rok s rokem sejde, tak bude tato ne-
blahá role třetí komory Parlamentu po zásluze odsouzena. 

Ústavní soud způsobil ústavní krizi
60. SCHŮZE POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, 8. 9. 2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
myslím si, že nebude potřeba v této chvíli, pokud se dohodneme, vést nějakou další roz-

sáhlou diskusi. Já jsem si připravil – a nakonec to neudělám – dva odstavce textu, který
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základě obecných principů mělo mít. Já myslím, že to řešení, které je nabízeno tou ještě ne-
dokončenou dohodou, takovéto principy splňuje. Pro pořádek dodávám, že nekonání před-
časných voleb by v první řadě poškodilo občany, nikoliv politické strany, jak nám někteří
sugerují. Nacházíme se uprostřed světové ekonomické krize, přitom máme nefunkční Sně-
movnu, která nedokáže dát dohromady žádnou efektivní vládní většinu, a úřednický kabinet,
který nemá možnost prosadit v této komoře žádné rozumné řešení počínaje udržením veřej-
ných financí v rozumných mezích. Příští období nebude snadné, občanům nelze s čistým svě-
domím ve volbách nic slibovat, protože na tyto sliby prostě nebudou peníze. Cynicky lze říci,
že pro strany by bylo naopak pohodlnější nechat za této situace špinavou práci na úřednic-
kém kabinetu a počkat si na volby v červnu. Nebylo by to však odpovědné. Země potřebuje
co nejdříve vládu s mandátem, vládu, která přinese řešení. Myslím, že se na tom všichni
shodneme a věřím, že podle toho budeme schopni tento týden jednat.

✗ Paroubek byl nepoučitelný. Po svržení vlády bez důvodu přes naši jasnou dohodu ne-
podpořil ústavní změnu a tím udělal svou druhou fatální chybu. Ztratil soupeře, ztratil
téma, ztratil tvář a nakonec i funkce. Nevím, čeho se bál. Asi sebe.

Chcete další dluhy a návrat do historie?
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 17. 9. 2009

Pokud bych měl jako volič vyjádřit jedním slovem, proč nedám hlas ČSSD, použil bych
slovo nekompetentnost. Vláda sociálních demokratů přinesla katastrofu v tučných letech
světové ekonomické konjunktury. A znamenala by katastrofu na druhou v hubených dobách
světové ekonomické krize.
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vláda, ne Parlament, ne Ústavní soud. K tomu není podle mě co dodat. Dodat lze snad jen
všeobecně známý a všemi respektovaný fakt, že země velice nutně a rychle potřebuje novou
funkční Sněmovnu a plnohodnotnou vládu s mandátem.Takže k onomu poslednímu, avšak
nejdůležitějšímu bodu.

Za sedmé. Podstatné je držet se veřejného zájmu, jímž je právo občanů rozhodnout,
tedy rychlé konání voleb. Není naopak podstatné, jaký je v této situaci vztah mezi Parla-
mentem a Ústavním soudem. Poslední konstatování může vyznívat absurdně, protože právě
jen kvůli rozhodnutí Ústavního soudu pozastavit konání voleb tu dnes jednáme. Nicméně,
jak se říká, to je život. Ústavní soud vydal předběžné rozhodnutí a můžeme si stokrát opa-
kovat, že na to neměl právo, ale nic s tím v dané chvíli nenaděláme. Ústavní soud vznikl
jako pojistka, pojistka proti návratu totality, pojistka proti parlamentnímu či vládnímu
puči, proti neústavním zásahům do občanských svobod momentální většinou, pojistka proti
demontáži demokratického řádu a lidských práv. Ústavní soud má tedy dosti výlučné pos-
tavení a velice striktně omezené pravomoci a působnost, z čehož plyne, že by nikoho nena-
padlo vymýšlet pojistku proti pojistce.

Nejen já jsem přesvědčen, že Ústavní soud neměl právo zasahovat a že ústava mu za-
kazuje posuzovat ústavní zákony, pouze pokud by destruovaly základy ústavního pořádku
a občanských práv. Např. kdyby Parlament ústavní většinou odhlasoval znovuobnovení
otroctví nebo si prodloužil své volební období. On si ho ale zkrátil, což není nic proti demo-
kracii, protože jejím principem je stanovit maximální dobu vládnutí, nikoliv dobu minimální.
Ostatně ústava s rozpuštěním Sněmovny a vypsáním nových voleb počítá. Je tedy opravdu
obtížně pochopitelné, z čeho si ústavní soudci odvodili svůj mandát posuzovat ústavní zákon
o zkrácení funkčního období Sněmovny.

Fakt, že jde o zákon jednorázový a ne trvalý, je jistě formálním nedostatkem a může
nás jen mrzet, že jsme včas nepřijali změnu ústavy, umožňující samorozpuštění Sněmovny,
jak ho připravili senátoři už před třemi lety v čase povolebního patu. Je však tento formální
nedostatek dostatečným důvodem, aby ústavní soudci takto razantně přeskočili mantinel
mezi mocí zákonodárnou a soudní, jak ho vymezuje ústava? To je vážná otázka. Nicméně
Ústavní soud vydal své předběžné rozhodnutí a nemůžeme si být jisti, jak bude jednat dál.

Za této situace máme na výběr ze dvou zel – buď přijmout nejistotu a chaos vyvolané
zásahem Ústavního soudu do moci zákonodárné, nebo jeho rozhodnutí ignorovat. To druhé
by sice bylo z pohledu přirozeného práva logické, avšak důsledky by byly strašlivé. Otevřená
válka mezi dvěma ústavními mocemi by destabilizovala státní systém a zničila zřejmě po-
slední zbytky důvěry občanů v něj. Nezbývá tedy než urychleně jednat a přijmout takové ře-
šení, které podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a podle dobrozdání ústavních právníků
nepůjde zpochybnit. Ale pokud k tomu přesto dojde, pak takové řešení důsledně bránit. Au-
toři a vykladači ústavy jsou koneckonců jenom lidé. Lidé nejsou dokonalí, nikdo z nás nemá
patent na absolutní pravdu, tím méně na absolutní moc. Což platí i pro Ústavní soud. Druhý
zásah ústavních soudců do pravomoci Parlamentu by byl do budoucna velmi nebezpečným
precedentem. Poprvé může jít o náhodu, podruhé už jde o záměr. To by znamenalo, že roz-
hodnutí ústavní většiny zákonodárců by mohlo být kdykoli suspendováno z vůle 15 soudců.
Tím by byla v podstatě suspendována i politická práva občanů, protože zatímco poslanci
a senátoři se jim zodpovídají, ústavní soudci nikoliv. Věřím, že i samotní ústavní soudci si
dobře uvědomují, jak strašlivou Pandořinu skříňku mohou otevřít. Mluvil jsem záměrně
obecně. Jak jsem řekl v úvodu, musíme hledat řešení celistvé, řešení nadčasové, řešení, které
bude povyšovat formu nad obsah. Zbývá už jen říci, jaké obrysy by to konkrétní řešení na
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Nekonečná povolební vyjednávání. Musel jsem projevit pro mě netypickou svatou trpělivost. Člověk
poznává své hranice.



Sečteno a podtrženo, sociální demokracie prokázala svou nekompetenci jak v ekono-
mických, tak v sociálních otázkách. „Kompetentní“ je v jediné oblasti – oživování ducha mi-
nulosti. Ať už vyhrožováním milionářskou daní, rehabilitací komunistů, nadbíháním Rusku,
či snahou politicky ovlivňovat soudy. Jako volič bych řekl „děkuji, nechci“. Nechci jistotu
návratu komunistů, jistotu korupce, jistotu arogance moci, jistotu bídy, jistotu dluhů. Nechci
tu jedinou jistotu, kterou představuje ČSSD – jistotu katastrofy.

✗ „Žádná reprezentativní demokracie nemůže obstát, jestliže velká část voličů stojí na vý-
platní listině státu. Jestliže se poslanci nepovažují více za věrné správce daňových po-
platníků, nýbrž za zástupce příjemců platů, mezd, subvencí, podpor v nezaměstnanosti
a jiných dobrodiní z daňového hrnce, pak je s demokracií amen. Toto je jeden z rozporů
dnešního chápání ústavních práv...“ – Ludwig von Mises. Důchodci, lidé závislí na so-
ciálním transferu, zaměstnanci státní a veřejné správy (vč. vojáků, policajtů, hasičů,
učitelů a doktorů) a všechny velké i malé firmy závislé na státních zakázkách, dotacích
a výhodách, ti všichni jsou ti Misesovi lidé „na výplatní listině státu“.

Lidé politikům nevěří. Právem
LIDOVÉ NOVINY, 18. 9. 2009

Smyslem politiky je řešit problémy. Ne je vyvolávat. Z tohoto pohledu česká stra-
nická scéna fatálně selhala. Absurdní divadlo kolem zrušení voleb nepochybně dále zvýší
deziluzi a nechuť lidí k politikům. A právem. Politici nemají lidi obtěžovat svými 
vlastními potížemi, ale řešit ty jejich. Těch mají občané v době krize požehnaně. Je třeba
jednat. Už několik měsíců se ale neděje nic, protože česká politika je v hlubší krizi než
světová ekonomika.

K pochopení dnešního marasmu se musíme vrátit do června 2006. Ne, nemyslím tím
volební pat. Ten nám jistě situaci zkomplikoval. Ale vždy jsou nějaké možnosti. Tehdy byly
právě dvě. Buď standardně sestavit vládu vedenou vítězem voleb. Nebo se rychle dohodnout,
že bude lepší vypsat volby nové.

Obě tyto cesty však od počátku tarasil balvan. A všichni víme, kdo jím byl. Mohu s čis-
tým svědomím říci, že jsem se všemi silami snažil o řešení, o jakoukoli rozumnou dohodu.
Zkoušel jsem toleranci pro trojkoaliční vládu – ČSSD by se k ničemu nezavázala, jen by
alespoň jediný její poslanec při hlasování o důvěře odešel ze sálu. Marně. Pak podporu pro
jednobarevnou vládu ODS. Jiří Paroubek během hodiny otočil a cukl před už hotovou do-
hodou. Pak už bylo nutné sestavit vůbec nějaký kabinet, byť bez důvěry. Po jeho pádu se
jednalo o vládě ODS, ČSSD, KDU-ČSL. Tu po zkušenostech s Paroubkem neschválilo vedení
ODS. Nakonec vznikla trojkoalice s podporou nezařazených poslanců. Řešení, které pro mě
vůbec nebylo výhodné, řešení nesmírně křehké. Ale jediné možné, pokud se nemělo dále
protahovat ono sedmiměsíční martyrium a faktické bezvládí.

Paroubkovi jde jen o destrukci. Popisuji to tu takto celé znovu, protože chci upoutat
mysl čtenáře ke sdělení, které pokládám za naprosto zásadní: Každý politik, který se o něco
snaží, dělá chyby, ale tou nejstrašnější chybou a největším zločinem politika je vše pouze
negovat. Je zkrátka kvalitativní rozdíl mezi Faustem a Mefistem. To se ukázalo i při pádu
vlády. Nezpochybňuji právo opozice vyslovit kabinetu nedůvěru. Zpochybňuji fakt, že ČSSD
odmítla převzít odpovědnost. Ústava předpokládá, že většina, která svrhla kabinet, se ujme
vlády. Protože ale Paroubkovi šlo opět jen o destrukci, ne o konstrukci, bylo nutné hledat
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Sociální demokraté jsou vnímáni jako strana, která není kompetentní pro řešení eko-
nomických záležitostí. A není kompetentní ani tam, kde vidí svou největší sílu: v sociálních
otázkách.

Je obtížně uvěřitelné, že v době, kdy světové a evropské hospodářství šlapalo na plné
obrátky a růst dosahoval šesti procent, dokázali socialisté zadlužovat zemi tempem v řádu
sto miliard ročně. Ještě hůře se však věří tomu, že v té době nijak zvlášť nerostly sociální
dávky, penze stoupaly minimálně, životní úroveň rodin s dětmi se propadala a zdravotnictví
postihly drastické Rathovy škrty, které lidem odepřely operace a moderní léky.

Pastelky místo endoprotézy
Opravdu bych si jako potenciální volič ČSSD vážně položil otázku, kam doputovaly ony

stamiliardy, které měla socialistická vláda k dispozici navíc – díky růstu ekonomiky a kvůli
zvyšování dluhů. Rozhodně nedoputovaly k rodičům s dětmi, k seniorům, k vážně nemoc-
ným.

Důsledkem vlády ČSSD byl obrovský dluh a poslední rozpočet, v němž Bohuslav So-
botka zapomněl počítat s penězi na valorizaci penzí. My jsme ty peníze museli najít – při
růstu, který spadl na polovinu. Našli jsme je díky úsporám ve státní správě a zajistili vyšší
penze, vyšší životní úroveň rodin s dětmi i lepší služby ve zdravotnictví. To vše při poklesu
deficitu státního rozpočtu ze sta miliard na dvacet.

Jako volič, který má rád srovnání, bych si tedy řekl: Proč mám volit stranu, která roz-
dala 150 miliard na daňových úlevách převážně velkým zahraničním firmám a přitom mé
babičce nezvedla důchod, mně nepřidala na děti (jen směšné pastelkovné) a mému dědeč-
kovi odepřela jeho již objednanou endoprotézu? A navíc nadělala dluhy, které budou splácet
ještě moje děti a vnuci? Proč mám volit stranu, která uprostřed konjunktury přišla o sto
tisíc pracovních míst a dokázala zvýšit nezaměstnanost na deset procent? Stranu, která
svou byrokracií, daněmi z dluhů a nenávistnou politikou ničila české podnikatele a živno-
stníky po desetitisících? Proč mám v době krize dávat hlas těm, kteří zklamali v čase, kdy
byl ekonomický cyklus na samém vrcholu? Proč mám dát další šanci straně, která se v kra-
jích spojila s komunisty a způsobila chaos ve zdravotnictví, v jehož důsledku chybějí peníze
na školy, opravu silnic či protipovodňová opatření?

Smolná třináctka
Sociální demokraté navíc nyní předvádějí, že se v opozici nic nenaučili a nic nezapo-

mněli. Opět přišli s negativní kampaní a populistickými sliby. Plnění těchto slibů by přišlo
na 200 miliard ročně. Když to přičteme k čtvrt bilionovému schodku, který nám hrozí, jsme
u závratného deficitu kolem 13 procent HDP. V tomto případě by určitě platilo, že třináctka
nosí smůlu...

Jako volič, který myslí i na své děti, bych opravdu těžko dával hlas straně, jejíž předseda
se řídí heslem „státní dluhy se nikdy neplatí“. Jistě, stát je možná nezaplatí, ale jeho občané
určitě – ztrátou práce, perspektivy, prosperity. Socialismus vždy znamenal a znamená jis-
totu bídy a dluhů. Krize jasně dokládá, že zastaralé socialistické recepty v praxi prostě ne-
fungují.

Bohužel, ČSSD se neupíná k minulosti „pouze“ v sociálních a ekonomických otázkách.
S KSČM se programově a mocensky sblížila tak, že je obtížné tyto strany od sebe nějak od-
lišit. Lidový dům torpéduje naše spojenecké závazky, euroatlantickou vazbu, odtrhává nás
od západu a přibližuje Kremlu, kde Jiří Paroubek tajně jedná.
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Pro Česko je nyní samozřejmě velice nepříjemné, že po pádu koaličního kabinetu nemá
vládu, která by účinně a konzistentně hájila naše bezpečnostní zájmy. Která by trvala na
neoslabování euroatlantické vazby. Fischerův kabinet celkem logicky necítí k apelování na
našeho amerického spojence mandát. Zvláště když šéf ČSSD Paroubek jezdí tajně jednat
o radaru do Moskvy.

Obamovo rozhodnutí přichází paradoxně v čase, kdy se velmocenské choutky Ruska
a hrozby z Íránu posilují. Narůstají počty i aktivita ruských agentů, kteří se zajímají právě
o záležitosti naší národní bezpečnosti, o spojenecké vazby a infiltrují se do některých čes-
kých politických stran. Teherán v boji s vnitřní opozicí utužuje svůj autoritářský režim.
A na obranu svých jaderných zařízení se zřejmě snaží nakupovat ruské rakety. Nový ame-
rický prezident tím navazuje na historická pochybení zahraniční politiky své země, která
měla zejména pro nás tragické důsledky. Je v našem bytostném zájmu, aby Obamovo roz-
hodnutí nebylo nevratné.

Prvním předpokladem pro to, abychom v něco takového vůbec mohli doufat, samozřejmě
je, abychom se nepřestávali chovat jako spojenci. Abychom podpořili Baracka Obamu v jeho
snaze o zajištění větší bezpečnosti v Afghánistánu a spolu se Spojenými státy zde zvýšili
svoji angažovanost. Abychom vyloučili, že po volbách může být naše zahraniční politika 
orientována místo na Evropu a NATO více na Rusko.

Nacházíme se na významné křižovatce. V minulosti se nám vždy tragicky vymstilo,
když jsme místo společné snahy o zajištění bezpečnosti preferovali parciální mocenské
zájmy. Tuto chybu už nesmíme opakovat. V sázce není jen jeden radar v Česku. V sázce je
bezpečí nás všech. V sázce je naše svoboda a nezávislost, v sázce je budoucnost celé střední
Evropy.

✗ Zbytečně pozitivní text. Už při návštěvě předsedkyně rozpočtového výboru kongresu USA
Ellen Tauscher dva roky před tím, tedy více jak rok před nástupem Obamy 20. 1. 2009,
bylo jasné a ona mi to mezi čtyřma očima potvrdila, že demokraté mají trochu jiný názor
než republikáni. Když přijel do Prahy ministr obrany USA Robert Gates, kterého si
Obama zprvu nechal a já se s ním setkal už jako expremiér, byl cítit jiný vítr. On nicméně
hlavně dost neurvale lobboval za Westinghouse. Dovolil jsem si tehdy dost ostrý vtípek.
Říkal jsem mu, že obdivuji Ameriku. Že mě fascinuje, jak jsou velkorysí a tolerantní.
Čuměl jak puk. Po Pearl Harboru a po všech problémech, které s Japonskem měli…
a přesto podporují jednu z nejúspěšnějších japonských firem v Česku. To je úúúžasné.
Věděl vůbec, že tuto vlajkovou loď amerického jaderného byznysu vlastní Toshiba?

✗ Pokládám dodnes rozhodnutí Obamy odstoupit od realizace protiraketové obrany za vel-
kou strategickou chybu!

Dvacet let poté
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „DVACET LET POTÉ: KOMUNISTICKÉ REŽIMY VE STŘEDNÍ

A VÝCHODNÍ EVROPĚ JAKO SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ“, PRAHA, NOSTICKÝ PALÁC, 6. 10. 2009

Dvacet let poté. To je spíše námět pro knihu. A ne jednu. Jak vměstnat dvacet svobod-
ných let do dvacetiminutového projevu? A jak přitom neotrávit publikum – když už jsem
vám tímto sdělil, že hodlám vyčerpat maximum mně přiděleného času?

Pokusím se být hodně názorný a stručný. Vezmu těch dvacet let nikoli encyklopedicky
a chronologicky, ale spíše jakýmsi laserovým průhledem skrze tři roviny, tři úhly pohledu.
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narychlo nějaké řešení. Narychlo, protože systémová změna ústavy připravená Senátem
ležela kvůli odporu levice tři roky ve Sněmovně. Následné rozhodnutí Ústavního soudu bylo
zásahem vyšší moci. I s tím jsme se ale mohli vyrovnat. Nevyrovnali. Protože ČSSD zase
otočila na pětníku....

Tento smutný příběh fungování české politiky bude pokračovat. Paroubek dále roztáčí
dialektický kolotoč negací. Jedněmi ústy chválí Fischerovu vládu, chce, aby vládla do června,
a zároveň odmítá její záchranný rozpočtový balíček, který je prvním zásadním testem kva-
lity jejího vládnutí. Co si z toho mají lidé vybrat?

Vůbec se nedivím, že občané politikům nevěří. Chci hledat řešení, přičemž počítám s kri-
tikou. Jediné, o co žádám, je, abych byl souzen za své skutečné omyly, ne za kolektivní hříchy
politické scény. Zvláště ne za chyby těch, kteří nic netvoří, nic neřeší, pouze straší a ničí. Za
dnešní krizí je totiž i sklon házet politiky do jednoho pytle, který nahrává těm neodpověd-
ným. Vážně nemůžeme skončit s tímhle mravním relativismem?

✗ Jak jsem se vlastně dopustil té obrovské chyby, za kterou pokládám návrh Jana „Želé“
Fischera za překlenovacího premiéra „letní“, nebo „úřednické“, nebo, jak ji nazval Václav
Klaus „náměstkovské“ vlády? Byl jsem pod strašným tlakem jako předseda Evropské
rady, premiér vlády v demisi a předseda ODS, řešil jsem paralelně zdravotní a soukromé
problémy. To mě ale neomlouvá! S mým prvním návrhem souhlasil Paroubek, ale ne
ten, koho jsem navrhl, druhý Paroubek vetoval a na třetí, tentokrát Nečasův návrh jsem
nereagoval střízlivě jako vždycky: „OK. Řeknu vám ráno“, ale unaveně: „Hm. To není
úplná blbost. Zná vládní agendu a tu EU už nějak doslouží. Zavolám mu...“. Nenosím
si křivdu s sebou a jsem člověk, který odpustil všem. Fischerovi nikdy. Nikdo mě nikdy
tak nepoškodil, neponížil a nepodrazil jako on. On to ví. Já také. Jediný, kdo by ho mohl
překonat, je Andrej...

Nenechme USA obrátit se zády
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 18. 9. 2009

Barack Obama stopl budování protiraketového štítu. Dal přednost domácím problé-
mům a nové vstřícnosti vůči Rusku před zajištěním bezpečnosti Evropy a euroatlantickou
vazbou, která je klíčová pro svobodu starého kontinentu. Pro náš region to není příjemný
dárek v době, kdy si připomínáme sedmdesáté výročí zahájení druhé světové války a dva-
cáté výročí pádu totality.

Plně se potvrdily obavy předních osobností regionu, které vyjádřily ve svém dopise Ba-
racku Obamovi. Zjevný přesun zájmu nové americké administrativy od Evropy k Rusku
a změkčení postojů vůči Íránu a Koreji ohrožuje nejvíce střední Evropu, protože právě ona
vždy těžce doplatila na oslabení americké angažovanosti na starém kontinentě. V souvislosti
s rozhodnutím amerického prezidenta nelze přehlédnout neblahou symboliku, kterou v sobě
nesou výročí ohraničující dva totalitní režimy. Druhá světová válka a válka studená vznikly
proto, že Evropa bez Spojených států nedokázala čelit nástupu nacismu a komunismu. Pro
nás je v tom ještě jedna tragická symbolika. První republika trvala 19 let a 11 měsíců. Nyní
od konce totality uplynulo 19 let a 10 měsíců...

Mnichov, pakt Molotov-Ribbentrop, Teherán, Jalta. Co mají tyto události společného?
Vyloučení amerického vlivu ve střední Evropě. Pokaždé se stejným důsledkem: zotročení
národů, které zde žijí.
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Osobní svoboda není pouhým součtem občanských, ekonomických a politických práv,
jak je zaručuje ústava. Jde o vnitřní, metafyzický pocit svobody. Či spíše o neexistenci vněj-
ších omezení. Každý z vás si pamatuje na dobu, kdy se jinak mluvilo doma a jinak v práci,
takže mi jistě rozumíte, co tím myslím.

Tato osobní svoboda je nejen největším, ale také tím nejkřehčím darem. Dokonce ani
v zemi, která se řídí ústavou, vyznává parlamentarismus a jsou v ní zaručena lidská práva,
nemusí nutně žít vnitřně svobodní lidé. Tato svoboda není automatická, nelze ji nadekreto-
vat, nelze ji lidem vnutit. Těžko se získává a lehko ztrácí. Svoboda je sice jen jedna, ale
strach má mnoho podob. Ať už je ten strach oprávněný, či nikoli, ať se jím necháváme ovlá-
dat sami, či jsme jeho prostřednictvím ovládáni druhými, vždy je tento strach zabijákem
naší vnitřní svobody. Vždy stojí na počátku cesty do otroctví.

Záměrně jsem použil pro nazírání individuální svobody příměr života jedné generace. Za
dvacet let vyrostli mladí lidé, kteří nikdy nepoznali vnější nesvobodu. A pokud mohu soudit
ze své zkušenosti, jsou také ve svém celku daleko vnitřně svobodnější než střední generace,
která vyrůstala v totalitě. Na první pohled paradoxně, ale ve skutečnosti logicky, je tato ge-
nerace podobná generaci hrdinů, kteří bojovali za svobodu proti komunismu v 50. letech.

Vnitřní svoboda se rodí z toho, v čem vyrůstáme, a když jsme silní, udržíme si ji i ve
chvíli, kdy vnější záruky svobody zmizí. Ale vůbec nejtěžší je dospět ke skutečné vnitřní
svobodě u generace, jejíž celoživotní zkušenosti a instinkty se formovaly za železnou oponou
totalitního režimu. Tak jako Bůh zakázal Mojžíšovi přivést do zaslíbené země Kanaan ko-
hokoli, kdo zažil egyptské otroctví, čeká možná i nás, obrazně řečeno, čtyřicet let v postko-
munistické poušti. Tedy ještě dalších dvacet let, než budeme moci říci, že jsme skutečně
zlomili nesvobodu a strach číhající v našich duších.

Nyní samozřejmě musím toto kategorické tvrzení poněkud zjemnit. Poznal jsem řadu
lidí, muklů, vězňů svobody vnitřně silných a svobodných, kteří se k těmto hodnotám dopra-
covali i uprostřed totality. Ostatně osobní svoboda předpokládá také osobní odpovědnost
a vůli. Účinným prostředkem k dosažení vnitřní svobody je rovněž víra. V žádném případě
nechci tato subjektivní východiska svobody popřít, to by bylo absurdní. Nicméně objektivně
platí, že jed strachu působí na lidskou psychiku daleko účinněji, pokud se vyvíjí v nesvo-
bodném prostředí. A mnoho našich problémů ve veřejném životě, problémů, které se jiným
západním společnostem vyhýbají, má evidentně svůj původ zde.

Naději do budoucna proto nevidím primárně v momentálních ekonomických či politic-
kých úspěších, ale v nové generaci. V generaci, která se odmítá řídit strachem. V „Generaci
svobody“.

Společnost svobody
Aby mohla tato první generace vyrůst, potřebovali jsme oněch dvacet svobodných let.

Toto dvacetiletí je však zároveň pouhým poločasem v zápase za svobodnou společnost. Už
první republika ukázala, že tato doba je svým způsobem kritická. Trápily ji nedořešené
problémy, resentimenty a odstředivé tendence, které zpočátku zakrývala euforie z října
1918 a svým způsobem i sjednocující působení T. G. Masaryka. Prvorepublikovou společnost
v roce 1938 dělily otázky národnostní a sociální, skandály a klesající důvěra v demokratic-
kou politiku, problematika našeho zahraničně politického a bezpečnostního ukotvení.

Po sedmdesáti letech nám již nehrozí tak bezprostřední vnější nebezpečí, jakým byl na-
cismus. To však neznamená, že bychom netrpěli podobnými dětskými nemocemi demokra-
cie. A že bychom se mohli cítit zcela bezpečně. Dovolím si zde učinit stručnou inventuru
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Za prvé pohledem individua, pohledem svobodného a svobody si vážícího jedince. Za druhé
z hlediska vývoje naší společnosti, a to vývoje občanského, ekonomického i politického. A na-
konec se na těch dvacet let podívám s jistým odstupem, v kontextu mezinárodního dění
a dvoutisícileté historie civilizace, resp. naší civilizace.

Zvolil jsem tento přístup nejen kvůli názornosti, ale i proto, že dává číslovce dvacet po-
každé jiný význam. Jde tu o tři různá časová měřítka: měřítko individuálního života, mě-
řítko života naší společnosti a měřítko civilizační. Za dvacet let dospěje celá jedna nová
generace. Dvacet let je svým způsobem kritická doba v dospívání demokracie. A nakonec
našich dvacet svobodných let prožívaných kolem přelomu milénia tvoří symbolické jedno
procento života civilizace, do níž jsme se roku 1989 vrátili.

Zároveň všechny tyto tři úhly spojuje jedna základní hodnota: svoboda. Osobní svoboda,
kterou roku 1989 znovu nabyl každý z nás. Občanské, ekonomické a politické svobody. Svo-
boda, která stála u zrodu naší civilizace, která s ní roste a s ní upadá, která je základním
předpokladem a zároveň nejdůležitějším důsledkem její existence.

Generace svobody
Samozřejmě, že největší změna se po roce 1989 udála v našich osobních životech. I když

to dnes bereme jako samozřejmost. I když se veřejná debata obvykle vede o jiných než
o osobních aspektech. I když se to přátelé starých pořádků pokoušejí zapřít či ututlat. Pře-
sto, či právě proto, si musíme „dvacet let poté“ připomínat, že návrat naší osobní svobody je
tím největším a nejdůležitějším odkazem listopadu 1989.
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Letos se na Albertov tito lidé už nedostali. Byla tam jiná parta. Eroze polistopadového vývoje je 
evidentní. Tak co? Necháme to tak? Zase?



Jsem ale životní optimista. Věřím, že síly rozumu a odpovědnosti přesto mohou někdy
vyhrát. Když už je opravdu zle a když dokáží maximálně využít svůj voličský potenciál.
Věřím, že lze najít „okna příležitosti“, kdy lze provést potřebné reformy. Věřím, že má smysl
se na takové chvíle poctivě připravovat. Dlouhodobě tu však vidím sestupný trend, trend
degradace politické odpovědnosti a růstu populismu.

Uvedu alespoň jeden příklad, jak tato převládající atmosféra ohrožuje naši existenci.
Po tisíce let se lidstvo přesvědčuje o jedné důležité zkušenosti. Prosperita a šance na přežití
každé civilizace závisí na tom, jak velkou část vyprodukovaných statků věnuje okamžité
spotřebě a jaký díl dokáže investovat do své budoucnosti. Potřebovali bychom dávat daleko
více prostředků na vzdělání, vědu, podporu inovací a moderních technologií. Místo toho ale
systematicky a populisticky projídáme vlastní budoucnost. Konzumujeme dokonce více, než
vyprodukujeme! Výsledek je předpokládaný: rostoucí zadlužení a hrozící zaostalost.

Ve společnosti, která přerozděluje nikoli ve jménu potřebnosti, ale ve jménu získání co
největšího počtu hlasů, ve společnosti, která by chtěla v době krize uplácet penzisty 13. dů-
chody, není na investice do vzdělání prostor. Bohužel, to je tvrdý fakt. A nelze si myslet, že
se to výrazně změní, dokud se nezmění ona převládající atmosféra závislosti a neodpověd-
nosti.

Populistická politika také neumí řešit a naopak zesiluje takové negativní společenské
jevy a problémy, jimiž jsou extremismus, etnická nesnášenlivost a národnostní předsudky,
sobectví, chybějící svornost a solidarita, nedostatek národní hrdosti a sebevědomí, slabé de-
mokratické povědomí, malá vůle k obraně...

Systémový populismus má katastrofální důsledky nejen v domácí, ale samozřejmě
i v zahraniční politice. Po dvaceti letech od pádu komunismu jsou zpochybňovány výchozí
postuláty cesty, kterou jsme od té doby ušli. Je zpochybňována euroatlantická vazba a naše
spojenecké závazky. Je zpochybňována naše západní orientace a naopak se stále silněji pro-
jevují sympatie k autoritativním režimům Ruska a Číny. Je zpochybňována naše odpověd-
nost za lidská práva ve světě a účast na zahraničních misích. Stručně řečeno: mnoha
způsoby a z různých stran je zpochybňována naše příslušnost k euroatlantickému civili-
začnímu prostoru.

Po dvaceti letech tak přichází cosi jako zpětný ráz. Podobně jako za 1. republiky, byť
v jiném dobovém kontextu a s poněkud jinými riziky. Musíme onomu rázu čelit. Dosud jsem
o tom nemluvil, ale vše, co jsem tu řekl, směřovalo k – možná očekávanému – konstatování.
Po dvaceti letech cesty od totality ke svobodě z toho stále ještě nejsme úplně venku. Komu-
nismus v nás stále hrozí. A nejen komunismus v nás. On nám hrozí i komunismus „tam
venku“. Nereformovaná komunistická strana se již v koalici s ČSSD dostala k moci v řadě
krajů. Tato koalice může vyhrát i v příštích sněmovních volbách a dostat se k vládě na cen-
trální úrovni. To je prosté konstatování faktu.

„Společnost svobody“ má stále trhliny, je křehká a zranitelná. Hlavní vinu na tom nese
veřejná sféra. Nejen politici. Ale třeba i soudy, které se mnohdy nezbavily komunistické
mentality, nebo alespoň nejsou dost efektivní a profesionální. Započatá reforma justice musí
rozhodně pokračovat.

Svůj díl viny nesou i média. Novináři stejně jako politici podléhají svodům populismu
a pocitu vlastní moci, rezignují na odpovědnost a hledání pravdy. Nepoměřují své výsledky
z hlediska zachování hodnot, ale pouze a jedině z pohledu zachování počtu čtenářů, diváků,
posluchačů. Nejsou hlídacími psy demokracie, ale spíše honícími psy, kteří se honí za laci-
nými senzacemi bez zájmu o skutečný obsah. Natož o nějaké poslání. Existují mezi nimi
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a v heslech shrnout, jak vidím po dvaceti letech stav naší občanské sféry, ekonomiky a po-
litiky či obecněji veřejného života. Jak jsme daleko v budování „Společnosti svobody?“

Bezpochyby největší pokrok učinila občanská sféra. Stejně jako za první republiky je
právě tato vrstva dobrovolných organizací mezi jednotlivcem a veřejnými institucemi zdro-
jem společenské stability, účinným nástrojem mezilidské solidarity a vzájemnosti, plura-
litním prostředím pro realizaci rozličných individuálních zájmů a cílů. V duchu liberálního
hesla „jednota v mnohosti“ tak naplňuje občanská sféra ideál svobody. Jakkoli po dvaceti
letech nedosahuje občanská aktivita intenzity a kvality jako ve starých demokraciích. Do-
savadní vývoj ale rozhodně je důvodem k optimismu. Určitě jde rychleji, než v oblasti eko-
nomických reforem a reforem institucí.

Co se týká ekonomiky v úzkém slova smyslu, tedy ekonomiky soukromých firem a živ-
nostníků, zde platí totéž, co u občanské společnosti. Ostatně jsou její součástí, jakkoli ne
každý si je tam automaticky zařadí. Naše ekonomická mikrosféra je do té míry standardní,
jak se dá po dvaceti letech očekávat, a naše integrace do světového obchodu je v podstatě
dokončena. Poněkud hůře je na tom ekonomika ve smyslu institucionálních předpokladů
pro podnikání, pro trvalý růst a dlouhodobou sociální stabilitu a soudržnost.

Naše země promeškala dvě velké příležitosti provést zásadní reformy. V první polovině
90. let, kdy byli lidé připraveni a ochotni snášet nutné reformní náklady. A o deset let poz-
ději, kdy byla světová i česká ekonomika na vrcholu a změny šlo provést poměrně bezbo-
lestně. Nyní, kdy nám chybí jak ochota k obětem, tak příznivé ekonomické klima, se reformy
provádějí daleko hůře. A naopak každá neprovedená reforma zesiluje dopady krize. Pro-
meškání dvou vhodných příležitostí nás proto musí mrzet dvojnásob.

Nicméně platí, že máme zdravý bankovní sektor. Že se v posledních třech letech výrazně
zlepšilo podnikatelské prostředí, ubylo byrokracie, stát se stal efektivnějším a transparent-
nějším. Že se zlepšila kvalita a rychlost soudů se všemi výhradami. Že jsme učinili první
krok ke stabilitě veřejných financí, ke spravedlivějšímu a funkčnějšímu sociálnímu systému,
k solidárnějšímu a modernějšímu zdravotnictví, k dlouhodobě udržitelnému penzijnímu
systému. Ale nesrovnatelně větší díl práce nás ještě čeká.

Veřejná správa, sociální, zdravotní a penzijní systém. To jsou naše čtyři těžké koule na
noze. Zejména oddalování hlubokých reforem všech třech sociálních systémů je jistou vstu-
penkou na vlak jedoucí k budoucí katastrofě. A půjde spíše o expres než o „courák“.

Tím se dostávám ke třetí oblasti, která tvoří, či měla by tvořit „Společnost svobody“ –
k veřejné sféře. Jak jsem již naznačil, právě v ní je největší problém.

Začnu politikou. Máme sice standardní parlamentní a ústavní systém. Ale chování pří-
slušných institucí standardní není. Protože se standardně nechovají lidé, kteří tyto instituce
obsazují. Míra iracionality, negativních emocí a neodpovědnosti značně vybočuje z demo-
kratického normálu. Nebudu to dále rozebírat, všichni víte, o čem mluvím.

Důsledky jsou zjevné a bohužel drastické. Je to zejména nemožnost elementární dohody
na naprosto nutných reformách. Nejen na jejich podobě, což by bylo do jisté míry pochopi-
telné. Ale dokonce vůbec na jejich potřebě. Navzdory jasným empirickým důkazům, na-
vzdory jednohlasnému varování ekonomů. Populismus levicové části politického spektra
totiž dosahuje sebevražedného vrcholu.

Je známo, že dlouhodobě zhruba 60 procent lidí dává před vlastní aktivitou přednost
tomu, aby se o ně v případě potřeby postaral stát. Pokud se díky nové generaci nepodaří
tento poměr otočit a pokud bude levice úspěšně oslovovat oněch 60 procent nesplnitelnými
populistickými sliby, pak je cesta k řešení, k jakékoli pozitivní změně efektivně zatarasena.
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„Carpe diem“, nebo „Per aspera ad astra“?
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „BÍLÁ KNIHA A JAK DÁL? REFORMA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V ČESKÉ REPUBLICE“, PRAHA, LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, 16. 10. 2009

Vážená paní ministryně, dámy a pánové,
jsem rád, že zde mohu krátce vystoupit. Těší mě, že projekt reformy vysokého školství,

který jsem zadal jako premiér v březnu 2007, dospěl až k mezinárodnímu posuzování. Jsem
rád, že je u toho opět ministryně Kopicová, která byla na jeho počátku, byť už nedostala
prostor v něm pokračovat.

Jde o první zásadní reformu terciárního vzdělávání od pádu totality. Jde o reformu,
která má ambici zařadit Českou republiku v oblasti vzdělání mezi ty nejvyspělejší a nejdy-
namičtější země, jejichž úspěchem se také inspirovala.

Tato konference je dvojnásob aktuální, protože se koná uprostřed globální krize. Krize,
jejímž hlavním viníkem je nekontrolovatelný růst spotřeby, který předhání produkci, vyčer-
pává naše zdroje a vede k hrozivému zadlužování. Cílem vysokoškolské reformy je pravý opak.
Říká nám: „Nemyslete tolik na své břicho a dejte šanci svému mozku“. Lidský mozek je naším
jediným skutečným zdrojem. Navíc zdrojem obnovitelným, či přesněji nevyčerpatelným.

Cílem reformy je přesměrovat konzumní, pasivní model společnosti na společnost hod-
not, společnost vzdělání, společnost aktivity. To je naše nové paradigma. Či spíše staronové,
protože dnešní prosperita je založena na tom, že naši předkové se tímto paradigmatem řídili
po tisíce let. Každá společnost je tak bohatá a stabilní, do jaké míry dokáže odkládat spo-
třebu a své zdroje investovat do rozvoje, do vzdělání, do vědy, do inovací.

Naše země reformu nutně potřebuje. Český univerzitní model je až na kosmetické změny
ve své podstatě stále stejný jako za komunismu. Tedy nepružný, málo motivující, neschopný
uspokojit všechny nadějné zájemce o studium, nedostatečně naplňující požadavky praxe,
málo konkurenční a nabízející spíše solidní průměr než skutečně špičkovou kvalitu.

Jsem přesvědčen, že čeští studenti a čeští pedagogové mají na víc. A je povinností osví-
cené vlády jim k tomu dát prostor. Konečná verze Bílé knihy terciárního vzdělávání je sa-
mozřejmě kompromisem. Kompromisem mezi ideálem a mezi tím, co je přijatelné. Považuji
to za škodu. Většina těch úprav byla vedena spíše snahou otupit iracionální odpor, než se-
riózními argumenty.

Smysl reformy lze shrnout do tří slov: svoboda, odpovědnost, aktivita. Kde jinde bychom
měli právem očekávat souhlas s těmito hodnotami než v akademickém světě? Tím spíše mě
mrzí nepochopení, na které reforma naráží. Věřím, že trpělivým vysvětlováním, jednáním
a koneckonců i praxí, bude tento odpor postupně mizet. Ostatně autoři reformy se řídili do-
poručeními OECD, kterou jistě nelze podezřívat ze zlých úmyslů.

Při projednávání jedné z prvních verzí Bílé knihy v květnu roku 2008 jsem na tomto
místě řekl, že reformy, které jsou dělány dobře a s odvahou, zpravidla nebolí tolik,
jako reformy polovičaté a navzájem nepropojené. Místo toho, abychom dělali re-
formy pořádně a s odvahou, podléháme těm, kteří straší, že budou bolet. Za těmito
slovy si stojím. Dnes ještě více než tehdy. Nedejme se strašit a hledejme řešení.

Vzdělanost je řešení. Neděláme reformu kvůli samotným vysokým školám. Reformu
děláme kvůli studentům. Náš cíl je společnost vzdělaných jedinců a vysoké školy jsou pouze
nástroj k jeho dosažení. Tento cíl je dlouhodobý a proto i prospěch, který budou mít univer-
zity z jeho naplňování, přijde spíše v delším horizontu. O to však bude trvalejší a větší.
A také zaslouženější.
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výjimky, ale stejně jako mezi politiky jsou v menšině. Jsem k médiím úmyslně takto tvrdý,
protože mají úplně stejně výlučné postavení ve veřejné debatě jako politici a tedy i stejnou
exkluzivní odpovědnost.

Jsem přesvědčen, že skutečnou „Společnost svobody“ budeme mít teprve tehdy, až se
přestaneme primárně rozdělovat na pravici a levici, na politiky a novináře, na prosté občany
a „ty nahoře“. Musíme se vrátit k osvědčenému dělení na dobré a zlé, na lidi slušné a ne-
slušné, na milovníky svobody a její nepřátele.

Civilizace svobody
Náš dvacetiletý vývoj, který jsem se tu pokusil ve spěchu a někdy trochu útržkovitě po-

psat, se odehrává v mezinárodním kontextu a také v kontextu tisíciletého vývoje naší civi-
lizace. Naše problémy jsou sice vzhledem k padesáti letům života v totalitních režimech
specifické, ale ne výjimečné.

Celý svět prochází proměnou světového řádu. Oslabuje se vliv dříve dominantní zá-
padní civilizace, ke slovu se dostávají zejména asijské, ale i latinskoamerické země. Je čím
dál více zpochybňováno univerzální pojetí lidských práv. V OSN nerozhodují hodnoty, ale
prostá většina, kterou mají nedemokratické a autoritativní režimy. Mezinárodní terorismus
a radikální islamismus vytvářejí nové bezpečnostní hrozby.

V celém evropském prostoru pak vidíme podobný vývoj jako u nás. Dochází k degradaci
a rozpadu politické odpovědnosti, roste populismus, zvyšuje se frustrace občanů a nedůvěra
v demokratický systém. Přičemž média hrají spíše roli urychlovače tohoto neblahého vývoje,
než brzdy.

Toto vše ohrožuje samotné základy „Civilizace svobody“. Tím spíše ale nesmíme rezig-
novat na její obranu. Naše civilizace je civilizací slova, civilizací smlouvy, civilizací hodnot.
Stále platí, že její trojí základ tvoří křesťanství, trh a parlamentarismus. A je třeba mít na
paměti, že hodnotový systém a mravní řád daný tím prvním vytváří předpoklady pro druhé
a třetí. Nikoli obráceně. Trh ani parlament morálku nevytvářejí. Ale těží z ní, žijí z ní, s ní
povstávají i upadají.

Strany ani média nejsou pouhými „společnostmi s ručením omezeným“, jejich hlavním
posláním nemůže být moc, respektive zisk. Jde o továrny na ideje, strážce a šiřitele hodnot.
Zisk politické moci či čtenářů není cíl sám o sobě. Jde pouze o prostředek k uskutečňování
skutečného cíle, jímž je budování, posilování a obrana civilizace.

My se dnes často chováme, jako by nám záleželo jenom na tom, kolik kde můžeme urvat,
jak můžeme rychle získat prostředky pro okamžitou spotřebu. A neuvědomujeme si, kde je
skutečný zdroj oné prosperity. Zdroj, který si sami ničíme a otravujeme sobectvím, populis-
mem, závistí a nenávistí. Tento konzumní model státu blahobytu se dávno vyčerpal a svě-
tová krize to pouze názorně odkryla.

Musíme začít něco dělat. Nemůžeme se donekonečna vymlouvat na to, že voliči (čtenáři,
posluchači, diváci) to tak chtějí. Stejně jako v ekonomii i ve veřejné sféře platí, že rozhodující
je strana nabídky, nikoli poptávky. Myšlenky zkrátka mají své důsledky. Naše dnešní svo-
boda, prosperita a bezpečí povstaly z tisíciletého odkazu, práce, odříkání a boje mnoha ge-
nerací. Co do této „banky hodnot“ vložíme my? Co jsme do ní vložili za uplynulých dvacet
let? Co do ní vložíme dále, aby „Civilizace svobody“ přežila nejen 20 let poté, ale i další dva
tisíce let? To je vážná otázka na zvážení, vážení.

✗ Skoro se mi chce lacině na margo současných i tušených budoucích problémů pozname-
nat: „Já to říkal“... „a na moje slova dojde“.
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Přemýšlejme o dvacátém osmém říjnu
AKTUALNE.CZ, BLOG, 28. 10. 2009 

Naše republika dnes slaví svůj svátek. Je to nejvýznamnější státní svátek v našem ka-
lendáři. Právem. Před 91 lety totiž náš národ ukázal, že jsou důležitější hodnoty než mate-
riální dostatek. Že nejdůležitější hodnotou je svoboda a s ní související odpovědnost. Před
91 lety se náš moderní národ stal dospělým a definitivně potvrdil svou příslušnost k hrdé
rodině evropských národů.

Svoboda a odpovědnost jsou tím hlavním odkazem 28. října. Vše ostatní je méně důle-
žité. Vzestupy a pády, které nás od října 1918 potkaly, jsou spojeny s naší schopností, re-
spektive neschopností držet se těchto hodnot. První republika nevznikla z touhy po vyšší
ekonomické úrovni. I v rámci Rakouska-Uherska jsme si dokázali zajistit úspěch a prospe-
ritu, stali jsme se průmyslovou mocností. Dalo by se říci, že jsme si žili spokojeně. Co nám
ale chybělo, byla svoboda. Platili jsme nespravedlivé daně, nemohli jsme si o sobě rozhodovat
sami, média podléhala císařsko-královské cenzuře.

Říjen roku 1918 toto vše změnil. Politické rozhodování o hospodářství přešlo do našich
rukou, tedy do rukou těch, kteří tvořili ekonomické bohatství. Parlament se stal plnohod-
notným tělesem, které suverénně rozhoduje o národní politice. A prostor v novinách dostala
silná generace Čapků, Peroutků, Poláčků, Bassů…

Byla to léta rozkvětu. Zdaleka ne jen a ani ne v první řadě rozkvětu ekonomického.
Vždyť první léta života nové republiky byla poznamenána poválečnou krizí. Ale oddanost
svobodě a vůle k odpovědnosti nás přes tyto roky přenesla. Svoboda a odpovědnost vytvořily
étos 1. republiky. Étos, který přežil neustálé a často malicherné šarvátky politické scény.
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My neslibujeme vysokým školám okamžité bonusy, které by mohly ihned spotřebová-
vat. To by bylo v logice umírajícího paradigmatu státu blahobytu. Paradigmatu společnosti,
která užívá dne a nestará se o budoucnost. Ale copak má být mottem akademické sféry pa-
sivní „Carpe diem“? Nehodí se pro ni spíše aktivní „Per aspera ad astra“?

Ano, přes obtíže ke hvězdám. Říká se, že myšlení bolí. Ale ty země, které to „bolí“ nejvíce,
obsazují také přední příčky v žebříčcích kvality života. Jsou to země, které nestaví montovny
a nekonkurují světu lacinou pracovní silou. Produkují znalosti, patenty a vynálezy, hi-tech
technologie a špičkové výrobky s vysokou přidanou hodnotou.

Uznávám, že bez veřejných investic do vzdělávání a výzkumu to nejde. S obavou ale
sleduji odpor proti tomu, aby tyto prostředky byly vynakládány efektivně a s ohledem na
skutečné výsledky.

Znovu se vrátím k oněm třem slovům. Svoboda. Odpovědnost. Aktivita. Akademická
Svoboda není skutečnou svobodou, pokud je odpírána významnému počtu uchazečů. Mu-
síme to změnit. I kdyby to mělo kromě půjček na vzdělání a vyšších stipendií znamenat
také zavedení odloženého školného a větší nápor na kapacity vysokých škol.

Bez Odpovědnosti nelze řídit ani dílnu s pěti zaměstnanci. Natož vzdělávací instituci
s miliardovým rozpočtem, stovkami vyučujících a tisícovkami studentů. Studie světových
expertů ostatně dokazují, že mezi mírou odpovědnosti a autonomie managementu vysokých
škol a jejich efektivitou je vztah přímé úměry. Jsem pro autonomii, jsem pro větší pravomoci,
jsem pro větší svobodu. A tím také logicky pro větší odpovědnost. Kdo z vedení vysokých
škol by chtěl tuto prostou logiku napadnout?

Tím se dostávám ke slovu Aktivita. Vysoké školy musí dostat prostor, aby daleko ak-
tivněji než dosud spolupracovaly se soukromým sektorem. Tím nemyslím jen firmy, které
poskytnou nutné další finance i cennou inspiraci. Ale také studenty. Ti mají být v pozici 
klientů, kteří poptávají špičkovou službu, jsou ochotni za ni i zaplatit. A za to chtějí více
rozhodovacích pravomocí a širší nabídku sahající od dostupného vzdělání pro všechny až
po špičkové výzkumné univerzity.

Jak jsem již řekl, právě ke studentům směřuje celé naše reformní snažení. Jedině tak
odstraníme hrozbu státního poručníkování a politického zasahování. Vůbec nerozumím těm,
kteří varují před devastací akademických svobod. Je snad podle nich na univerzitách v USA,
ve Velké Británii, v Austrálii či na Novém Zélandu, kde se plně uplatňují ony principy svo-
body, odpovědnosti a aktivity, méně akademické svobody než u nás? Jsem si jist, že je tomu
právě naopak.

Nepleťme si vysoké školy s příjemci sociálních dávek. Pokud se akademická sféra bude
bránit reformám a místo aktivního přístupu se postaví do jedné řady s potřebnými – s pen-
zisty, sociálně slabými, s nemocnými – co tím získá? Možná teď hned nějakou tu miliardu
navíc. Ale za cenu ztráty dlouhodobé perspektivy.

Ti potřební – a hlavně falešně potřební – přece reprezentují statisíce voličských hlasů.
Populističtí politici, kteří se stále drží paradigmatu státu blahobytu, jim nakonec vždy dají
přednost, ať budou akademikům slibovat cokoli. Ostatně, vzdělaní lidé populisty nevolí, tak
proč by si měli vychovávat odpůrce? Nejen proto prosím všechny, kterým záleží na budouc-
nosti: Podpořte reformu!

✗ Mirka Kopicová byla už v mé první vládě a mohla klidně tu překlenovací vládu vést.
Měla a má na to všechny předpoklady. Bez podpory slabého a oportunistického premiéra,
vyhřívajícího se pod reflektory umělého zájmu médií a populisticky nadbíhajícího ve-
řejnosti, neměla ale ani ona šanci zlomit sevřený šik akademiků bránících dobyté pozice
pohodlnosti, průměrnosti a malosti.
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Slavíme 28. říjen ještě pořád jako Den vzniku Československa, nebo už zase jako Den znárodnění? 



Jaký je tedy vztah mezi energetikou a svobodou? Vypůjčil jsem si do názvu svého pří-
spěvku parafrázi titulu článku Andreje Sacharova: „Jaderná energetika a svoboda západu“.
Jeho slova jsou stále platná. Přestože od jejich napsání uplynulo více než třicet let. Přestože
se mezitím rozpadlo sovětské impérium a porobené země střední a východní Evropy se vrá-
tily do západní civilizace. Nicméně pořád je pravda, že bez dostatku energie je naše svoboda
pouhou chimérou.

Po dlouhá desetiletí byla otázka energetické bezpečnosti Evropy podceňována. Velká
ropná krize v 70. letech sice vedla k nutnému zvýšení energetické efektivity a k úsporám.
To však hrozbu pouze oddálilo, ale nevyřešilo. Snížila se energetická náročnost dopravy
a průmyslu, ale systémově se neudělalo prakticky nic pro to, aby se vyřešila nezdravá zá-
vislost Evropy na zdrojích buď z politicky nestabilních teritorií, případně ze zemí, které ob-
ratně využívají energetickou kartu ve své zahraniční politice.

Hrozba energetické krize, hrozba totálního neboli rolling blackoutu, přece nespočívá 
až tolik v tom, kolik spotřebováváme energie v absolutním měřítku. Zásadní je, do jaké míry
jsou naše potřeby závislé na nespolehlivých zdrojích. Na zdrojích, které mohou z nějakého
rozmaru či zlého záměru nebo třeba změnou politické situace v různých zemích v daném
okamžiku vyschnout. Plynová krize z počátku českého předsednictví EU byla více než váž-
ným varováním. A podle některých zdrojů se může tuto zimu opakovat. Vlastně se může
opakovat kdykoli. Evropa chce kupovat, Rusko chce dodávat, Ukrajina tvrdí, že chce tran-
zitovat, potrubí je prázdné. Slovensko a Bulharsko o tom ví úplně všechno.

Musíme tedy diverzifikovat rizika. Z hlediska zdrojů, z hlediska tranzitu, z hlediska
způsobu výroby elektrické energie i z hlediska užití a spotřeby této energie. To není proti-
ruský postoj. To je v podstatě podmínka přežití, podmínka svobody a nezávislosti.

Na skladbě našich zdrojů se od 70. let nezměnilo mnoho k lepšímu. Něco dokonce k hor-
šímu. Západní Evropa alespoň účinně diverzifikovala své zdroje plynu. Zejména díky nor-
ským nalezištím tak eliminovala nezdravě vysokou jednozdrojovou závislost. Střední
a východní Evropa to zvládla v daleko menší míře. Některé země vůbec.

Co se týče ropy, zde si evropské země v podstatě vybírají ze dvou zel: závislosti na
Rusku, či na kartelu OPEC. K tomu je ještě třeba dodat, že první ropná krize neměla na
Západ až tak fatální důsledky jen díky tomu, že ropní šejkové měli beztak své peníze v zá-
padních bankách. Takže petromiliardy se de facto jen přesunovaly z účtu na účet v rámci
jedné banky, čímž západní ekonomiky nepřicházely o provozní kapitál. Tentokrát je vše
jinak. Rusko a země OPEC nejen že nemusejí spoléhat na západní bankovní systém. Ale
právě naopak. Jejich suverénní státní fondy a polostátní firmy využívají ropných zisků ke
strategickým akvizicím na Západě, čímž naši závislost na ropě ještě zesilují závislostí na
rizikových investicích.

Tuto nepříznivou kombinaci faktorů umocňuje fatální chyba, kterou udělala řada zá-
padních zemí, když omezila či zcela zastavila rozvoj jaderné energetiky. To je ona změna
k horšímu. Došlo k ní i pod vlivem aktivistů financovaných z řady pochybných zdrojů. 
Andrej Sacharov jasnozřivě viděl právě v jaderné energetice záruku nezávislosti a svobody
Západu. Je to jediný zdroj, který může reálně nahradit fosilní paliva. Jediný dostupný, la-
ciný a spolehlivý zdroj s dostatečnou zásobou paliva na tisíce let. Paliva, které máme buď
my sami, nebo je můžeme získat od našich dobrých spojenců.

Jádro může pokrýt velkou část našich energetických potřeb. Jak v průmyslu a domác-
nostech, tak v dopravě. Máme již k dispozici perspektivní technologie elektromobilů či aut
na vodík. Stačí jim dát zelenou a díky masovému rozšíření se sníží jejich pořizovací cena
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Étos, který trval přes četné skandály a aféry mladé demokracie. Étos, který vnímáme a na
který chceme navazovat i dnes, přestože ho ještě před faktickým nástupem nacistů spláchly
potoky špíny vylité za ostudné 2. republiky.

Ano, po dvaceti letech budování státu přišla krize. Krize, která přinesla zpochybnění
základních hodnot, na nichž stál masarykovský stát. Svobodu a odpovědnost začala vytla-
čovat touha některých přimknout se k silnému autoritativnímu režimu. Namísto velké ge-
nerace intelektuálů, kteří položili základy étosu veřejné debaty, nastoupila do médií smečka
vlků sebraných z ulice. Už nešlo o kritickou debatu a argumenty, o dobro a zlo, ale jen a jen
o to uštvat oběť za každou cenu. Obětí tohoto honu se stal i sám Karel Čapek. Dnes bychom
tomu asi řekli bulvarizace médií.

Skutečná ztráta svobody a nástup protektorátu pak svým způsobem jen potvrdily
zradu, které jsme se na vlastní svobodě dopustili sami. Podruhé se podobný vývoj opakoval
o desetiletí později. Cestu k nástupu komunistů umetli demokraté. Demokraté, kteří se 
účastnili zákazu demokratické pravice, útoku na soukromé vlastnictví, honu na čarodějnice.
A kteří se nakonec nedokázali ani spojit, aby svorně čelili komunistické straně.

Musíme si to vše připomínat i dnes. Dnes se rovněž nacházíme v jakémsi demokratic-
kém poločase. Po 20 letech jsou opět zpochybňovány hodnoty 17. listopadu 1989. Jako by
svoboda a odpovědnost už zase nebyly tím hlavním. Étos sametové revoluce se vytrácí v koa-
licích s komunisty. Vytrácí se v opětovné snaze nahradit svobodu státním poručníkováním
a odpovědnost populismem. Vytrácí se v obdivu k autoritativnímu ruskému režimu. Vytrácí
se i v médiích, která stále více rezignují na kritickou debatu, na střízlivé hodnocení síly
a fakticity argumentů, na mravní rozlišování mezi objekty svého zájmu.

Dnes už nám nehrozí nástup 2. republiky. Jsme součástí NATO a EU, vnější hrozby
nejsou zdaleka tak silné a bezprostřední jako na konci života 1. republiky. Ale o to více si
můžeme a musíme uvědomit, že onen „zpětný ráz“, ono zpochybňování hodnot, na nichž
stojí naše demokracie, si způsobujeme sami.

Zvykli jsme si brát 28. říjen jako státní svátek, který tu prostě je a o kterém není po-
třeba přemýšlet. Ale to musíme. Jinak nám hrozí, že opět přijde doba, kdy nebude co slavit.
Demokracie vůbec není samozřejmá. Bez oddanosti svobodě a vůle k odpovědnosti nemůže
existovat. Nejvýše jako pouhá forma, jako prázdná skořápka, vyplněná populismem, neod-
povědností, demagogií, frustrací, všeobecnou nedůvěrou a pocitem odcizení. To je vývoj, kte-
rému my všichni svobodymilovní a odpovědní lidé v této zemi musíme společně bránit. Jen
tak dostojíme odkazu 28. října.

✗ Mýlil jsem se. Hrozí nám paralela s 2. republikou. Už vidím, jak nás EU brání. Nebo
NATO. Kdyby Francie po teroristických útocích 13. 11. 2015 požádala NATO podle
článku 5 Washingtonské smlouvy o pomoc, musela by bruselská centrála rozhodnout
o přednostním bombardování Bruselu.

Jaderná energetika a svoboda západu
ENERGETICKÉ FÓRUM 2009, BUDAPEŠŤ, 16. 11. 2009

Zítra je tomu právě dvacet let od sametové revoluce. Je tomu více jak pět let od vstupu
zemí střední a východní Evropy do Evropské unie a je tomu více jak rok, co jsme dokonce
členy schengenského prostoru. Řekl bych, že jsou splněny všechny aspekty, aby bylo možné
tyto země označit za svobodné, nezávislé a suverénní.
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dvou možností stoprocentně úspěšné, bude náš energetický deficit v čase narůstat. Jak uspo-
kojíme hlad po energii? Fosilní paliva jsou cestou ke zvyšování emisí a naší energetické závi-
slosti. Ani jedno nechceme. Jaderná energie je na příštích minimálně padesát let opravdu
jedinou schůdnou možností, jak zajistit dostatečné a spolehlivé dodávky čisté a laciné energie.

Fyzici vědí, že veškerá energie, kterou máme k dispozici, pochází z hvězd. Liší se jen
formou a zejména efektivitou využití potenciálu skrytého v hmotě. Dokud nebudeme mít
v praxi využitelné termojaderné reaktory – a to zřejmě potrvá desítky let – pak jádro jasně
vede. Běžná elektrárna s výkonem 1000 MW spotřebuje za rok kolem 2 milionů tun uhlí či
ropy. K produkci stejného množství elektřiny z biomasy bychom museli spálit rychle ros-
toucí dřeviny z plochy téměř 300 000 hektarů. Na sluneční články o stejném výkonu bychom
v naší zeměpisné šířce potřebovali nějakých 50 kilometrů čtverečních. Nebo stačí vytěžit
ze země pouhých 28 tun uranové rudy. K tomu snad netřeba nic dodávat. Snad jen to, že co
je ekonomické, je také ekologické.

V úvodu jsem parafrázoval titulek článku akademika Sacharova. Zobecnil jsem ho na
dvě slova: energetika a svoboda. V tomto smyslu totiž bude platit neustále. I v době, kdy
Západ v dnešním slova smyslu bude minulostí a kdy budou k dispozici daleko účinnější
zdroje než jádro. Závěrem se však chci vrátit zpět na zem, do reálné doby a aktuální politiky.
Chci s pokorou konstatovat, že více než třicet let starý výrok akademika, jehož jméno nám
připomíná cena udělovaná bojovníkům za svobodu, platí stále ve své původní podobě. Viděl
jste jasnozřivě a přesně, Andreji Dmitrijeviči. Jaderná energetika a svoboda Západu spolu
stále úzce souvisejí.

V závěru odpověď na položenou otázku. To, že prosperita závisí na energetice, je zcela
zjevné a není třeba to dokazovat. Dokonce bych řekl, že krátkodobě to může fungovat
i v zemi, která je závislá na dodávkách energií, která dokonce je nesvobodná, závislá apod.
Nicméně dlouhodobě platí zcela jednoznačně, že prosperita a životní úroveň lidí se dá zajistit
pouze ve svobodné a nezávislé zemi, tedy svobodné a nezávislé i v oblasti energetiky. Děkuji
vám za pozornost.

✗ 5. 12. 2008 se moje vláda potkala s šéfem Evropského parlamentu a předsedy jednotli-
vých frakcí. Hans-Gert Pöttering, Martin Schulz, Daniel Cohn-Bendit, Joseph Daul
a další. Povedená partička. Křičel jsem na Cohn-Bendita, revolucionáře z pařížských ba-
rikád 1968: „Jsem fanatickým, opakuji fanatickým zastáncem jaderné energie“, když
kritizoval tendr na Temelín, a Daulovi, který útočil na protiraketovou obranu, jsem ostře
odsekl: „Ptali jste se, vy Francouzi nás Čechů, když jste umísťovali jaderné hlavice na
vaše ponorky, o dovolení?“ Vláda na mě byla pyšná. Skandálem ale skončila až audience
u Klause o den později…

Svoboda není samozřejmá, važme si jí
NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU VOJNA, LEŠETICE U PŘÍBRAMI, 17. 11. 2009

Musím říci, že na tomto místě se mi těžko mluví. Dnes slavíme dvacet let od doby, kdy
jsme se vymanili ze sevření totality. Dvacet let žijeme ve svobodě a demokracii. Toto místo
však daleko výmluvněji než jakákoli slova připomíná, jaké to bylo žít v komunistickém
lágru. Není snadné mluvit o svobodě mezi ostnatými dráty. Ale právě proto jsme dnes tady.
Jsme tady proto, abychom si připomněli, jak křehkou květinkou je svoboda. Jak se musí
pečlivě zalévat a chránit, aby neuvadla.
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na přijatelnou úroveň. Provoz je laciný sám o sobě. Potřebujeme už jen dostatek laciné elek-
trické energie a uhlovodíkovým palivům v dopravě a tím i naší nebezpečné závislosti bude
konec. Nemluvě o tom, že díky tomu splníme naše ambiciózní plány ve snižování emisí skle-
níkových plynů.

Jsem hrdý na to, že se nám během našeho působení v evropské politice podařilo spolu
s ostatními prosadit znovuotevření debaty o jaderné energetice, že se střídavě v Bratislavě
a v Praze konají jaderná fóra a že i díky tomu už jádro není v EU tabu. Ale to je bohužel
zatím jen ideový posun. Realita je horší. Stále se v Evropě ročně zavírá více jaderných re-
aktorů, než se jich postaví. Naplánování a výstavba nové jaderné elektrárny trvá 10, 15,
někdy i více let. Proto musíme spěchat. Již nyní trpí starý kontinent nedostatkem elektřiny
a pokud něco neuděláme, situace se bude dále zhoršovat.

My jsme se během našeho předsednictví soustředili právě na energetickou bezpečnost.
Uvědomovali jsme si velice silně onu souvislost energetiky a svobody. Zcela vědomě jsme
proto postavili energetiku do centra unijní politiky. Plynová krize, o níž jsem se zmínil, nám
dala silným způsobem plně zapravdu. A odůvodnila i naše naplánované předsednické ak-
tivity jakými byly podpora plynovodu Nabucco či uspořádání summitu Jižní koridor, který
by měl do Evropy přivést zdroje ropy a plynu z Kaspické i jiných oblastí. Důvod tohoto kroku
je strategický, bezpečnostní ale i cenový.

Evropa ovšem nemá problém „pouze se zdroji“. Vyřešit ho v relativně krátkém časovém
horizontu je podmínka nutná, nikoli však postačující. Postačující je v tom, abychom dokázali
dát lidem jistotu, že když otočí vypínačem, rozsvítí se světlo. Kromě zdrojů musíme vyřešit
otázku distribuce. Evropské sítě jsou zastaralé, nemají dostatečnou kapacitu a naprosto
nevyhovují podmínkám společného kontinentálního trhu, který násobně zvyšuje jejich za-
tížení. A to nemluvím o rizicích např. ostrovní soustavy v Pobaltí.

Za řadou blackoutů, které jsme v posledních letech zažili, tak nestojí absolutní nedos-
tatek elektřiny, ale výpadky sítě. Během našeho předsednictví se podařilo dokončit onu li-
beralizaci trhu. Bude však ještě potřeba masivně investovat do infrastruktury. A jsem rád,
že i zde se nám ve spolupráci s Evropskou komisí podařilo nasměrovat miliardy eur do naší
energetické budoucnosti.

Jak jsem řekl, vědomě jsme se rozhodli učinit z energetiky celoevropskou prioritu. Naše
předsednictví provázely i jiné výrazné aktuální události, jako globální krize, dokončování
procesu ratifikace Lisabonské smlouvy či konflikt v Gaze. Osobně jsem však přesvědčen,
že právě důraz na energetiku a energetickou bezpečnost budou tím nejtrvalejším a možná
nejdůležitějším odkazem, který jsme po sobě zanechali. Švédové v tomto samozřejmě po-
kračují, takže energetika z evropské scény nemizí.

Evropská unie bude na energetiku narážet i v budoucnu. Nejen kvůli svým objektivním
problémům s nedostatkem elektřiny a její distribucí. Ale i kvůli své subjektivní snaze stát se
lídrem v otázce ochrany klimatu. V současné době probíhá postkjótský proces a příprava na
Kodaňský summit. Otázku snižování emisí nelze řešit bez souběžného řešení problému s do-
statkem energie. Čisté energie. Tím se vracím k jádru. Zažehnáním plynové krize, jednáním
o Nabuccu a o Jižním koridoru jsme se snažili řešit energetickou bezpečnost v krátkém
a střednědobém horizontu. Znovunastartováním jaderné energetiky řešíme problém energe-
tické bezpečnosti a zároveň ochrany ovzduší ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Samozřejmě, že se musíme věnovat úsporám. Samozřejmě, že musíme hledat reálně vy-
užitelné obnovitelné zdroje. Zejména v tom prvním máme stále velký nevyužitý potenciál. Ale
i při sečtení všech těchto opatření a za předpokladu, že vlády a firmy budou ve využívání těchto
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Máme obrovské štěstí, že můžeme žít v jiné době. Važme si toho. A hlavně už si nikdy ne-
nechme naši svobodu od nikoho brát. Nevěřme už nikdy populistickým a demagogickým sli-
bům zářných zítřků, nenechme si po kouskách ukusovat z našeho prostoru svobody.

Mezi 17. listopadem 1939 a 17. listopadem 1989 uběhlo půl století. Půl století totality.
To musíme mít na paměti i dnes, kdy slavíme dvě desetiletí možnosti žít ve svobodě. Svo-
bodě nestačí k přežití nepřítomnost silné vnější hrozby. Svoboda potřebuje k přežití silné
vnitřní přesvědčení. Potřebuje odpovědnost a odvahu – či odvahu k odpovědnosti. Potřebuje
odvahu k pravdě, ochotu ručit za svá slova a činy vlastní osobností. Nenechme si už nikdy
od nikoho lhát. Jak řekl Karel Čapek: „Království lhářství není tam, kde se lže, ale kde se
lhářství akceptuje.“

Vítejte v pekle
20. KONGRES ODS, CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE, 21. – 22. 11. 2009

Vážení přátelé, milí hosté, delegátky a delegáti,
vítám vás na řádném 20. kongresu ODS. Symbolicky také skoro přesně dvacet let od

začátku pádu komunistického režimu v naší zemi. Když se podíváme kolem sebe, nebudeme
si zřejmě namlouvat, že pozůstatky totality a nesvobody úplně pominuly. Potýkáme se
s nimi v rovině materiální i duchovní, nebo chcete-li morální. Jsem si jist, že bez naší strany
bychom jich kolem sebe viděli a cítili neskonale více. Ano, jsem hrdý, že ODS je ve svých
osmnácti letech věku jasnou zárukou svobody. Nebo přinejmenším, přes všechny problémy
doposud byla. Nadcházející kongres bude zejména hledat odpovědi na otázky, zda touto zá-
rukou bude ODS i nadále, zda k tomu dostane i dost silný, potřebný mandát od voličů, zda
si ho zaslouží a za co si ho zaslouží, zda je tedy také stranou Odpovědnou, zda je stranou
Dospělou, zda je stranou Standardní, zda umí překonat obtíže, zda dosáhne toho, aby
i v dalších dvaceti letech hodnoty naší stranou reprezentované stejně výrazně určovaly cha-
rakter naší země. Takže ODS. Odpovědnost, dospělost, standardnost. Je to sen, nebo jsme
toho opravdu schopni? Média demonstrují se škodolibostí sobě vlastní, a to nejenom v po-
sledních dnech, že jsme spíš všeho schopni…

Mimochodem, napadá mě, sny. Mám teď hodně, ale přece jenom trochu méně práce než
ve vládě, ale o to hůř spím. Občas mívám dokonce poměrně živé sny. Zdálo se mi nedávno
o tomto kongresu. Viděl jsem sál ozdobený modrými třepetalkami, spoustu světel, samé 
usměvavé tváře. Delegáti měli modré vlajky, plakáty zesměšňující naše soupeře a velebící
naše kandidáty do parlamentních voleb. Řečníci se předháněli v návrzích, jak obohatit náš
program. Každé vystoupení bylo odměněno frenetickým aplausem. Přijali jsme jednomyslné
programové vize do roku 2020 a volební program, který média vzápětí označila za nepora-
zitelný. V závěru celý sál skandoval jméno lídra. A tady jsem se v polospánku zpotil, protože
jsem pochopil, že se nejedná o náš kongres. Neskandovalo se Mirek, Mirek, ale four years
more, four years more… Vybavil se mi zřejmě mimoděk zážitek z republikánského kongresu
před pěti šesti lety. Velká bombastická a nakašírovaná estráda na podporu George Walkera
Bushe. Předem domluvená vystoupení předem vybraných speakerů typu Giuliani, Schwar-
zenegger a také, světe div se, demokrat Zell Miller. Představte si na Kongresu ODS vystou-
pení Davida Ratha, velebícího Mirka Topolánka a Julínkovu reformu. Definitivně jsem se
probudil při oslavném projevu Miroslavy Němcové. U mé postele stáli a skandovali Tlustý
se Schwippelem. Fuj, to byla noc… Tak takový tedy náš kongres bohužel, nebo snad i bohu-
dík nebude.
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Dvacet let svobody. Je to hodně, nebo málo? Pro řadu z vás je to nepochybně dlouhá
doba. Celý váš život. Ale v životě národa jde o pouhý okamžik. Právě jen takový krátký
okamžik byl dopřán první republice. Po dvaceti letech demokracie přišlo padesát let na-
cistické a komunistické totality. Je krutou ironií, že na tomto místě byli za nelidských pod-
mínek vězněni mimo jiné hrdinové z druhé světové války. Vojáci, příslušníci odboje,
demokratičtí politici, kteří bojovali a věřili v návrat prvorepublikové svobody. Po krátkém
nadechnutí v okleštěné poválečné demokracii ale skončili zde. Spolu s fašistickými váleč-
nými zločinci.

Je dobré si to právě dnes připomenout. Prožíváme jedno z nejlepších období historie.
Naše bezpečí a svobodu garantují Severoatlantická aliance a Evropská unie. Nikdy v mi-
nulosti jsme neměli takové záruky na šťastnou budoucnost. Ale to vůbec neznamená, že by-
chom měli složit ruce do klína a rezignovat na aktivní obranu svobody. Svoboda se rychle
a snadno ztrácí. Do náruče komunistické totality jsme se dostali vlastní vinou. Většina lidí
tehdy mlčela, nebránila dostatečně svobodu. Ta byla přitom od konce války pod neustálou
palbou bolševických ostřelovačů. Komunisté bez velkého odporu stále víc a víc utahovali
šrouby. A najednou jsme se probudili a demokracie už tu nebyla. Potvrdila se slova Thomase
Jeffersona: „Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama, je, když lidé
dobré vůle zůstanou zticha.“

Ano, kvůli našim selháním získala bolševická tyranie hodně pevnou půdu pod nohama.
Tady, mezi dráty a strážními věžemi, skončily naděje řady těch, kteří upřímně věřili v obno-
vení svobody a demokracie po válce. Zde skončili ti, kteří se nevzdali, kteří bránili svobodu,
kteří se nezlomili. Muklové z tohoto tábora a muklové z mnoha dalších lágrů. Trpěli a mnozí
nepřežili. Ale byli to oni, kteří uprostřed totalitního pekla položili základy naší dnešní svo-
body. Svoboda není samozřejmá. Tohle pochmurné místo je toho až příliš jasným důkazem.
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Památník Vojna u Příbrami vypadá zachovale. Asi by stačilo velmi málo, aby se z památníku stal zase
regulérní lágr. Až budou přeplněné věznice a Velká protikorupční revoluce přeroste ve Velkou únorovou
revoluci 2018 (zpropadené „osmičky“), budou soudruzi aspoň připraveni. 



lídři říci o své místo na slunci. Musejí napřed něco ukázat. Musejí ukázat své nápady, své
vize, musejí ukázat svoji přidanou hodnotu pro naši politiku. Kde jinde mohou dostat šanci
než na ideovém kongresu? Případně poté při práci na volební kampani? Ano, noví lidé mu-
sejí nahradit starou gardu. Ale musejí si to vybojovat v otevřeném souboji. A já tu teď žád-
ného takového bojovníka v lesklé zbroji a s otevřeným hledím nevidím.

Náš kongres musí a má definovat ideovou pozici ODS s výhledem dalších deseti – dva-
ceti let. Musí a má představit voličům odpovědnou a vítěznou vizi svobody a prosperity již
do jarních voleb. Nerad bych totiž měl další sen, aby se naše role, naše hodnoty a naši voliči
stali pouhými kulisami v pohádce o hodném králi Miroslavovi a knížeti Karlovi. To my
přece chceme bránit svobodu a soukromí občanů. To my chceme bránit jejich bezpečí. To
my chceme, aby byli hrdí na svou zemi. To my jim chceme dát příležitost dosáhnout vzdě-
lání a uplatnění. Sakra chceme, nebo nechceme? Víme to? Jestli to víme, tak je to jen na
nás. To není už jen o krvi, slzách a potu. To je o spoustě krve, litrech slz a kýblech potu. Tak
pojďme do toho. Vítejte v pekle? Ne, vítejte na Kongresu ODS.

✗ Bylo to nejbrutálnější úvodní slovo, které jsem kdy na kongresech ODS řekl. Po trapné
kandidatuře Gandaloviče jsem sice svou pozici ustál, ale už jsem viděl do konce. Někteří
si při odchodu dokonce troufli lehce posměšně zahrozit: „Tak v březnu, předsedo“...

Zaplňme zase politické ochozy
AKTUALNE.CZ, BLOG, 27. 11. 2009 

Lidé politice vyčítají, že nemá věrohodnost a obsah. Právem. Ale jde tu i o negativní
vliv médií, protože jejich referování o politice onu věrohodnost a obsah často postrádají také.
Typickým příkladem je text Topolánek určil nástupce: tři kmotry (LN 23. 11.).
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Měl jsem i jeden strašidelný. Hejno dezorientovaných, zklamaných, naháněním velry-
bářů unavených velryb se rozhodlo hromadně, dobrovolně zemřít. Hledaly nějakou opravdu,
ale opravdu mělkou mělčinu, aby trápení bylo co nejdelší. Ztratily totiž víru v moře, sama
sebe, nevěřily už svému vůdci, řekněme třeba Moby-Dickovi. Chtěly spáchat sebevraždu.
K čemu by ale potom byli velrybáři bez velryb, chtělo se mi v tom snu zvolat. Bylo to děsivé.
Velryby chtěly v jakémsi momentu zpátky na moře. Bylo však pozdě. Příliv je hnal na břeh.
Tam stáli lovci. Ke krvavé práci jim na břehu moře hrály dvě kapely. Kapelník té jedné měl
na tvídovém saku moje příjmení. Ne, ne, tam není napsáno Topolánek. To je TOP a nějaké
číslo… Ta druhá muzika byla odporně znějící dechovka a kapelník měl oranžovo-rudý plášť
koňských handlířů. Hráli falešně a i tak vypadali. Celá scéna byla svým naturalismem a fa-
talismem jak vystřižená z knihy Kronika ohlášené smrti marxisty Garcii Marqueze. Pryč
se sny. Takový tedy náš kongres naštěstí, a jsem o tom přesvědčen, taky nebude. Přes
všechny problémy jsme odpovědní, jsme dospělí a jsme standardní. I v těch sporech,
i v těch pochybnostech, i navzdory frustraci. Nebo aspoň máme pud sebezáchovy...

Jsem realista. Problémy řeším, když nastanou. Minulý rok jsem tady definoval zásadní
problémy ODS. Provedl analýzu, stanovil diagnózu. Navrhl jsem metodu krizového řízení,
vy jste vybrali tým krizových manažerů. Já tento tým vedu. Cílem bylo stabilizovat stranu,
pokusit se po prohraných podzimních volbách vrátit jako rovnocenný soupeř ČSSD a uspět
ve volbách. Tyto cíle byly splněny, evropské volby jsme vyhráli. Premiér a ministři za ODS
sehráli důstojnou roli v úspěšné vládě, stejně jako v předsednictví Evropské unie. Lidé na
nás byli hrdí a byli po čase hrdí i na to, že jsou Češi. Politika je jízda na tygru, říká se. Pád
na zem byl o to tvrdší, oč méně byl zasloužený. Ale nejenom pro nás. I pro celou veřejnost.
Nemáme právo být ubrečení, ublížení, zklamaní. Aspoň ne dlouho. Mandát jsme dostali na
dva roky. Máme před volbami. Měnit management v této chvíli je naplnění mého druhého
snu. Kvůli boji o pozice míříme do opozice. V tom lepším případě. Je to cesta do pekel. V tom
horším i dál. Ano, možná až tam.

Události, které následovaly po nesmyslném svržení vlády, jsme nemohli ani předvídat,
ani jim zabránit. ODS nenese jakoukoliv odpovědnost za pád vlády, tím méně za neusku-
tečněné volby. Přesto jsme sami sebe uvedli do pocitů frustrace, neúspěchu či obviňování.
Slovy Paroubka, resp. Cromwella: To nebyl zločin, to byla chyba. Chybu, lépe řečeno podraz,
udělal náš soupeř. Jiří Paroubek udělal tu chybu, že shodil vládu uprostřed předsednictví.
Udělal tu chybu, že nedodržel slovo a zabránil předčasným volbám. On je zodpovědný za
všechnu tu frustraci a nedůvěru občanů v politiky. Máme ho za to vše odměnit tím, že za-
čneme zpochybňovat sami sebe a uvolníme mu cestu k vládnutí? Chceme opakovat úprk
od našich programových priorit v krajských koalicích s ČSSD? Co si od toho kdo slibuje? Že
ho vítězný Paroubek pak vezme jako junior partnera do velké koalice místo komunistů?
Děkuji pěkně. Takovou budoucnost pro ODS a pro tuto zemi opravdu nechci.

Sám přiznávám, že jsem na dva týdny také podlehl pocitu zmaru a ptal se sám sebe,
zda to všechno má ještě vůbec cenu. Ale teď jsem zpátky. Jsem zpátky! Jsem připraven 
předložit svou vizi a vyslechnout vaše programové návrhy a rozhodnutí, jak dál. Jsem při-
praven je realizovat a vést vás k volbám. Kdybych necítil odpovědnost, kdybych necítil sílu
to dokázat, mohl jsem už být třeba eurokomisařem. Bylo by to pro mě nepochybně pohodlné
a jisté řešení. Daleko pohodlnější a jistější než to, co mě čeká nyní zde.

A tím opravdu nemíním vidinu mého odchodu. Naopak si myslím, že v ODS musí v do-
hledné době dojít ke generační výměně. Ale k opravdové generační výměně, ne ke kosme-
tické změně na postu předsedy. Aby ale mohlo dojít ke generační výměně, musejí si noví
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Únava, únava, únava. Všudypřítomná, nekonečná a zničující. A do toho Kongres ODS. Mnoho psů,
zajícova smrt.



tiky. I jiné strany mají obdobné problémy. Rozdíl je v tom, že zatímco Jiří Paroubek a jeho
vedení ČSSD využívá černých duší k prosazování svých kandidátů, já a ODS proti tomuto
zlu bojujeme.

Černé duše řešíme. Je to chyba? Bohužel se potvrdilo, že v masmediální době se jako
problém nejeví to, co je skutečný problém, ale to, o čem se jako o problému mluví. Skutečným
problémem by přece bylo, kdyby ODS nad černými dušemi mávla rukou. Nyní jde jen o ně-
kolik jedinců, kteří kazí celé ODS pověst. Kdybychom nezasáhli, mohli by tito manipulátoři
ovládnout celou stranu. To by byl konec politiky.

Z médií se to ovšem jeví tak, že ODS si největší problém vyrobila tím, že tak jako jiní
nemlčela. Chci ale jasně říci, že budoucnost ukáže něco jiného. Ukáže, že díky 20. kongresu
bude ODS schopna občanům nabízet slušnou politiku a slušný program. Bude moci nabíd-
nout nové tváře s novými vizemi. Bude nabízet jak věrohodnost, tak obsah.

Je symbolické, že 20. kongres se konal dvacet let od sametové revoluce. Její hlavní hod-
notou byla svoboda. A k té neoddělitelně patří i odpovědnost. O obě tyto křehké a nesamo-
zřejmé hodnoty musíme pečovat, prosazovat je a chránit je. Každá strana, která se uchází
o moc, s tím musí začít sama u sebe. Musí svým členům nabízet férovou soutěž a šanci se
uplatnit. Musí transparentně delegovat reálnou odpovědnost na volené zástupce a nenechat
tahat za nitky ze zákulisí. Musí nabízet věcný program, ne jenom prázdný marketing.

Musíme se začít chovat tak, aby se lidé zase vrátili do politických ochozů. Lidé tak nějak
tiše očekávají, že vlastní góly jsou dílem nešikovnosti, ne cílem hry. Že góly vstřelené rukou,
z ofsajdu nebo po faulu sice vinou sudího někdy platí, ale že sportovní komentátoři to jasně
odsoudí. Budu za rehabilitaci politické hry určitě bojovat dál. Ale přiznávám, že společně
s novináři by to bylo snazší.

✗ Každý, kdo někdy lezl na pískovci, ten pocit zná. Přecenil své schopnosti, ta „šestka“ je
na něj ještě moc, celé tělo se rozechvěje a postupně dřevění, nervozitou zvlhlé ruce začínají
lehce klouzat, ale ještě to nevzdáváte. Vpravo, skoro na dosah je pěkná spára, tam by šel
strčit prst, stačí se jen trochu natáhnout a přitáhnout se... a současně vyšvihnout pravou
nohu, ten stup vypadá dobře a... Vteřiny utíkají a tělo je už připravené na pád. Dobrý
horolezec to ví, ale přesto se zkusí ještě vyšvihnout a překonat i tuto překážku. Když máš
pocit, že nemůžeš, máš ještě 50 procent rezerv. Nebo, jak říká můj kamarád: „Kdo při 
lyžování nepadá, nejezdí naplno!“ Tak to byla moje pozice po kongresu. Navíc jsem 
opakovaně na grémiu deklamoval, že nepočítám s nikým z nich do své příští vlády. 
Gábina Kloudová mě marně kopala pod stolem. ☻

Co znamená globální krize pro energetiku?
PRAŽSKÉ EVROPSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM 2009, PRAHA, ČERNÍNSKÝ PALÁC, 1. 12. 2009

Dovolím si tak trochu polemizovat s názvem tohoto panelu. Mohl by totiž vést k zavá-
dějícímu závěru, že mezi aktuální globální recesí a dlouhodobými potřebami energetiky je
nějaká přímá souvislost. Tak to přece není. Energetika patří mezi základní potřeby, mezi
„basic needs“. Elektřinu, světlo, teplo, stejně jako vodu lidé potřebují dlouhodobě, vždy a za
všech okolností. Proto energetiku neovlivňuje ani tak ekonomická krize, jako jiné faktory.
Ropná krize v 70. letech. Nezdravá závislost Západu na importu energetických surovin. Pří-
lišná regulace odvětví, která křiví trh a dává špatné informace investorům. Umělé zvyšo-
vání podílu obnovitelných zdrojů, které snižuje energetickou efektivitu a zvyšuje náklady.
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Stav české politiky dokonce lidem vadí více než krize. Kdybych měl politickou scénu
přirovnat k fotbalu, tak je to jako kdyby první liga spadla na úroveň divize. Tvorbu hry vy-
střídalo okopávání kotníků. Místo tahu na bránu hádky a nadávky. Místo snahy vyhrát
hráči „jedou“ v sázkových podvodech. Místo pohledných akcí, ať už po levém nebo pravém
křídle, snaha to společně „uplichtit“ ve středu hřiště. A když už se někdo utrhne k sólu a di-
váci začínají tleskat, přijde brutální skopnutí zezadu. Které sudí ani neodpíská.

Nedivím se, že při takové „hře“ diváci houfně opouštějí politické ochozy. Aby se vrátili
a získali opět elementární důvěru, musí se začít hrát jiná hra. Hra, kde slova mají svůj vý-
znam, kde se plní sliby, kde se hledají věcná řešení problémů a politická moc je pouze pro-
středkem k plnění programu, ne cílem sama o sobě.

Minulý víkend měla ODS kongres, jehož tématy byl boj s černými dušemi a Vize pro
Českou republiku do roku 2020. Tedy právě věrohodnost a obsah. Přičemž ti, kteří v ODS
chtějí odstranit problém černých duší, ti, kterým záleží v první řadě na programu, ti, kteří
tu hru nechtějí hrát jen sami pro sebe, ale pro diváky, drtivě zvítězili.

Dvacátý kongres přinesl důležitou zprávu. Zprávu, že se nesmiřujeme s kupováním po-
litického vlivu. Že ODS nepřipustí svoji vlastní privatizaci, že bude sloužit prosazování idejí,
a ne soukromým cílům. Proč je to pro občany tak důležitá zpráva? Protože žádná strana
nemůže věrohodně bojovat kupříkladu s korupcí a přitom sama u sebe trpět podobné prak-
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Měl jsem rád kampaně. Tahle byla specifická. Křtíme knihu „100 dní v čele Evropy“. Přišla mě podpořit
řada osobností. Ještě bojujeme, ještě se nevzdáváme. 12. 5. 2009.



• Musíme v Evropě posunout rehabilitaci jaderné energetiky z roviny verbální do roviny
praktické. Jádro je zdroj dostatečně výkonný, laciný, stabilní a suroviny lze získat v bez-
pečných teritoriích. Bez jaderné energetiky se nezbavíme naší energetické závislosti,
ani nesplníme naše cíle v oblasti ochrany ovzduší. Bez jaderné energetiky si v příštích
padesáti letech lze obtížně představit udržení svobody Západu i globální pozice EU.

• Musíme se věnovat zvýšení energetické efektivity, úsporám, vsadit na nové technologie.
Energetická efektivita je prioritou švédského předsednictví a je to tak správně.

• Musíme daleko realističtěji hodnotit naše možnosti, co se týká obnovitelných zdrojů.
Podpora nereálných cílů vyčerpává naši ekonomiku, směřuje investice špatným směrem
a představuje riziko pro energetickou bezpečnost, pro dlouhodobé zajištění oněch zá-
kladních potřeb, oněch „basic needs“ občanů.

• Musíme pokračovat v tom, co si předsevzalo české předsednictví. Tedy diverzifikovat
zdroje energií, trasy dopravy, způsoby výroby, investovat do sítí a dokončit liberalizaci
trhu. 
Když své vystoupení krátce shrnu, tak bych řekl: Neptejme se, co znamená globální

krize pro energetiku. Ptejme se, co uděláme, aby se v krizi neocitla samotná energetika.
Nepochybně by to znamenalo i hlubokou a fatální krizi naší svobody. Právě způsob, jakým
společnost pro občany vytváří podmínky pro naplnění jejich základních potřeb, je efektivním
a výmluvným testem její svobody.

✗ Co je největší problém EU – přeregulace. Kdo zastaví ten začarovaný kruh regulací a do-
tací? Je to klasická kaskáda! Dotace na obnovitelné zdroje = propad cen elektrické ener-
gie na spotovém trhu = nemožnost postavení ekonomicky návratného nového zdroje
a dnes dokonce ztrátovost provozování již stojících konvenčních zdrojů = nedostatek re-
gulačního výkonu, rozevřené nůžky mezi cenou v době, kdy „fouká-svítí“ a cenou kdy „ne-
fouká-nesvítí“ = kapacitní platby nebo jiný trik = nárůst ceny silové elektřiny pro
spotřebitele = sociální transfery řešící energetickou chudobu. Pravdivě mi přiznejte, kdo
z vás plánuje novou investici bez dotací!!! Je to absolutní krize zdravého rozumu!

Poločas demokracie
PROJEV K 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, 10TH ANNUAL CZECH AND SLOVAK FREEDOM

LECTURE: COMMEMORATING THE 20TH ANNIVERSARY OF THE VELVET REVOLUTION, 
WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS, WASHINGTON, USA, 
9. 12. 2009

Češi a Slováci oslavili dvacet let od sametové revoluce. Dvacet let od obrovské změny.
Dvacet let od návratu svobody a demokracie. Je to hodně, nebo málo? Jaký kus cesty jsme
od té doby ušli, jak jsme se změnili? Hrozí ještě návrat zpět, nebo už si Češi a Slováci ne-
dají svou svobodu vzít? To jsou otázky, které si musíme klást a na které musíme hledat
odpovědi.

Z pohledu více než dvousetleté americké demokracie je českých a slovenských dvacet
let jistě jen okamžikem. Ale v našich novodobých dějinách jsou ona dvě desetiletí nejdelším
obdobím naší skutečně nezávislé, skutečně svobodné, skutečně demokratické existence.
První republika, náš předchůdce a vzor, se svého dvacátého jubilea nedožila. Po Mnichov-
ském diktátu, který ji připravil o třicet procent území, ji nahradila neblahá 2. republika.
Mezistupeň k definitivnímu pádu do područí totalitního režimu.
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Globální krize s energetikou nesouvisí. Krize nevznikla v energetickém sektoru. A ne-
může být také překonána investicemi do tohoto sektoru. Jednak jde o investice dlouhodobé.
Jednak žádné umělé pumpování peněz kamkoli jako lék proti krizi nezabírá. To je fixní so-
cialistická idea. V praxi mnohokrát vyvrácená, přesto však stále vracená do hry. Lze snad
krátkodobě tolerovat cosi jako „stavění hladových zdí“, umělé udržování zaměstnanosti,
které v čase krize sníží sociální napětí. Ale to není případ energetiky.

Investice do energetiky krizi nevyřeší. A umělé zvyšování jejich nabídky také nepomůže
energetice. Dokonce bych řekl, že je to naopak. Jakékoli změkčování podmínek, jakékoli
umělé směřování investic do různých energetických oborů, křivení trhu a zbytečná regulace
jsou pro budoucnost energetiky hrozbou. Protože jde o investice dlouhodobé. Protože jde
o základní lidskou potřebu. Paradoxně také proto, že investice do energetiky jsou investi-
cemi jistými a globální krize tuto jejich solidnost jen podtrhuje. Investice do energetiky jsou
totiž perspektivní, jen pokud respektujete jejich dlouhodobost, pokud se v nich vyznáte
a pokud činíte rozhodnutí na základě dlouhodobých expertních předpovědí a potřeb. Ne pod
vlivem aktuálních politických cílů. Odstrašujícím příkladem budiž nesmyslně vysoká pod-
pora obnovitelných zdrojů, která láká soukromé investice tam, kde by jejich návratnost byla
jinak v oblasti sci-fi.

Takže na první panelovou otázku, zda jsou investice do energetického sektoru k překo-
nání krize účinné, odpovídám, že nikoli. O energetiku se musíme starat nezávisle na mo-
mentální krizi dlouhodobě a s rozvahou.

Na druhou otázku, jaký vliv má evropská regulace energetického sektoru, odpovídám
na základě řečeného rovněž jednoznačně, že negativní. Naopak pozitivní vliv má deregulace
a liberalizace trhu, k níž dochází v posledních letech a která se výrazně posunula vpřed i za
českého předsednictví EU.

Třetí otázka se týká vztahu krize a soukromých investic do energetiky. Jde o bezpečný
přístav, nebo útesy? Jak jsem zmínil, energetika je pro informované spíše oním bezpečným
přístavem. Útesy naopak vytváří snaha vlád o regulace a umělou preferenci případně po-
tlačení toho či onoho sektoru energetiky. Hrozbou je změkčování investičního prostředí
právě pod dojmem krize. Takové změkčování dává totiž investorům špatné signály a navádí
je přímo na ty útesy.

Co se týká čtvrté otázky, nechci se tu pouštět do srovnání evropských, amerických
a asijských způsobů řešení krize. Bylo by to dlouhé a už jsem se zmínil, že nevidím přímou
souvislost mezi krizí a energetikou. Snad jedině v tom, že Evropská komise zřejmě i pod
dojmem krize uvolnila prostředky na výstavbu energetických sítí či podporu nezávislých
tras pro dopravu energetických surovin. Ale to byly beztak dlouhodobé priority nezávisle
na krizi.

A právě o dlouhodobých potřebách energetiky se tu chci alespoň krátce zmínit. Zároveň
přitom odpovím na pátou otázku, která se týká krátkodobého vývoje energetiky v příštích
pěti letech. Energie patří mezi ony základní potřeby. Z toho vyplývá, že je zde naprosto zá-
sadní vztah mezi naší elementární svobodou a dostatkem laciných, bezpečných a stabilních
dodávek energie. Bez energie bude naše svoboda pouhou iluzí. To platilo před krizí, platí to
v době krize a bude to pravda i po krizi. Byla to pravda v 70. letech v čase ropné krize, byla
to pravda na počátku našeho předsednictví, kdy došlo k plynové krizi a bude to jistě pravda
v příštích pěti letech. Když vyjdeme z této základní premisy, pak je jasné, co musíme dělat.
Co se týká příštích pěti let, což je horizont uvažování typický spíše pro politiku než pro
energetiku, pak tu vidím především tyto politické priority.
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Na závěr mi dovolte stručně odpovědět na otázky, které jsem si položil v úvodu. 
Za prvé: dvacet let je doba dost dlouhá na to, aby lidé zapomněli na komunismus. Ale

ne dost dlouhá na to, aby se u nás definitivně ukotvila demokracie.
Za druhé: od sametové revoluce jsme došli na půl cesty. Máme svobodu a vážíme si jí,

ale schází nám více odpovědnosti. Máme fungující demokratické instituce. Ale tyto instituce
nám ne vždy dokáží zaručit skutečnou ochranu a respekt k individuálním svobodám.

Za třetí: návrat totality nám v současné době nehrozí. Zejména pro to nejsou vnější pod-
mínky. Ale ani společenská objednávka. Hrozí nám však plíživé omezování svobody. Hrozí
nám návrat komunistické strany k moci. Hrozí nám další vytěsňování osobní odpovědnosti
státním populismem.

Možná mé odpovědi nevyznívají úplně optimisticky. Ale věřte mi, já je jako optimistické
vnímám. Vnímám je tak proto, že už sám fakt, už sama možnost si klást tyto otázky dokládá
onu ohromnou změnu, kterou přinesla sametová revoluce. Změnu v našem osobním i ve-
řejném životě.

Popis oné změny se vejde do jednoho prostého slova: Svoboda. Já si ještě dobře pamatuji,
že před čtvrtstoletím jsme žili v úplně jiném světě. Světě, který s mrazivou přesností před-
pověděl George Orwell. Ano, „1984“, to pro nás tenkrát nebyla románová fikce. Pro nás na
té špatné straně železné opony to tehdy byla krutá realita. A mně dnes k optimismu do bu-
doucnosti stačí věřit, že už nikdy nebude platit jedno z hesel diktatury Velkého bratra: „Svo-
boda je otroctví“. Je to v naší moci.

✗ ANO, to jsme ještě netušili, že přijde ANO.
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Vstupujeme tedy na historicky neprobádané území. Naše odpovědnost vůči potomkům
je o to větší, že tvoříme novou demokratickou tradici. Nemůžeme se pouze odvolávat na Ma-
sarykův stát a hledat u něj návod na řešení našich aktuálních problémů. Jakkoli se stále
hlásíme a musíme hlásit k jeho ideálům. Ale dvacet let je zkrátka příliš krátká doba na to,
aby demokracie dospěla, aby se zbavila svých dětských nemocí, aby se lidem vryla dosta-
tečně hluboko pod kůži.

Stále nás musí varovat, že po roce 1945 neměli naši prvorepublikoví demokraté dost
vůle, odvahy a síly, aby zastavili nastupující totalitu. Po osvobození jsme nenavázali na
první, ale spíše na druhou republiku. Opět to byla doba omezené demokracie, doba honů
na čarodějnice, doba kolaborantů s cizí velmocí. Opět šlo o pouhý předstupeň k nové totalitě.
Únor 1948 jsme si zavinili sami a nemůžeme se na nikoho vymlouvat.

Dvacet let, to je de facto jen demokratický poločas. Platilo to v roce 1938 a platí to
i v roce 2009. Dospěla sice nová generace, která nepoznala totalitu, ale tato generace se ne-
mohla tak jako ve starých demokraciích učit od rodičů, kteří by sami také vyrostli ve svo-
bodě. A samotní rodiče po dvaceti letech bilancují, nakolik se jim naplnily jejich představy
a očekávání, s nimiž šli do sametové revoluce.

Toto je doba svým způsobem riziková. Doba, kdy lidsky přirozené pochyby a deziluze
nemají dostatečnou protiváhu v dlouhém demokratickém vývoji. Doba, kdy hrozí nástup
populistů a demagogů, kteří všem zklamaným a všem netrpělivým nabízejí ďábelské
zkratky ke štěstí. Doba, kdy jakékoli nepříznivé vnější okolnosti ohrožují stále křehkou de-
mokratickou stavbu daleko více, než v počátcích jejího budování. Tehdy totiž byly vůle k od-
povědnosti a ochota k obětem nesrovnatelně větší než dnes.

Po dvaceti letech už lidé zapomínají na to, že zde byl nějaký totalitní režim se všemi
jeho nectnostmi. Zato velice citlivě reagují na problémy nové republiky. V Česku naštěstí
není přímá nostalgie po komunismu příliš silná. Jen málokdo by se chtěl vracet do staré
doby. To ale neznamená, že se lidem nestýská po falešných hodnotách, které jim komunisté
vtloukali do hlavy.

Je varující, že dvacet let od sametové revoluce si plných šedesát procent občanů přeje,
aby jejich štěstí zařídila vláda. Aby byla silnější, aby ještě více přerozdělovala, aby více ovliv-
ňovala jejich život. To se odráží v práci parlamentu, který často dává přednost státnímu
paternalismu před občanskými svobodami a ochranou soukromí. Zde je hlavní rozdíl mezi
Evropou a USA.

Lidé si u nás bezpochyby přejí svobodu. V tom je vítězství sametové revoluce dokonalé.
Jenže už ne každý přijímá, že se svobodou je nerozlučně spjata odpovědnost. Osobní odpo-
vědnost za sebe, za svůj život, za svou rodinu. Ale také za správu věcí veřejných a za svo-
bodu, lidská práva a bezpečí ve světě.

Tento vztah mezi svobodou a odpovědností je pro budoucnost demokracie klíčový. To
ovšem neplatí jen pro mladé demokracie. Ve starých evropských demokraciích je kupodivu
situace stejně špatná. Všeobecný úpadek odpovědnosti a vůle k obraně svobody a demokra-
cie ohrožuje naši civilizaci více než vnější nepřátelé.

V roce 2009 naštěstí žijeme v jiné mezinárodní situaci než v roce 1938. Jsme obklopeni
přáteli. Jako člen NATO a EU požíváme těch nejvyšších možných záruk svobody, bezpečí
a prosperity. Máme tedy na rozdíl od první republiky dobrou naději, že naše demokracie
bude moci dospět. Že dnešní generace vyrostlá ve svobodě vychová novou svobodnou gene-
raci. Že naše společenské instituce se nejen formou, ale i obsahem dostanou na úroveň sta-
rých demokracií.
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Lidé v Česku to mají v posledních sto letech opravdu složité. Kolikrát už museli převlékat kabáty?
Někteří několikrát za život. My se Stephenem Harperem, kanadským premiérem, jsme si aspoň vy-
měnili dresy. Bude se to vůbec počítat?



Zvýšení vlivu Evropy v bezpečnostní oblasti přece nespočívá ve vzdalování se USA. Spo-
čívá v ochotě vydávat na obranu adekvátní částky, ve vůli k vlastní obraně, v připravenosti
pomáhat druhým. S tím žádný evropský prezident či ministr zahraničí nic nenadělá.

Jestliže se v rámci NATO ne vždy dokážeme shodnout třeba na míře účasti v zahranič-
ních misích, rozhodně to nezlepšíme tím, když do tohoto rozhodování vneseme další úroveň.
Je přece zřejmé, že problémy nevznikají ve vojenských strukturách Aliance, ale v politických
strukturách členských států. Překonávejme tyto problémy a ne NATO. Překonávejme ne-
dostatek vůle k obraně. Ta jako by zmizela se železnou oponou. Bohužel, hrozby nezmizely,
jen se proměnily.

Reformujme tedy NATO, aby byla stále na výši doby. Aby měla jak účinné vojenské
prostředky, které budou odpovědí na nové hrozby – na terorismus a nevypočitatelné režimy
– tak efektivní rozhodovací struktury. Tato reforma ostatně již probíhá. Aliance je naším
nejsofistikovanějším a nejúčinnějším nástrojem k odstranění hrozeb, tedy k dosažení vítěz-
ství. Prostor pro novou formu bezpečnostní spolupráce mezi USA a EU vidím v tom, co to-
muto vítězství předchází a co má následovat. Pokud nám něco chybí, pak je to daleko lepší
politické porozumění při řešení bezpečnostních problémů. Potřebujeme také daleko širší
společné zapojení do obnovy území konfliktů a budování civilních struktur.

V posledních letech to mezi USA a Evropou skřípalo. Ať už se to týká názoru na válku
v Iráku, sporů kolem víz, poskytování osobních údajů v rámci boje s terorismem či nynější
orientace USA na vztahy s Čínou a Ruskem. Evropská unie má teď nové vrcholné předsta-
vitele. USA konečně mají jedno telefonní číslo na Evropu, které vždy chtěly. Schopnost zlep-
šit bezpečnostní spolupráci se Spojenými státy bude významným testem jejich užitečnosti.

Zcela specifickou oblastí bezpečnostní spolupráce pak je energetická bezpečnost. Vi-
díme, jak se energetická karta stává významnou kartou ve velmocenské hře. Jak síla ropy
a plynu nahrazuje někdejší sílu tanků. Vidíme, jaká nová propojení a spojenectví vznikají
okolo zdrojů energetických surovin. Ne vždy jde o režimy nám nakloněné, či o režimy mí-
rumilovné. Naše energetická závislost tak pro nás může být ještě více smrtící než hrozba
terorismu.

Evropská unie jen pomalu dospívá k jakémusi uvědomění si této hrozby a k tvorbě spo-
lečné politiky. Význam strategického partnerství s USA vidím v tom, že budeme společně
hledat diverzifikaci zdrojů surovin i přepravních cest. A zejména alternativní zdroje energie
místo fosilních paliv. Zdroje silné a spolehlivé. Jedním z nich je zajisté jádro. Naše bezpečí
a svoboda nestojí jen na vojenské a politické síle, ale také, a daleko bezprostředněji, na za-
jištění dostatku energie.

Více prosperity
Na konec jsem si nechal ekonomickou spolupráci. Je ostudné, že USA a EU spolu po-

měrně často vedou obchodní války. A je velká škoda, že nevyužíváme náš společný civilizační
prostor jako prostor volného trhu. Například myšlenka „Buy American“ je negativním pří-
kladem. Je velice jednoduchým, špatným a krátkozrakým řešením.

Jsem přesvědčen, že USA a EU mají být tahouny liberalizace světového obchodu. A že
bychom se také měli společně snažit o obnovu kapitalistického étosu. Na obou stranách At-
lantiku máme ohromné problémy se zadlužováním. Pokud tento neblahý trend neobrátíme,
pak nynější krize nebyla poslední. Ani nejdelší a nejhlubší. Naším obrovským konzumním
hladem jsme způsobili obrovskou globální nerovnováhu. Z věřitele jsme se stali dlužníkem
světa. Pro Spojené státy je tento problém ještě palčivější než pro Evropu.
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Více svobody, více bezpečí, více prosperity
KONFERENCE „PROHLUBOVÁNÍ VZTAHŮ USA – EU“,  JOHN HOPKING UNIVERSITY, 
WASHINGTON, USA, 10. 12. 2009

Jak by se mělo změnit strategické partnerství USA a EU? Svůj příspěvek jsem nazval:
„Více svobody, více bezpečí, více prosperity“. Budu se tedy věnovat partnerství v bezpeč-
nostní a ekonomické oblasti. A rovněž samotným předpokladům euroatlantické spolupráce,
které spočívají ve společně sdílených hodnotách, z nichž tou hlavní je svoboda.

Více svobody
Začnu u toho posledně jmenovaného. U euroatlantické vazby. Neopominutelná exis-

tence tohoto pevného pouta je úhelným kamenem všech našich dalších úvah o konkrétních
rovinách spolupráce. Strategické partnerství mezi USA a EU, to není pouhý součet obchod-
ních bilancí a vojáků ve společných misích. To není pouhá aritmetika a pragmatické rozho-
dování v duchu raison d’État. To zkrátka není totéž jako strategické partnerství s Čínou 
či Ruskem. Jakkoli někteří by možná euroatlantické vztahy s klidem takto redukovali.

Já ale vidím zásadní rozdíl mezi euroatlantickou vazbou a vztahy ke všem ostatním ci-
vilizačním okruhům. Spojené státy zachránily svobodu Evropy ve třech světových válkách:
první, druhé a studené. Jistě to nebylo náhodou. Bezvýhradně spolu sdílíme univerzální
pojetí lidských práv, což ve zbytku světa není samozřejmé. A už vůbec není ve zbytku světa
samozřejmé západní pojetí demokracie. Není samozřejmý náš individualismus, náš důraz
na osobní svobodu a osobní odpovědnost.

Naše společenská stavba se zkrátka od druhých společností v lecčems liší. A pokud ne-
chceme ostatním vnucovat náš civilizační model – čehož bych se já neodvážil – pak musíme
výlučnost euroatlantické vazby přijmout jako fakt.

Pokud tento fakt přijmeme, pak pokládám za logické brát euroatlantickou vazbu jako
klíč ke všem našim ostatním bilaterálním a multilaterálním vztahům. Vím, že to může znít
kontroverzně. Ale já jsem přesvědčen, že dům se staví od základů a ne od komína. Nelze
doufat, že budeme mít vynikající vztahy s Čínou, když napřed nedokážeme mít vynikající
a bezproblémové vztahy mezi Evropou a Amerikou. Nelze věřit, že vyřešíme choulostivý
blízkovýchodní konflikt, pokud se my sami nedokážeme v bezpečnostní oblasti shodnout.
Nelze si myslet, že dokážeme liberalizovat světový obchod, když na sebe navzájem budeme
uvalovat nejrůznější omezení.

Posilování euroatlantické vazby pro mě zároveň znamená posilování svobody a také
východisko ke konkrétním návrhům v bezpečnostní a ekonomické spolupráci.

Více bezpečí
V bezpečnostní oblasti se už dlouho mluví o nutnosti emancipovat Evropu vůči domi-

nantnímu postavení USA. Naprosto s touto potřebou souhlasím. Souhlasím s tím, že my,
Evropané, bychom měli převzít daleko větší díl odpovědnosti za vlastní obranu i za mír,
svobodu, lidská práva a bezpečí ve světě. Tak, jak to odpovídá poměrné hospodářské síle
i historické odpovědnosti Evropy.

V čem se však s řadou jiných neshodnu, je forma této emancipace. Jsem přesvědčen, že
má probíhat v rámci NATO. Nikoli oslabováním Aliance a budováním vlastních obranných
struktur EU. Proč se vzdávat něčeho, co funguje? Proč podkopávat nohy nejúspěšnější ob-
ranné alianci všech dob? Proč opouštět nejvyšší dosaženou formu bezpečnostní spolupráce
a izolovat se na nižším stupni?
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Kvalita je víc než kvantita!
I my se musíme držet toho, co nám přineslo úspěch v minulých staletích. Síla první re-

publiky byla v dlouhodobém rozvoji vzdělanosti. Tak jako se naši předci navzdory skromným
počátečním podmínkám dokázali dostat na špičku vývoje, musíme i my odložit svou momen-
tální spotřebu. Ostatně, neměl by to být zase takový problém. Vždyť i v době krize jsme stále
nakupovali přebytek potravin, z nichž až čtvrtina končí v popelnici. Kvůli našemu konzum-
nímu apetitu byla daň z přidané hodnoty jedinou, která doputovala do státního rozpočtu
v předpokládané výši. Tento nezdravě vysoký spotřební trend samozřejmě zbytečně vyčer-
pává naše zdroje. Nemluvě o životním prostředí. Naše nenasytnost tak zatěžuje dědictví příš-
tích generací hned dvakrát, protože prohlubuje dluhy a ničí přírodu. Nešlo by tyto projedené
peníze využít lépe? Zatímco krize nijak nezamávala s naší nadspotřebou, omezila naše in-
vestice do vzdělání. Zeptejme se penzistů, jestli za této situace opravdu stojí o třinácté
úplatky. Nedali by raději ty „peníze z dividend ČEZ“, kromě toho, že je to populistický blábol,
na vzdělání svých vnuků? Ostatně právě oni jim budou vydělávat na penze. Přičemž pro-
duktivita vysokoškoláků daleko přesahuje produktivitu lidí s nižším vzděláním.

Kdo se dnes cpe, zítra pláče
Vláda vedená ODS proto usilovala o to, aby výdaje do vzdělávání neklesaly a naopak

oproti ostatním výdajům mírně stoupaly. Například do výzkumu a vývoje náš vládní kabi-
net přidal ze zahraničních zdrojů od roku 2006 1,4 miliardy korun. Možná si to lidé v rámci
jednoho volebního období neuvědomují, ale z dlouhodobé perspektivy opravdu platí ona ne-
úprosná, nicméně spravedlivá logika. Kdo se dnes nacpává, projí vše, co má, a ještě se za-
dluží, zítra spláče nad výdělkem. Ty, kteří myslí na zadní kolečka a v přítomnosti se
uskrovní, čeká bohatá budoucnost. Týká se to lidí i států. Tedy pokud budeme zemí, která
netrestá aktivní, obezřetné a cílevědomé a nezvýhodňuje líné, neodpovědné a hloupé. Obez-
řetnost je víc než po nás potopa!

Vsaďme na náš mozek
I díky tomu, že na rozdíl od státu u nás lidé více spoří, než se zadlužují, jsme bez úhony

přečkali finanční krizi. Na ty, kteří si naberou úvěry a pak nemají na splácení, se díváme
svrchu. Tak proč bychom měli volit politiky, kteří se stejně neodpovědně chovají k financím
nás všech? Odpovědnost je víc než populismus!

Znovu zdůrazňuji, že tu nejde o nějaké úspory pro úspory, o nějaké ideologické cvičení
v utahování opasků. Jde o velice praktický a srozumitelný cíl. Místo toho, abychom vše pro-
jedli, investujme do vzdělání. Zde se nám každá koruna mnohonásobně vrátí. Zatímco pro-
jedená koruna prostě zmizí. A koruna vypůjčená se nám vrátí také mnohonásobně – ale
v záporné hodnotě úroků, které z ní budeme platit. Takže je to buď – anebo. Buď odkážeme
našim dětem úroky z dluhů, které budou muset splácet. Nebo jim dáme možnost dosáhnout
kvalitního vzdělání a vynikajících výsledků ve vědě a výzkumu. To druhé si od nás samo-
zřejmě žádá trochu odpírání.

Odložme svou momentální spotřebu ve prospěch budoucnosti.
Úspory jsou víc než dluhy! A místo všech ostatních zdrojů vsaďme na náš mozek. To je

jediný vskutku obnovitelný, nevyčerpatelný a mocný zdroj. Využít ho můžeme už v příštích
sněmovních volbách.

✗ Věřím, že se najde i v dnešní ODS někdo, kdo pochopí, že není třeba vymýšlet kolo, že vše
podstatné už bylo řečeno, že pravicová politika je založena v zásadě na jednoduchých te-
zích a že Vize 2020 je takovým docela dobrým odkazem mého vedení těm následujícím.
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Jako lék se nám zatím ordinuje regulace trhu. Ale daleko spíše bychom potřebovali zre-
gulovat vlády, protože kořeny krize spočívají v jejich rozmařilosti. Trh pak už fungoval jen
jako přenašeč nákazy. Pokud chceme skutečně vybudovat novou ekonomickou a finanční
architekturu světa, pak k tomu nepotřebujeme nové instituce. Potřebujeme do těch starých
vrátit ducha střízlivosti, šetrnosti, odpovědnosti. Kapitalismus nevyléčí další a další regu-
lace, ale návrat k osvědčeným hodnotám. Bylo by dobré, kdyby západní země, ve kterých se
kapitalismus zrodil, uměly jít v tomto úsilí společně příkladem.

Když zavrhneme onen nebezpečný kult okamžité spotřeby, budeme mít daleko více pro-
středků na investice do budoucnosti. Do vzdělání, vědy, inovací, nových technologií. Jen
a jen díky tomu se Evropa a USA za uplynulých tisíc let dostaly na čelo světových mocností.
Ve srovnání se zbytkem světa jsou naše nerostné i lidské zdroje omezené. Konkurovat mů-
žeme jen díky rychlejšímu technologickému pokroku. Jen tak si udržíme hospodářskou sílu.
A tím i politický vliv a obranyschopnost.

Spolupráci v oblasti vzdělání, vědy a technologií proto pokládám za naprostou strate-
gickou prioritu. Na ní můžeme stavět budoucí prosperitu. Na ní závisejí naše příští možnosti
ekonomické a bezpečnostní spolupráce. Na ní závisí naše energetická soběstačnost. Na ní
závisí, zda se euroatlantická vazba nestane jen historickým pojmem ve světě, v němž Západ
jako významná civilizační síla přestane existovat.

Mluvil jsem tu o bezpečnosti, o energetice, o trhu, o vzdělání a vědě. To jsou aktuálně
oblasti, kde vidím největší potřebu strategické spolupráce. Ale jistě by se našly další. Pod-
statné je, zda se shodneme na potřebě udržovat a posilovat euroatlantickou vazbu. Věřím,
že ano. Protože jinak už nemusíme mluvit o strategickém partnerství, ale jen o pragmatické
spolupráci. Jsem přesvědčen, že takové utilitární jednání by se nám vymstilo. Náš první
prezident T. G. Masaryk řekl, že státy se udržují těmi ideály, na kterých vznikly. Jistě to
lze vztáhnout i na civilizace.

Závěrem bych se rád připojil ke slovům Joe Bidena: Neptejme se, co mohou Spojené
státy udělat pro nás. Ptejme se, co můžeme udělat společně se Spojenými státy.

✗ To byla moje předposlední cesta do Států, ale poslední s politickým programem. Pak už
jsem se tam byl pouze představit jako kandidát na ředitele International Energy Agency.
Podpořil mě Cameron, Radičová, česká vláda nikoli. Pro Čechy příznačné. „Co dám tobě,
sousedovi dvakrát“. „Pane, vypíchni mi pravé oko...“

Opravdu chceme projíst budoucnost?
PROJEV VIZE 2020, MF DNES 4. 2. 2010

Máme před sebou jen dvě cesty dalšího vývoje České republiky a výstupní strategie
z ekonomické krize. Buď odložíme svou momentální spotřebu a uspořené zdroje investujeme
do budoucnosti, do vzdělání, vědy a výzkumu, nebo projíme vše, co máme, a ještě více se za-
dlužíme. V prvním případě odkážeme svým dětem moderní, prosperující zemi. V tom dru-
hém bankrotující, zaostalý stát, stát virtuálního blahobytu. Ale budoucnost je víc než
přítomnost!

Po tisíce let činí lidstvo stále stejnou zkušenost. Každá společnost je tak bohatá, nakolik
dokáže ušetřit své vyprodukované zdroje a investuje je do budoucího rozvoje. To vede k ne-
ustálému zlepšování podmínek pro život. Využívání momentálních výhod je oproti tomu
mrhání prostředky.
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Další možností, jak čelit populismu, je nepochybně snaha shrnout své představy o po-
litice do ucelené dlouhodobější vize. Vize, která bude více odborná, současně ideologická
a bude brát v potaz racionální argumenty, ne emoce a marketing. Takovou vizi tu dnes
představujeme.

VIZE 2020 není volebním materiálem. Není to volební program. Opakuji, není to volební
program! A už vůbec ne předvolební propaganda. Je to pokus vytvořit i za účasti nezávislých
odborníků a široké debaty materiál, který sice rozhodně nebude hodnotově neutrální. Ale
také ne úzce stranický. Materiál, k němuž se budou moci přihlásit lidé z poměrně širokého
názorového spektra, nebo spíše z názorového řečiště, z vektorového součtu podobným smě-
rem mířících názorových vektorů. Materiál, který míří za horizont jednoho volebního období.

VIZE 2020 vychází z konzervativních a liberálních idejí. Už tím je dána šíře jejího zá-
běru. Konzervatismus a liberalismus jsou totiž jedinými relevantními politickými filoso-
fiemi. Socialismus žádné vlastní hodnoty a ideály nemá. Jaká hodnota je v tom, když říkáte
lidem, co chtějí slyšet a slibujete jim to, co by rádi dostali?

Možnosti této populistické politiky se dávno vyčerpaly. Vyčerpaly se mravně, kolaborací
s komunisty. Vyčerpaly se ekonomicky, nemožností jejího financování. Když jsou socialisté
okolnostmi přinuceni dělat skutečnou politiku a ne pouze sociologický průzkum, musejí
vždy vykrást část liberálního, nebo konzervativního programu. Když mají pocit, že to zatím
není nutné, pak zákonitě vedou zemi ke státnímu bankrotu. Ale také k bankrotu morál-
nímu. Protože nedostatek hodnot a idejí je nutí k čím dál agresivnější propagandě – jak
známo, prázdný sud nejvíce duní. Socialisté čím dál více slibují, čím dál více říkají jen to, co
lidé právě chtějí slyšet. Ostatní jsou nuceni se tomuto trendu přizpůsobovat. Jinak jim hrozí,
že v této marketingové válce přijdou o voliče.

My ale tu hru hrát nechceme. Od voleb v roce 2006, kdy ČSSD předvedla do té doby
nebývale špinavou, lživou a demagogickou kampaň, se přitom tato hra neustále přitvrzuje.
Přesně v duchu Churchilových slov, že „Socialismus je filosofie neúspěchu, krédo nevědo-
mosti a evangelium závisti.“ Kampaň ze strany Lidového domu de facto nikdy neskončila.
My tu hru odmítáme hrát. My ji nemůžeme hrát. Hrozba bankrotu není totiž hra. To je 
reálná hrozba. To nechceme. Chceme pro tuto zemi lepší budoucnost. Proto VIZE 2020.

My nemůžeme hrát hru, jejímž jediným cílem je brnkat na emoce voličů. Vzbuzovat
v nich strach, závist, nenávist – a nakonec hněv. Taková hra lidi právem demotivuje, odpu-
zuje, odrazuje je od politiky. To nechceme. Chceme pro tuto zemi jinou, lepší politiku. Proto
VIZE 2020.

Nechceme hrát hru, jejímž cílem je říkat to, co chce většina, a teprve následně pro tuto
většinu hledat nějaké ideové odůvodnění. My nabízíme jasné programové vize a pro jejich
podporu pak hledáme voličskou většinu.

Pro nás je v politice rozhodující odpovědnost a strana nabídky, ne populistická snaha
přizpůsobit se poptávce. Proto VIZE 2020.

Základem hry, kterou hrají socialisté s národem, je lež. Lžou ráno, lžou v poledne, lžou
večer. I oni sami vědí a potají také přiznávají, že to, co lidem slibují a co se tak hezky po-
slouchá, nebudou moci splnit. Že pokud zvítězí ve volbách, budou muset zase říci, že zdroje
nejsou a že to se svými sliby nemysleli tak upřímně. Druhou možností je, že své sliby přesto
splní. Pak zaviní státní bankrot. Které z těch dvou zel je horší? My chceme pro občany lepší
výběr než mezi lží a bankrotem. Proto VIZE 2020.

VIZE 2020 nestojí na tom, co lidé chtějí slyšet. Stojí na racionálních argumentech
a tvrdých faktech. Na tomto místě možná stojí za to položit si otázku: A to socialisté ty 
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Václav Dobrák volí ODS!
IDEOVÁ KONFERENCE ODS, MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO, 20. 2. 2010

Vážené dámy, vážení pánové, milí televizní diváci, drazí hosté, přátelé, dovolte mi při-
vítat vás zde, v Městském divadle v Brně na Ideové konferenci Občanské demokratické
strany VIZE 2020.

České politice prý chybějí vize. To je správný postřeh. Ale nás se netýká, a to nejenom
kvůli dnešku. České politice prý chybí odpovědnost. I to je správná kritika. Ale ne na naši
adresu. České politice prý chybí odbornost. Výtka je na místě. Ale nemíří na nás. České
politice prý chybí racionalita. I zde jsou adresáti oprávněné nespokojenosti mimo ODS.
České politice určitě chybí politická kultura. A tady jsem si víc jak jist, že mráz politické
nekulturnosti přichází z Lidového domu.

To, co jsem tu řekl, dokazujeme v každodenní politické praxi. O tom jsem přesvědčen.
Výjimky potvrzují pravidlo. Jenomže nikoli neprávem se říká, že v každé hře jste dobří
podle toho, jak kvalitní je váš soupeř. Nebo také, že síla řetězu závisí na nejslabším článku.
Rychlost konvoje na rychlosti nejpomalejší lodi. Nebo ještě daleko hruběji: Spolu chyceni,
spolu pověšeni.

Tón politiky vždy udává ten nejbezohlednější, nejvíce neomalený, nejvíce populistický
a demagogický hráč. Podle něj se nastavují a kalibrují mediální tlampače, on určuje tak-
zvanou normu. Nebo přinejmenším vychyluje váhy politického průměru na špatnou stranu.
Křiklavá lež se prodá v médiích daleko lépe než střízlivá pravda. Je to možná smutné, ale
svým způsobem logické a já se nad tím zde nehodlám pohoršovat. Pouze to konstatuji. Věci
jsou navíc takové, jaké se zdají být, a ne takové, jaké ve skutečnosti jsou.

Jaké jsou možnosti někoho, kdo nechce hrát politickou hru podle pravidel pana Bar-
numa? Někoho, kdo chce ukazovat výhled do budoucnosti, ne pouze okamžité výhody? Ně-
koho, kdo sází na odpovědnost a racionalitu, ne na populismus a rozpoutávání vášní? A tím
„někým“ myslím nejen politiky, ale i novináře. I oni jsou totiž zajatci nějakým způsobem
nastavené a někam se řítící veřejné debaty.

Ten, kdo chce tomu všemu čelit, především musí vsadit na odpovědnost. Odpovědnost
státníka, který dělá, co je potřebné a nutné. Ne pouze to, co je populární. Odpovědný státník
neříká to, co lidé chtějí slyšet, ale to, co je pravda. Možná tím nesklidí mnoho aktuálního
potlesku. Ale budoucnost mu dá zapravdu. A naopak. To, co politici dělají pod tlakem ve-
řejného mínění, se často ukáže jako velká chyba.

To nejlepší, co udělal Václav Klaus a co po něm zůstane v učebnicích polistopadových
reforem, byla liberalizace cen. Tehdy udělal něco, o čem lidé nechtěli slyšet. A bylo to dobře.

To nejhorší, co udělal Václav Klaus, bylo nahrazení radikálních reforem měkkou 
sociální politikou. Aktuálně to vyneslo vládě vysokou popularitu. Ale dlouhodobě to zničilo
reformní étos a otevřelo cestu levici. Tehdy udělal Klaus to, co lidé chtějí slyšet. A bylo to
špatně.

To nejlepší, s čím přišel Vladimír Špidla, byl jeho reformní balík. Ale po prvním ne-
úspěšném pokusu ustoupil, povolil vysoce deficitní politiku a jen proto dnes jeho odchodu
nelitujeme. Příliš brzy podlehl tomu, co lidé chtějí slyšet, příliš brzy zapomněl na státnic-
kou odpovědnost.

I Miloš Zeman udělal svá nejlepší rozhodnutí v rozporu s tím, co chtěli slyšet jeho
voliči. Například privatizaci bank. Díky tomu ho považujeme za jediného a asi posledního
žijícího sociálního demokrata.
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tak pomůže ekonomice. Ale rozdávat chce nikoli na základě racionální úvahy, ale dle svých
politických preferencí.

Václav Dobrák už tuší, jak to celé dopadne. Ty peníze se bez většího užitku projedí.
Zbude po nich dluh. Ale Václav Dobrák je vskutku dobrák a tak počítá s tím, že ty peníze
skutečně pomohou rozhýbat ekonomiku. Takže v prvním roce tu máme mých pět půjčených
tisíc v oběhu navíc, říká si Václav Dobrák. A počítá dál, zase velice konzervativně. Dejme
tomu, že banky nezvýší státu úroky – i když jiným zemím už to kvůli krizi a vysokým dlu-
hům dělají.

Takže za patnáct let zaplatí Václav Dobrák z daní pět tisíc za splátky úroků. Jistinu
stát nesplácí, protože na to nemá, jak Václav dobře ví. Ale protože je rozený optimista, počítá
s tím, že stát se nějak zázračně zmátoří a za těch patnáct let bude moci splatit jistinu a tím
placení úroků skončí. To by znamenalo zaplatit z mých daní už pouze oněch původních pět
tisíc. Takže dohromady za těch pět tisíc, které si stát za mě půjčil, zaplatím deset tisíc, počítá
Dobrák. A tady přichází kouzlo malých a velkých čísel. Celkově pak všichni Václavové Dob-
rákové zaplatí sto miliard.

Že je v té úvaze chyba? Není. To jen každý člověk pod tlakem vtíravé socialistické pro-
pagandy doufá, že Václav Dobrák je někdo jiný, než on. A že on je naopak Petr Šťastný,
který dostane ty půjčené peníze, ale nebude je muset splácet. Ale stát se přece skládá
především z Václavů Dobráků. A i kdyby ne. Důsledky vysokých dluhů dříve, či později do-
stihnou každého, včetně Petra Šťastného. Třeba se Václav Dobrák rozhodne platit daně
jinde. Nebo je rozčarován nebude platit vůbec, než by je předával Petrovi. Třeba Petr přijde
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argumenty a ta data neznají? Samozřejmě, že znají. Ale nechtějí je slyšet. Raději se řídí tím,
co jim říkají sociologické průzkumy. Počítají totiž s tím, že lidé raději slyší útěšnou lež, než
nepříjemnou pravdu. To je celé kouzlo a celý trik socialistické politiky. Tento trik ale může
fungovat jen do té doby, než je ona nepříjemná pravda natolik zjevná a natolik varovná, že
ji už nelze přehlížet. To je případ hrozivého deficitu státních financí. Zde ovšem nastupuje
trik. Socialisté začali také říkat, že chtějí snížit deficit. Ale jejich praktické návrhy ho ve
skutečnosti zvyšují o desítky miliard korun. Otázka, kterou si kladu, zní: Může jim tato
průhledná lež u veřejnosti projít? Může jim projít u médií? Věřím, že nikoli.

Zdravé veřejné finance jsou právem ústředním bodem VIZE 2020. Bez vyřešení deficitu
a zastavení strašlivého zadlužování prakticky nelze její další části realizovat. Ostatně tato
nutnost se ukazovala už před krizí. Proto jsme nejprve provedli nutnou stabilizaci veřejných
financí. Bohužel, ne všechny ostatní reformy jsme stihli dokončit. Největší škoda je to u do-
tažení boje s korupcí, z něhož teď socialistický ministr vnitra dělá trapnou frašku.

Ale zpět k VIZI 2020. Dnes nás ještě čeká detailnější prezentace výsledků našich dis-
kusí, našich polemik, neřku-li hádek. I ty nutně k VIZI patří. Proto se omezím jen na pár
příkladů, které ilustrují, o co nám v jednotlivých oblastech jde.

Nejprve definice našich základních postulátů. Tvoří je tři hodnotové osy. Směrem k ob-
čanovi tvoří osu vize vztah svobody a odpovědnosti. Co se týká hodnotové orientace, pohy-
bujeme se, jak už jsem zmínil, na ose konzervativně-liberálního myšlení. Třetí osou je osa
praktické politické metody, kterou tvoří vztah nabídky a poptávky. Přičemž, i když uzná-
váme, že konečným měřítkem úspěchu je i v politice, tak jako v obchodě velikost poptávky,
skutečné zvýšení kvality politiky stejně jako v podnikání závisí na straně nabídky. Dalším
hodnotovým ukotvením je hledání vyváženého bodu mezi řádem a solidaritou, mezi právy
a povinnostmi, rovnost příležitostí a naše civilizační příslušnost.

Začnu u zdravých veřejných financí. Co lidé chtějí a co nechtějí slyšet? Určitě dnes chce
každý slyšet, že stát bude šetřit. Ale nikdo nechce slyšet, že bude šetřit právě na něm. Určitě
chce každý slyšet, že dostane něco navíc. Ale už nechce slyšet, že za tyto dárečky bude muset
splácet dluh i s úroky.

A co říkají socialisté? Přesně to, co se dobře poslouchá. Že stát ušetří na sobě a ne na li-
dech. Že významné voličské skupiny dostanou přidáno. A že státní dluh je zbytečně malý
a stejně se nikdy neplatí.

My naopak říkáme jen to, co jsou tvrdá ekonomická fakta. Že ušetřit se musí hlavně na
mandatorních výdajích – tedy, jak říká Paroubek, takzvaně na lidech. Že přidávat není
z čeho. A že už dnes je dluh tak vysoký, že i kdyby se nezvyšoval, tak pouze na úrocích za-
platíme za patnáct let další bilion, tedy celou jeho současnou výši. Dluhy se totiž platí. A to
i s úroky. Bilion má 12 nul. To je fakt hodně.

Lze to předvést na jednoduchém příkladu daňového poplatníka. Daňový poplatník, to
je prosím ten, co platí daně, ne ten, kdo je přerozděluje a ten, kdo z nich čerpá. Měl by, kdy-
bychom žili v normálním světě, více jak kdo jiný rozhodovat o tom, co se z jeho daní pořídí,
jaká veřejná služba se z nich uhradí. Říkejme mu Václav Dobrák (což je jméno ze slavného
eseje Fréderica Bastiata, „Co je a co není vidět“). Václav Dobrák si už zvykl, že stát mu pat-
náctého každého měsíce vytáhne z peněženky pět tisíc a víc korun, aby mu za ně vnucoval
služby, které si neobjednal a o jejichž kvalitě není přesvědčen. Je přesvědčen, že by přinej-
menším část z nich uměl využít užitečněji.

Nicméně teď ho stát postavil před daleko horší problém. Chce si jeho jménem půjčit
dalších pět tisíc korun neboli celkem 50 miliard. Ty peníze pak chce rozdat mezi lidi. Prý
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Úžasná akce, která s mým odchodem vyzněla do ztracena. NN čistky (Nečas – Nagyová) po puči
2010 odstranily s nositeli myšlenek Vize 2020 a mými přáteli i samotné vize. Škoda. 



jídá, trpí kardiovaskulárním onemocněním. Potřebuje operaci. Čekací doby se ale kvůli chy-
bějícím deseti miliardám prodloužily. Neví, jestli se dočká. Zatím vysedává u doktora a doma
polyká aspirin. Ale moc mu to nepomáhá.

Václav Dobrák příběh těch tří dobře zná. Už taky zná VIZI 2020 a ví, že jsou ve zdra-
votnictví jiné, lepší cesty, než nabízejí socialisté. Doufá, že o nich uslyší i ostatní. Už kvůli
Svatopluku Lazarovi.

Konečně čtvrtý příklad jsem zvolil ze zahraniční politiky. Lidé rádi slyší, že naší zemi
nic nehrozí, že prožíváme nejbezpečnější období v dějinách, že NATO a EU chrání naši bez-
pečnost i ekonomickou prosperitu. Naopak neradi poslouchají, že za bezpečnost se vždy
musí platit. Že bez vůle k obraně a ochoty přinášet oběti v zájmu spojenectví je bezpečnost
pouhou iluzí. Že když nebudeme bojovat za řešení světových problémů, mohou ty problémy
přijít k nám.

Václav Dobrák je výjimka. Obranné výdaje na rozdíl od řady jiných pokládá za opráv-
něné. Souhlasí s protiraketovou obranou i se zahraničními misemi. Jeho soused Antonín
Opatrný má jiný názor. Peníze na armádu jsou podle něj vyhozené. Američané si prý mají
své radary a rakety nechat doma. A zuří, že by naši vojáci měli bojovat proti jakémusi Ta-
libanu za nějaké špinavé Afghánce.

Václav Dobrák mu oponuje. Tondo, ty máš asi pocit, že je to všechno nějak daleko a že
se tě to netýká. Ale představ si, že ten Taliban je tady náš soused Jarda Klacek, co ti loni
v opilosti rozbil branku a vytloukl v domě okna, než ho policisti chytli a odvedli. A že naši
vojáci jsou obecní policie, kterou si tu platíme. A Američani jsou státní policie. Představ si,
že tu naši policii zrušíš, protože se ti bude zdát zbytečná. A té státní tady z těch samých dů-
vodů nedovolíš vybudovat strážnici, jak chtěli.

Co se stane, až se příště Jarda opije? Rozbije ti nejen branku a okna, ale možná i ústa.
Žádná policie tu nebude a tak ti nikdo nepomůže.

To je přece absurdní nesmysl, to vůbec nemůžeš takhle srovnávat, ušklíbne se Antonín
Opatrný. Nám přece nic nehrozí. A vůbec, jak souvisí moje zahrada se státem, u kterýho
ani pořádně nevím, kde leží?

Možná to zní absurdně, opáčí Václav Dobrák. Ale stejně absurdní připadala v roce 1938
jednomu britskému premiérovi obrana jedné země uprostřed Evropy. Také o ní prohlásil,
že Britové ani nevědí, kde leží. A také si myslel, že jeho vlastní zemi nic nehrozí.

Václav Dobrák nakonec nechá svému sousedovi na stole výtisk VIZE 2020 a doufá, že
o ní bude alespoň přemýšlet.

A právě to je to, o co nám jde. Chceme podnítit debatu. Debatu o odpovědné politice.
Debatu o dlouhodobých cílech. Debatu o věcech, které by lidé, lidé jako je Václav Dobrák
podle nás měli slyšet. Které by měli alespoň mít možnost slyšet. My je budeme dál říkat.
My je musíme dál říkat a mnohokrát opakovat. Protože, jak řekl Winston Churchill, lež
urazí půl světa dříve, než má pravda šanci obléci si kalhoty.

Možná si teď někdo může říct, proč přicházíme s tímto v zásadě nadčasovým projektem
VIZE 2020 tak těsně před volbami. A proč se raději nesoustředíme na konkrétní propa-
gandu. Odpověď zní: My pořád věříme, že lidé nakonec uslyší pravdu a že se k nám přidají.
Že se k nám přidají právě ti, kteří mají dost lživé propagandy a rétoricky vypjatého a per-
sonifikovaného, ale ideově a hodnotově prázdného politického boje. Neříkáme možná to, co
by lidé slyšet chtěli. Ale určitě říkáme to, co by slyšet měli. Věřme tomu, že lidí jako je Václav
Dobrák, lidí přemýšlivých, lidí aktivních, lidí zodpovědných, lidí solidárních, lidí sebevědo-
mých, lidí s vírou v budoucnost, lidí, kteří mají strach ze socialisticko-komunistického bloku
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o práci v továrně, kterou Václav Dobrák bude nucen přestěhovat jinam, kde nebude muset
platit za stát tak vysoké dluhy a kde nebude hrozit krach veřejných financí.

Věřím, že Václav Dobrák si přečte naši VIZI 2020 a potěší ho, že jsou i lepší možnosti
než volit dluhy a státní bankrot. To je to, co by lidé podle nás měli slyšet.

Druhý příklad jsem zvolil z oblasti korupce. Co lidé chtějí slyšet? Že stát s korupčníky
zatočí. Co slyšet nechtějí, je, že není rozdíl mezi korupcí velkou a malou, mezi malým a vel-
kým úplatkem. Že když sami získají nezaslouženou výhodu, byť malou, je to principiálně
stejné, jako když někdo získá výhodu velkou. Že socialistický nedostatek, spousty předpisů,
razítek a úředníků jako je Jan Velká Kapsa plodí korupci přirozeně. Socialisté zase říkají
jen to, co se hezky poslouchá.

Ale jak to vidí náš Václav Dobrák? Vidí, že stát mu zbytečně bere z kapsy pět set korun
z oněch pěti tisíc. Že těch pět set korun už nepotřebuje na oprávněné a legitimní potřeby,
ale jen proto, že úředníkovi Janu Kapsovi se prostě líbí mít nějaké peníze na rozhazování
navíc. Co Jan Kapsa udělá s tou pětistovkou, pro kterou nemá užitečné využití, říká si Vác-
lav Dobrák. Možná vezme tu moji pětistovku a přidá ji mému sousedovi, Josefu Lenochovi,
aby příště volil stranu, která toho úředníka vyslala do vlády. Nebo možná vezme pětistovky
od milionu takových Václavů Dobráků jako jsem já a dá je Jirkovi Chytráčkovi za nějakou
zbytečnou zakázku, za což od něj dostane tučnou provizi. V obou případech to je podle mě
korupce, uzavře Václav Dobrák.

A bude mít pravdu. Protože korupce je všude tam, kde lidé získávají neoprávněné vý-
hody, čímž vzniká ekonomická škoda. Proto v naší VIZI 2020 vidíme těžiště boje s korupcí
v omezení veřejných výdajů a ve zprůhlednění státní správy. Tam, kde je malý a efektivní
stát, je korupce minimální a je na ni dobře vidět. Tam, kde je velký a neefektivní, je maxi-
mální a těžko se dohledává.

Věřím, že tahle úvaha by Václava Dobráka potěšila. A věřím, že lidé budou tyto argu-
menty slyšet.

Třetí příklad se týká zdravotnictví. Lidé určitě rádi uslyší a mnozí i uvěří, že lze mít
bezplatnou a zároveň kvalitní péči pro všechny. Už ne tak rádi věří pravdivosti bonmotu,
že když je péče bezplatná a pro všechny, není kvalitní. Když je bezplatná a kva-
litní, pak není pro všechny. A když je kvalitní a pro všechny, pak nemůže být bez-
platná.

Ilustrujme si to na příkladu tří sousedů Václava Dobráka. Prvním je Bohuslav Řimbaba.
Ve všem všudy průměrný občan s průměrným zdravím, kterému vadí jen poplatky u lékaře
a za recept. Druhým je Karel Boháč. Bohatý podnikatel a zdravý sportovec, který se o stav
zdravotnictví moc nezajímá. Třetím je Svatopluk Lazar. Žije z důchodu a je těžký astmatik.
Nejprve mu vadily regulační poplatky. Ale pak zjistil, že díky limitu dva a půl tisíce ušetří,
protože dříve dal jen za léky přes deset tisíc. Navíc jeho lék zlevnil o tři sta korun, protože
pojišťovny ušetřily díky poplatkům celkem deset miliard.

Jsou volby. Zvítězí socialisté. Poplatky a s nimi i limity se zruší. Řimbaba se raduje.
Zase má aspirin zdarma a u lékaře může vysedávat, jak se mu zlíbí. Karel Boháč se zraní
na lyžích, ochrne, potřebuje náročnou, nově zavedenou operaci, aby mohl znovu chodit. Ale
pojišťovny přišly o deset miliard, šetří, tuto novou léčbu už nemocnici neproplatí. Karel
Boháč zakleje, ale děkuje bohu, že má dost peněz, aby si operaci zaplatil sám. Nejhůře je
na tom Svatopluk Lazar. Zase platí deset tisíc za léky. Navíc už mu lékař nepředepíše nej-
modernější antiastmatikum, které nezpůsobuje vedlejší účinky. Pojišťovna mu totiž kvůli
nutným úsporám zavedla nový tvrdý limit. Nakonec ale dojde i na Řimbabu. Protože se pře-
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životu nepotřebuje nutně zničit formální atributy demokracie, všeobecné volební právo. Na
druhé straně svoboda může existovat i bez demokracie, bez všeobecného volebního práva.
Ano, svoboda nerovná se demokracie. Demokracie nerovná se svoboda. Svoboda znamená
mnohem víc než demokracie, je hodnotou primární, zatímco demokracie je hodnotou od ní
odvozenou. Obsah je důležitější než forma. Svoboda se neváže na žádný konkrétní politický
systém a společenské uspořádání. Ale naopak. Legitimita každého uspořádání závisí na
míře jeho svobody. Proto nebyl komunistický režim režimem legitimním, i když byl režimem
legálním. Nebyl režimem svobodným, i když si zachoval formální pravidla demokracie. Ne-
byla to vůbec náhoda, že komunistický režim se nadále řídil ústavou. Že formálně zaručoval
svým občanům stejná práva, jaká měli lidé na západě. Že pořádal volební divadlo. Potřebo-
val si totiž sám sobě dodat legitimity. A přitom se nemusel institucí formální demokracie
nijak obávat. Jeho jediným skutečným nepřítelem byla totiž svoboda. A ta z těchto institucí
zmizela dokonce ještě před únorem 1948. 

Svoboda může existovat bez demokracie. Ale skutečná demokracie nemůže existovat
bez svobody. Když se z demokracie vytratí svoboda, zůstane z ní prázdná skořápka. Forma
bez obsahu. Nástroj k utlačování, nikoli k obraně práv občanů. Kdo zradí svobodu, slouží
tyranii. Zradili jsme svobodu a posloužili tyranii, když jsme po válce zakázali pravicové
strany a založili kartel Národní fronty. Zradili jsme svobodu a posloužili tyranii, když jsme
po válce zatočili nejprve s právy Němců, pak s právy kapitalistů a nakonec se všemi našimi
individuálními svobodami, které se příčily nově nastupujícímu kolektivismu. Zradili jsme
svobodu a posloužili tyranii, když jsme po válce omezili svobodu podnikat, svobodu vlastnit,
svobodu slova. 

O naši svobodu jsme nepřišli naráz, ale ve třech krocích. Ty však na sebe navazovaly
logicky a neúprosně. Jako dějství tragédie, na jejímž počátku je zaprodání duše. Zaprodali
jsme vlastní duši, když jsme ještě jako svobodní občané přistoupili na ďábelskou smlouvu,
na zdánlivě výhodnou, ale ve skutečnosti podvodnou směnu. Vyměnili jsme totiž věčné
mravní zásady doslova za kus žvance. To byl onen první tragický krok. Vzdali jsme se osobní
svobody a odpovědnosti a nechali své kroky řídit těmi, kteří nám namlouvali, že zatočí s ne-
přáteli – vnějšími i vnitřními – a nám tak dají více jistot. Že zatočí s bankéři, průmyslníky,
šmelináři, kulaky a umožní tak zvýšit naši spotřebu. Že odhlasují věčný ráj na zemi. Všichni
víme, jak to nakonec dopadlo. Místo jistoty strach z neustálého pronásledování, šmírování
a perzekuce. Místo prosperity čím dál zjevnější chudoba a nedostatek. Místo ráje peklo na
zemi. Sami jsme se většinově vzdali své vnitřní svobody. Jakmile se to stalo, bylo už pro ko-
munisty relativně snadné zařídit zbytek. Ovládnout demokratické instituce a zničit v nich
zbytky svobody. To bylo druhé dějství tragédie. Třetí dějství následovalo vzápětí. Pomsta
komunistů neušetřila nikoho. Nejprve dopadla na všechny zbývající přátele a obránce svo-
body. Pak na ostatní občany. Nakonec se uchvatitelé porvali mezi sebou. V zemi, ze které
se vytratila svoboda a s ní odpovědnost a morálka, si nemůže být jist nikdo ničím. Princip
demokratického, kolektivního rozhodování svobodu nenahradí. Dnes si odhlasujete, aby se
zatočilo s vaším bližním. V zítřejším hlasování zatočí s vámi. 

Skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody. Když víme, co zlého se stalo, měli
bychom si také být vědomi, proč se to stalo. Nebylo to primárně kvůli sovětským tankům,
ani kvůli silné a k převratu dobře vycvičené komunistické straně. To bylo důležité, ale ne
zásadní. Zásadní bylo, že generace roku 1948 prohrála svůj boj o svobodu. Každá generace
musí totiž svou svobodu vybojovat. Svoboda se musí vždy znovu a znovu obhájit a zabezpečit
před novými hrozbami. Nikdo nemá svobodu předem zaručenu. To musíme mít na paměti
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a paroubkovské politiky je v tomto národě většina. Těm to musíme říct, ti to musejí slyšet.
Kvůli nim chceme vyhrát volby, ti by společně s námi měli změnit tuto zemi. Proč? Protože
si to zaslouží! Děkuji vám za pozornost.

✗ Václava Dobráka jsme zklamali! Ne proto, že jsme odstranili Topola. Dělník je smrtelný,
práce je živa. Ale proto, že jsme se ve vládě s ABL na celou Vizi 2020 vykašlali. Václav
Dobrák pak volil TOP 09, ale ti ho taky zklamali. Možná to hodí lidovcům, ale nejspíš
zůstane doma. Asi začne zase jezdit na chatu. 

Skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „ZLOČINY KOMUNISTICKÝCH REŽIMŮ“
PRAHA, SENÁT, 24. 2. 2010

Mluvíme tu o zločinech komunismu. Mluvíme tu o zločinnosti režimu, který nás na čty-
řicet let zbavil svobody a demokracie. A všichni víme, o čem je řeč. Ale víme to opravdu?
Nebylo to spíše tak, že svobodu jako nejvyšší hodnotu jsme nejprve zradili my sami a umetli
tak komunistům cestu k moci? A nebyla ve skutečnosti demokracie, byť ve zlověstně pokři-
vené podobě, až do konce součástí režimu, který koneckonců věřil většině? Který věřil v nad-
řazenost vůle většiny nad pravdou jedince? Který byl přece režimem ve všem všudy
bolševickým? 

Totalita nestojí a nepadá se systémem voleb a hlasování. Na druhé straně svoboda není
v žádném případě zaručena formální existencí demokratických institucí. Totalita ke svému
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Jsem na návštěvě v ÚSTRu u Pažouta – Pavla Žáčka. Dnes je původní projekt v troskách, což mě
jako otce zakladatele neskonale štve. 



Kulturní blízkost a mnohá rodinná pouta jsou ještě umocněna faktem, že Izrael je je-
dinou fungující klasickou demokracií v oblasti Blízkého a Středního východu. Je to země,
která patří do evropského či chcete-li židovsko-křesťanského civilizačního okruhu, země,
která sdílí a v praxi uplatňuje stejné hodnoty, země, která musí do budoucna dostat šanci
být členskou zemí Evropské unie.To se v praxi projevuje zejména spoluprací v bezpečnostní
oblasti, či v zapojení do společných projektů Evropské unie, do hospodářské, vědecké a vzdě-
lávací spolupráce.

Izraelské firmy a výzkumné ústavy představují v řadě oborů naprostou světovou špičku.
Izrael se řídí filosofií, že malý stát s omezenými lidskými a přírodními zdroji může uspět
a vůbec přežít jen díky technologické převaze. A i když naléhavost této doktríny je v nesta-
bilní oblasti Blízkého východu posílena permanentním nebezpečím, je obecně platná i pro
malou zemi uprostřed Evropy. Já se s ní rozhodně ztotožňuji.

Věřím, že jednou pominou akutní hrozby a že se v oblasti Levanty podaří nastolit sta-
bilní řád založený na rovnováze, svobodě, demokracii a vzájemném respektu. To zlepší i mož-
nosti ekonomické spolupráce. A ta se zpětně stane zdrojem stability a bezpečí. Ostatně
eliminace staletých bezpečnostních hrozeb v Evropě je také založena na svobodné hospo-
dářské výměně.

Tentýž princip platí i pro Blízký východ. Základní podmínkou míru je existence živo-
taschopného palestinského státu. Státu s fungující infrastrukturou a ekonomikou. Jen ta-
kový stát může dát svým obyvatelům perspektivu a pádný důvod žít v míru.

Jako premiér jsem se prakticky zasazoval o spolupráci jak s Izraelem, tak s palestin-
skou samosprávou na infrastrukturních projektech a budování ekonomických předpo-
kladů samostatné existence. Nebo o posílení ekonomických vztahů s Jordánskem. Česká
republika má tradičně dobré vztahy jak s Izraelem, tak s arabskými státy. To je třeba vy-
užít ke společným projektům a trojstranné spolupráci. Protože kde se obchoduje, tam se
neválčí.

Věřme, že i díky ekonomickým zájmům hrozby pominou. Ale důraz na technologický
pokrok zůstane. Právě proto, že je významným faktorem při vytváření předpokladů míru.
Zvyšuje totiž hospodářskou sílu a tím vyjednávací pozici Izraele. Zároveň technologický po-
krok přináší prosperitu a činí tak hodnoty svobody a demokracie, díky nimž existuje, při-
tažlivé i pro ostatní obyvatele Blízkého východu.

My slavíme dvacet let od návratu těchto hodnot do naší země. A logicky slavíme také
dvacet let obnovené spolupráce s Izraelem. Technologický, vědecký a hospodářský úspěch
židovského státu je pro nás zdrojem inspirace. A také jistého déjà vu. 

Už jednou jsme společně dokázali vytvořit z malé evropské země sedmou nejsilnější
ekonomiku světa. Právě díky důrazu na vzdělání, na inovace, na to, že jsme naše omezené
zdroje neprojídali, ale investovali do budoucnosti. A technologická spolupráce stála také při
navázání vztahů s mladým Státem Izrael. Byla to i československá letecká technika, která
pomohla Izraeli přežít. Její dodávka zároveň potvrdila, že sdílíme společné hodnoty.

Na tuto společnou historii chceme navázat. Karta se poněkud obrátila. Investice a tech-
nologie dnes budou putovat spíše směrem z Izraele do České republiky, než obráceně. Spo-
lupráce však nepochybně prospěje všem a posílí obě země.

A já jsem jen rád, že významná iniciativa vzešla z izraelské strany. I když mě zároveň
mrzí a stydím se za to, že nápad někdejšího ministra hospodářství a později premiéra Ehudy
Olmerta ležel za minulých vlád léta zastrčený v šuplících českých byrokratů a socialistů.
Šlo o návrh na založení česko-izraelského inovačního fondu. 
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i dnes. Musíme mít také na paměti, že o svobodě se nehlasuje. Svobodu nelze žádným hla-
sováním rozšířit. Ale pouze zúžit. A jak věděl už Platón, demokracie vůbec nezaručuje mo-
rálku. Naopak. Demokracie je vždy pouze krůček vzdálena od tyranie. A bez osobní morálky
se každé většinové hlasování stává potenciální hrozbou. 

V roce 1948 jsme svůj zápas o svobodu prohráli. Co musíme udělat, abychom ho nepro-
hráli znova? Dnešní hrozby jsou jiné. Na hranicích nestojí ruské tanky a komunistická
strana není hlavní hnací silou demagogie a nenávisti. Ale jedna věc se nezměnila. Ta zá-
sadní. Opět vše závisí na naší osobní věrnosti svobodě. Opět vše závisí na tom, jestli une-
seme odpovědnost za vlastní život. Nebo jestli svěříme svůj osud do rukou těch, kteří tvrdí,
že štěstí se dá odhlasovat. Kteří tvrdí, že většina může všechno. Kteří tvrdí, že co je demo-
kratické, je také správné. Kteří tvrdí, že veřejný zájem a kolektivní práva stojí nad zájmem
osobním a nad individuální svobodou. A opět zneužívají situace. 

V roce 1945 jsme se vzpamatovávali ze světové války. Nyní se vzpamatováváme ze svě-
tové krize. Tehdy nám komunisté namluvili, že za bídu mohou šmelináři a kulaci. Dnešní
populisté obviňují liberály a trh. Tehdy mělo být spásou znárodnění výrobních prostředků.
Dnes ji přátelé nesvobody a neodpovědnosti vidí ve vyrábění dluhů. Chceme jim opět naletět
a vyměnit svobodu za kus žvance? Chceme opět zradit svobodu a zaprodat duši za iluzi jis-
toty? Chceme tu opět mít formální demokracii, onu prázdnou skořápku sloužící tyranii vět-
šiny? Chceme opět podepsat podvodný kontrakt, v němž se výměnou za vidinu momentálních
výhod vzdáme budoucnosti? Chceme opět bolševickou demokracii, v níž nerozhoduje právo
jedince, ale vůle většiny? 

Totalita opravdu nepotřebuje zničit demokracii. Potřebuje zničit svobodu. Třeba i zneu-
žitím formálních demokratických institucí. Může stejně dobře vítězit tvrdou silou obušků jako
měkkou silou slibů. Může být stejně dobře postavena na zastrašování, jako na korupci. Může
se stejně dobře prosadit přímou revolucí, kvaziústavním pučem nebo plíživým postátňováním
našich individuálních svobod prostřednictvím parlamentní většiny. Totalita na sebe může
vzít prakticky jakoukoli podobu. Jen jedno nemůže. Nemůže zvítězit bez našeho dlužního
úpisu. Skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody. Z toho ale také plyne, že tam,
kde je svoboda, nemá totalita prostor. Pokud se sami nevzdáme své svobody, jsou služebníci
nesvobody bezmocní. Je to na nás a jen na nás, zda zločinci dostanou znovu šanci.

Podání ruky
KONFERENCE ČESKO-IZRAELSKÉ OBCHODNÍ KOMORY K 20. VÝROČÍ OBNOVENÍ DIPLOMATICKÝCH

STYKŮ SE STÁTEM IZRAEL, LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC, ÚNOR 2010

Vysoce si vážím pozvání na tuto konferenci a děkuji za ně. Vždy jsem podporoval česko-
izraelské vztahy, ať už jako předseda ODS či později jako premiér. A budu je vždy podporo-
vat v maximální míře, v jaké mi to umožní politická situace a moje postavení.

Každá země se dnes přirozeně snaží rozvíjet hospodářské vztahy s ostatními zeměmi,
a to bez ohledu na ideologii. Ekonomická diplomacie je v éře, kdy postavení států stále více
závisí na jejich ekonomické síle, jednou z prioritních os zahraniční politiky.

Přesto si dovolím říci, že v ekonomických vztazích České republiky se Státem Izrael
jde o daleko víc, než o obchod. Naše spolupráce má především rozměr strategický, bezpeč-
nostní a civilizační. Je přirozená a chtěná, nikoli vynucená pouze pragmatickými zájmy. Už
díky společné historii. Úspěšné a bohaté historii.
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Jak jsem řekl v úvodu a nyní zopakuji, hospodářská spolupráce s Izraelem má pro nás
prvořadý strategický význam. Pokud budu moci ovlivňovat budoucí politický vývoj, zasadím
se, aby to tak zůstalo. Zasadím se, aby se neprosadily zjevné snahy změnit naši polistopa-
dovou orientaci a posunout Českou republiku směrem do Asie. Česko-izraelské ekonomické
a podnikatelské příležitosti jsou totiž zároveň příležitostmi pro svobodu a demokracii. Jsem
si jist, že v tom si dobře rozumíme.

Stávka má prý bolet. Ale proč vlastně?
AKTUALNE.CZ, BLOG, 4. 3. 2010

Naše stávka musí lidi bolet, říkají dopravní odboráři. Stávkovat je normální, přizvukuje
ČSSD. Ale proč by stávka za něčí výhody měla všechny ostatní bolet? A je normální hrozit
stávkou kvůli něčemu, co není správné a spravedlivé? Stávka prý musí bolet a odboráři ne-
chtěli, aby se zajišťovala náhradní doprava. Potvrzují tím, že škody, které má jejich politická
válka způsobit lidem, nejsou nezamýšleným vedlejším efektem, ale cílem. Cynicky kalkulují
s tím, že čím větší zlo způsobí, tím spíše jim stát ustoupí.

Možná. Ale tím spíše také vynikne, že jednají nefér, že zneužívají svého postavení
a berou si za rukojmí nevinné občany. Odmítám takovému vydírání ustoupit.

I politické stávky jsou normální a máme si na ně zvyknout, přizvukuje odborům ČSSD.
Socialisté tím přiznávají, co je beztak očividné. Že stávku upekli ruku v ruce s odbory.

Jinak by nemohli tvrdit, že je jim přednější zájem jedné nátlakové skupiny než povin-
nost státu starat se o životy, zdraví a majetek občanů a zajistit náhradní dopravu. Ostatně
lidé si ji platí z daní. Odmítám takovou neodpovědnou a populistickou politiku.

Pomíjím, že osobně považuji stávku za nezákonnou a benefity za nemravné. Pomíjím,
že vláda, která problém způsobila, ho ještě eskalovala tím, že před volbami ustoupila odbo-
rům a vyhlásila stav legislativní nouze. Jako by se zachování stavovských privilegií rovnalo
nápravě živelní pohromy.

Co řekne stát těm, kteří si musí utahovat opasky?
Ale co pominout nemohu, jsou důsledky kapitulace. Má stát ustoupit odborářům, kteří

nechtějí, aby zaměstnavatelé řádně danili jejich benefity? Co pak řekne všem, kteří si v době
krize musí utáhnout opasky? Všem, kteří platí daně, aby si šéfové ztrátových státních drah
mohli vyplácet milionové bonusy? ODS odmítá ustoupit vydírání. Odmítáme, aby si privi-
legovaní vyvzdorovávali výhody na úkor ostatních. Odmítáme se s Paroubkem prostávkovat
ke státnímu bankrotu. Kvůli tomu jsme před volbami terčem odborářské a socialistické de-
magogie. Budiž, to je riziko každé nepopulistické strany a já ho klidně ponesu.

Ponesu ho, protože jaká je alternativa? Ustoupit jedné mocné a politicky zaštítěné sku-
pině znamená otevřít dveře dalším neoprávněným a nespravedlivým požadavkům. Zna-
mená to přiblížit se zemi, kde je opravdu normální stávkovat kdykoli a za cokoli: Řecku.
Ano, tam stávky hodně bolí. Ale právě proto, že se jim pořád ustupuje. To je země, kde už se
prostávkovali ke státnímu bankrotu. Takové riziko nést odmítám. Odmítám obětovat bu-
doucnost volebnímu boji. Protože pak by to bolelo mnohem víc.

Já a Občanská demokratická strana považujeme za normální pravý opak než ČSSD:
nevydírat a nežít na dluh.

✗ Jaké jsou nástroje odborů pro vydírání? Petice, shromáždění, stávky, blokády, korupce,
lobbování, příp. terorismus. Odbory se chovají jako zájmová skupina, která těmito pro-
středky dobývá rentu, v tomto případě v podobě nedaněných benefitů. 
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Ehud Omert, který nenašel podporu u socialistického kabinetu, v podstatě již svou 
iniciativu vzdal. Pak jsme uzavřeli klasickou obchodní smlouvu. Podáním ruky. Musel jsem
vyvinout značný politický tlak, abych zlomil pasivní odpor byrokracie. Celou věc jsme pak
znovu vyjednali s Olmertovým nástupcem Benjaminem Netanjahuem.

Nyní už tento fond funguje a rozjíždí první aktivity. A to nikoli díky úředníkům, a už
ani ne díky politikům, ale díky podnikatelům a byznysmenům z obou zemí. A také díky iz-
raelskému velvyslanci Lévimu. Děkuji mu za těžce představitelnou trpělivost. To je přesně
ta úloha, kterou má politika hrát v hospodářských vztazích. Politik musí umět podnikate-
lům otevírat dveře. Nebo je v případě potřeby i rozkopnout. Což byl právě příklad této do-
hody o podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře.

To je role, kterou chci nadále hrát v případě vítězství ODS ve volbách. Nemusím snad
zdůrazňovat, že právě ODS je stranou, která více než jiné prosazuje strategickou orientaci
na spolupráci s Izraelem. Která více než jiné prosazuje odbourávání bariér v obchodu, in-
vesticích a podnikání. Která více než jiné sází na česko-izraelské firmy a spolupráci při pro-
nikání na třetí trhy. Včetně trhů arabských zemí.

ODS je ale také stranou, která na rozdíl od jiných vidí v investicích do výzkumu a vývoje
prioritu, na které závisí nejen naše budoucí prosperita a konkurenceschopnost, ale impli-
citně také naše svoboda a bezpečí. Jsme stranou, která ví, že pokud máme být zemí, v níž
se bude líbit izraelským investicím, předpokládá to i pokračování odpovědné a prozíravé
zahraniční a bezpečnostní politiky. 

Jsme stranou, která si uvědomuje, že spolupráce s Izraelem ve vzdělávání, vědě a vý-
zkumu má pro nás cenu zlata. A je pro nás jak z hlediska budoucí prosperity a ekonomické
síly, tak z hlediska bezpečí a nezávislosti daleko zajímavější, než orientace například na
investice z Ruska a Číny.
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a rozumná? Že nedokáže jednotně a silně podpořit společnou obranu a euroatlantickou
vazbu? Že se dosud nedohodla na společné energetické politice? Že není dostatečně razantní
při prosazování liberalizace vnitřního trhu? S tím se my nesmíříme!

My jsme svědomím Evropské unie. My jí budeme neustále připomínat, na jakých hod-
notách vznikla. Nepotřebujeme tuny papíru, abychom tak jako eurobyrokraté vyjádřili, o co
nám jde. Či spíše, abychom skutečné důsledky našich kroků zamaskovali. My si vystačíme
se třemi základními pilíři, na nichž stojí evropská civilizace. Naším programem je křesťan-
ská morálka, svobodný trh a parlamentarismus.

To jsou hodnoty, kterými budeme poměřovat a kterými poměřujeme každou evropskou
směrnici, každé hlasování europarlamentu, každý krok unijních institucí. Odmítáme zpo-
chybňovat křesťansko-židovskou podstatu naší civilizace, odmítáme multikulturalismus
v jeho agresivní, svazující a omezující podobě. Prosazujeme volný trh, odstranění diskrimi-
nací a rovná práva pro obyvatele velkých i malých, starých i nových zemí. Odmítáme pře-
bujelou byrokracii a zbytečné regulace. Jsme pro výraznou roli národních parlamentů coby
legitimních reprezentantů vůle občanů.

My jsme evropští konzervativci a reformisté. V těch slovech by někdo mohl cítit rozpor.
Ale my dobře víme, že v tom žádný rozpor není. Pokud přestávají platit tisícileté pravdy,
chce to změnu. Pokud se vytrácejí hodnoty, za které bojovali naši předkové a které učinily
Evropu silnou a svobodnou, je čas na konzervativní revoluci! Máme na to? Určitě máme!

Vidíme Evropskou unii ne jaká je, ale jaká by mohla být. Evropskou unii jistou si svými
hodnotami. Evropskou unii dobrovolné a rovnoprávné spolupráce. Evropskou unii svobod-
nější a demokratičtější. Takovou Evropu chceme. Jsme v tom spolu s vámi, naši přátelé,
spojenci, bratři!

✗ Jakým právem se EU vměšuje do domácích poměrů v Polsku, vzniklých po regulérních
a svobodných volbách? Kde berou evropští politici, komisaři a byrokrati tu drzost? Ko-
mici, kteří nejsou schopni vyřešit žádný problém bez špinavého kompromisu nebo ne-
chtěných následků, kteří nás ženou do ekonomické, energetické, etnické a bezpečnostní
katastrofy. Otírají si své plochým plácáním a častou lží zkřivené pusy o demokraticky
zvolené národní reprezentanty jen proto, že se jim nelíbí? Neskutečné! Ať se podívají do
tradičních zemí EU, do svých zemí, na potenciální vítěze voleb nebo příští vynucené part-
nery vládních koalic. V porovnání s jejich stranami je Prawo i Sprawiedliwość stan-
dardní, zavedenou a předvídatelnou stranou. Coś się kończy, coś się zaczyna – Andrzej
Sapkowski.

KAPITOLA 3 MÉ TŘI VLÁDY

385

Jakiej Europy naprawdę chcemy?
KONGRES PIS, POZNAŇ, POLSKO, 7. 3. 2010

Pozdrawiam was przyjaciele, pozdrawiam was sojusznicy, pozdrawiam was bracia!
Dziękuję za zaproszenie na wasz kongres. Oba nasze kraje czekają ważne wybory, nas

parlamentarne, a was prezydenckie. Dobrze, że i w tym gorącym okresie znajdujemy dla
siebie czas. Cieszymy się, że naszym partnerem jest partia Prawo i Sprawiedliwość. Jesteś-
cie partnerem silnym. Jesteście partnerem niezawodnym. Jesteście partnerem odważnym.
A teraz pozwólcie, że będę kontynuował w języku czeskim.

Kdo by ještě před pár lety věřil, že se nám může podařit ustavit novou silnou, reformní
frakci v Evropském parlamentu? Přesto se nám loni tahle fantastická věc podařila. Jsme
zde a nikdo nás nemůže přehlížet!

Jsme zde a jsme připraveni společně bránit naše hodnoty. Jsme připraveni bránit svo-
bodu. Jsme připraveni bránit se proti eurofederalistům. Jsme připraveni bránit zdravý
rozum proti eurorozumu. Jsme připraveni bránit občana před byrokracií. Jsme připraveni
bránit naše právo konzervativního pohledu na svět. Jsme připraveni, máme vůli a máme
sílu žádat změny, které vnesou do Evropské unie čerstvý vítr!

Jsme pátou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Je nám to málo? Jistěže je nám
to málo. Protože chceme dosáhnout víc. Protože víme, že máme na víc. Ale není to vůbec
málo, když si uvědomíme, jaká obrovská masáž, jaká negativní kampaň předcházela usta-
vení naší frakce. Mnohé europoslance to odradilo. Mnozí neměli odvahu. Neměli onu pří-
slovečnou polskou odvahu. Ale my jsme ji měli. Měli jsme odvahu se otevřeně postavit tuhé
federalizaci a násilné integraci. Byli jsme první, kdo řekli nahlas ne! Byli jsme první, ale
určitě ne poslední!

Jsem si jist, že za námi půjdou další. I díky tomu, jak skvěle, jak aktivně pracuje naše
frakce. Jejím předsedou, jejím hybatelem, její duší, je váš významný člen a můj osobní přítel.
Michal Kaminski. Bez něj bychom dnes nebyli tak daleko. Michale, díky! Stejně tak nemohu
opomenout práci místopředsedy frakce Adama Bielana.

Dokázali jsme své právo na existenci. A to není v mlýnici evropské politiky vůbec málo.
To není vůbec málo v době, kdy se Evropou šíří strach z odlišných názorů. Kdy hlavní poli-
tické síly i média razí tezi, že svoboda je překážkou pokroku. Že svoboda musí ustoupit po-
znané nutnosti. Že centrum je vševědoucí a periférie se mu musí přizpůsobit. Ano, už zase
slyšíme ta slova! Nepřipomíná vám to něco? Není v tom speciálně pro naše národy s naší
historií slyšet ozvěna nepříjemného déjà vu?

S tím se odmítáme smířit. S tím se nemůžeme smířit. Máme se snad smířit s tím, že
takzvaná nová Evropa bude na jedné straně chtít garantovat skupinová a sociální práva
třetí, čtvrté, páté generace a na druhé straně bude popírat právo na křesťanský světonázor?
Máme se smířit s tím, že eurokomisařem se klidně může stát komunista, ale nemůže se jím
stát hluboce věřící katolík? S tím se nesmíříme!

Máme se smířit s tím, že nám Brusel diktuje, co a kde máme pěstovat a že podporuje
zemědělce ze starých zemí na úkor zemí nových? Máme se smířit s tím, že nám Brusel
předepíše jednotné vysoké daně? Máme se smířit s tím, že nám Brusel bude mluvit do vý-
chovy našich dětí? Že nás bude nutit vzdát se našich tradičních rodinných hodnot? S tím se
my nesmíříme!

Máme se smířit s tím, že na jedné straně má Evropská unie zmíněné ambice unifikovat
naše životy, ale na druhé straně nedokáže jednotně postupovat tam, kde je jednota potřebná
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IV. kapitola

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
2010 – 2016

Skončilo léto s Topolem
Je tady podzim s Jiřím
Studený vítr nad polem
Hraje si s bílým chmýřím

Ještě si v slunci zaplavem
Dáme si vodku dvojitou
A pak po zimě s Václavem
Přijde jaro s Vojtou...

Jaromír Nohavica

Ten chlap to kajsy dotahně
JIŘÍ SCHWARZ

Strýc Otto, který pracoval v údržbě elektrárny v ostravských Třebovicích, při jedné
z mých návštěv naší rodové usedlosti v Bítově na Bílovecku na podzim 1996 pronesl: „Jakysy
Topolanek kandyduje za Ostravu do Senatu. Je to taky vysoky, šumny chlap a ma dobru vy-
řečnosť. Podoba se mi, co pověda! I když ten Senat je na hovno, ten chlap to kajsy dotahně.“

Už v roce 1998, když jsem se za Liberální institut zúčastňoval seminářů, konferencí
a veřejných diskusí, ale také slyšení v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České
republiky, jsem se přesvědčil, že se můj strýc nemýlil. Mirek Topolánek vystupoval velmi
kompetentně, s vysokou mírou znalosti problematiky deregulace a liberalizace energetiky.
Prosazoval co nejrychlejší vytvoření prostředí pro možnost vzniku konkurence v klíčovém
odvětví české ekonomiky. Přestože ve svých vystoupeních nemohl zcela zapřít vzdělání stroj-
ního inženýra, rychle se učil správně ekonomicky argumentovat. Nepochybně jej k tomu
dovedl občanský zájem na nižších cenách energie. Konkurence podobně jako v jiných odvět-
vích ekonomiky měla být nejrychlejší cestou, jak nižších cen při zachování kvality a spo-
lehlivosti dodávek dosáhnout. Jeho odborná vystoupení byla vždy protkána osobními
příběhy, v nichž vtipně, často ironicky a provokativně glosoval neochotu velkých energetic-
kých hráčů přizpůsobit se novým tržním podmínkám determinovaným novými technolo-
giemi a otevíráním kdysi uzavřených národních energetických trhů. Zatímco v západní
Evropě byla restrukturalizace tradičních energetických monopolů v plném proudu, naše
monopoly s osvědčenou argumentační podporou tuzemských specifik upevňovaly svou do-
minanci na trhu a vliv ve společnosti. Přestože většina konferencí byla sponzorována nej-
významnějšími firmami v oboru, Mirek se na veřejnosti neostýchal užívat politicky
nekorektní pojem ČEZko.

Liberální institut v roce 1999 pořádal v dnes už zbouraném komunistickém hotelu
Praha na Hanspaulce mezinárodní konferenci na téma Konkurence na liberalizovaném
trhu. Mimo manažerů zahraničních firem se zkušeností s fungováním liberalizovaného
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Obsahem jednání v té době byl především tzv. vládní protikrizový balík a příprava po-
zice ČR na evropské summity. Členové NERVu si jako příslušníci spíše malého než velkého
národa uvědomovali unikátnost situace, v níž se ocitli. Díky českému předsednictví se mohli
spolupodílet na určování evropské agendy v prvním pololetí 2009. Tato práce nás opravdu
bavila a její význam jsem si uvědomil až poté, kdy to skončilo. Doba ukázala, že tzv. vládní
protikrizový balík byl adekvátní a vnitřně konzistentní reakcí vlády České republiky na
největší hospodářský pokles v Evropě od konce druhé světové války. České hospodářství se
s krizovou situací umělo vyrovnat minimálně stejně dobře jako srovnatelné země, přede-
vším ty, jejichž ekonomika je v obdobně vysoké míře exportně orientovaná jako ta naše.
Mirek Topolánek naslouchal akademickým názorům, které upozorňovaly na poučení z Velké
hospodářské krize: Jednalo se o maximální snahu udržet veřejné výdaje na maximální
možné úrovni, přestože příjmy veřejných rozpočtů se začínaly díky klesající poptávce pro-
padat a hrozil rekordní rozpočtový deficit. V tomto ohledu se Mirek Topolánek projevil jako
odpovědný státník, který se v zájmu země dokázal povznést nad ideové principy vlastní po-
litické strany.

V jiných diskutovaných otázkách však Mirek zůstal neoblomný, věrný principům hospo-
dářského liberalismu. Nejostřejší polemiky se vedly o tzv. šrotovném, neboli státem dotovaném
nákupu nového auta výměnou za sešrotování starého. Toto opatření bylo jako prorůstový im-
puls postupně zavedeno v naprosté většině zemí EU. Největší tlak na jeho zavedení přicházel
z automobilové velmoci Německa. Záhy bylo přijato na Slovensku, které v té době bylo druhou
zemí v pořadí podle ročního množství vyrobených automobilů na obyvatele. Postupně toto po-
pulistické opatření zavedly všechny země v našem sousedství. Ne ovšem Česká republika.
V té době největší světový producent automobilů na obyvatele a navíc předsednická země EU
se nenechala zlomit. Principiální odmítnutí šrotovného jako evropského hospodářského ne-
smyslu by nebylo možné bez osobní statečnosti českého premiéra!

Dalším velkým tématem, které přišlo pro změnu ze Spojených států jako jedno z po-
liticky vděčných opatření Obamovy vlády, byly tzv. Green Jobs, neboli státem podporovaná
tvorba pracovních míst spojených s ochranou životního prostředí. Celý projekt byl založen
na umělém vytváření pracovních míst, a to nejen s významnými fiskálními důsledky, ale
především s důsledky alokačními. Byli jsme si jisti, že tento avanturistický projekt povede
nejen k prohloubení fiskálních deficitů, ale také k neefektivní alokaci zdrojů, jejímž dů-
sledkem bude ztráta konkurenceschopnosti. První zkušenosti z aplikace tohoto programu
na jihu Evropy potvrzovaly naše obavy. V té době si Mirek připravoval projev v Evrop-
ském parlamentu. Před odletem sdělil, že se stěží udrží, aby protekcionistická prohlášení
představitelů některých zemí (např. Obamovské Buy American!) a sociálně inženýrský
projekt Green Jobs neoznačil názvem své oblíbené skladby Highway to Hell (Dálnice do
pekla od AC/DC). Někdo poznamenal, že to nakonec neřekne! Mirek to zaslechl a vyhrkl:
„O co, že jo!“ Jeden z mých kolegů, aniž si pravděpodobně uvědomil, odkud pocházím, s de-
spektem pronesl, že kluci z Čukotky (pejorativní označení Ostraváků v Praze) se nakonec
stejně podělají, natožpak v Evropském parlamentu. Ne ovšem Mirek Topolánek! Větu
v oficiálním projevu pronesl tak, jak „vyhrožoval“ v Praze. Nakonec z toho byl největší
počet mediálních headlinů a otvíráků v zahraničních novinách v dosavadních dějinách
České republiky. Na pozdějším summitu G20 (20 hospodářsky nejvýznamnějších zemí
světa) v Londýně, jehož se Mirek zúčastnil ne z titulu ekonomického významu České re-
publiky, ale jako zástupce předsednické země EU, se pokusil Obamovi svou kritiku vy-
světlit. Jak to dopadlo, dodnes nevím.
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energetického trhu se zúčastnili také jeho evropští průkopníci: slavný anglický profesor
Stephen Littlechild a britská regulátorka Claire Spottiswood. Jedním z hlavních řečníků
této konference byl Mirek Topolánek, který se uvedl nejen svěžím projevem, ale rovněž vtip-
nými poznámkami v diskusi. V neformálních debatách překvapil svou dobrou angličtinou.
Na této konferenci byly diskutovány nejen zahraniční zkušenosti cesty s konkurenčním
trhem s elektrickou energií a s plynem, ale také rizika spojená s jeho transformací u nás.
Byla tam nastíněna cesta budoucího vývoje české energetiky, která byla v následujících le-
tech úspěšně realizována. 

V povánočním období roku 2008 mě večer v autě nedaleko od Nového Jičína překvapilo
zvonění telefonu, na jehož druhém konci jsem poznal hlas premiéra: „Ahoj Jiří! Co děláš?
Nic co? ...hahaha... Víš, že od 1. ledna budeme předsednickou zemí EU? A všiml sis, že se
otřásá evropská ekonomika? Abych byl konkrétní, budu předsedat Evropské radě a sesta-
vuju ekonomický poradní tým z lidí, kteří mají trošku mezinárodní nadhled. Nechceš v něm
být?“ Než jsem stačil zareagovat, řekl: „Vím, potřebuješ si to rozmyslet. Zítra ti zavolám.
Ahoj!“ Dříve než jsem dojel do Brna, měl jsem jasno. Za pár dní začalo období nesmírně in-
tenzivní spolupráce s premiérem Topolánkem v NERVu – Národní ekonomické radě vlády.
Scházeli jsme se různě, kdykoli bylo potřeba. Nejčastěji ovšem v neděli večer na Úřadu
vlády ve Strakově akademii, protože jindy nebyl čas. 

První setkání se uskutečnilo v prvním lednovém týdnu v Kramářově vile. S překvape-
ním jsem zjistil, kdo jsou mí kolegové. Bylo jich devět, se mnou celkem deset. Nominace ně-
kterých mě překvapila. Přestože jsem všechny znal z médií, konferencí či polemik, s většinou
z nich jsem nikdy nespolupracoval. Složení bylo různorodé, nejen specializací v ekonomii
a ekonomice, ale také světonázorově. Proboha, jak toto těleso bude fungovat? Zvláště když
každý člen byl vyhraněnou osobností s méně či více přebujelým egem. Ráno jsme si spon-
tánně sesedli s premiérem kolem stolu a ten hned v rámci přivítání řekl, já jsem Mirek, 
tykejte mi, protože vám budu taky tykat. Jeden z kolegů z přílišného respektu k funkci
předsedy vlády setrvával ve vykání, premiér ovšem důrazně slovy „tykej mi, vole!“ trval na
svém. 

Zasedání NERVu měla pevný řád a nabitý program. Většinou se jich zúčastňovali
všichni ekonomičtí ministři. Vyjadřovali jsme se postupně ke kvalitně zpracovaným mate-
riálům. Předseda vlády byl na diskusi velmi dobře připraven! Dával prostor polemickým
diskusím. Ty často vedly k potřebě vypracování dalších analýz, do nichž jsme zapojovali
studenty Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Ná-
rodohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Mirek Topolánek vytvořil čle-
nům NERVu a jejich spolupracovníkům neočekávaně tvůrčí prostředí. Svým entuziasmem
uměl motivovat a svými vůdčími schopnostmi pro mě překvapivě skloubil skupinu hetero-
genních, mimo NERV si často konkurujících individualit. Tito lidé nejenže byli schopni
v zájmu České republiky táhnout poměrně dlouhou dobu (většina až do pádu vlády Petra
Nečase v roce 2013) za jeden provaz, ale dokázali být ve vyšším zájmu navzájem loajální.
Projevilo se to záhy po jmenování, kdy se jeden z kolegů dostal pod tlak médií vzhledem
k nejasnostem v jeho životopisu v předlistopadovém období. Premiér nás o případu zevrubně
informoval s tím, že dotyčný se do naprostého vyjasnění nebude účastnit zasedání NERVu
a požádal nás z lidského hlediska o diskrétnost. Říkal jsem si, ten Mirek je ale naivní, a my-
slel jsem si, že nejpozději v příštím týdnu bude „venku“, co nám řekl. Zcela jsem se mýlil,
informace zůstala mezi námi a dotyčný po pár měsících sám rezignoval. Tato událost zůstala
na pokraji zájmu médií.

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

388



kratce?“ Kolega odvětil: „Nevím, pane expremiére.“ Mirek okamžitě zasmečoval: „Bo je malo
času a musíme robiť“... Poté následoval jeho tradiční hurónský smích, z čehož zůstal můj
akademicky založený kolega naprosto perplex. Časem se spřátelili, což vzhledem k nátuře
kolegy bylo překvapivé.

Mirek dbal, abychom na přednášku do posluchárny vždy dorazili včas, nejlépe ještě
před jejím začátkem. Po 25 letech vysokoškolské pedagogické praxe jsem díky němu musel
změnit některé své návyky. Vždy mi brnkal na nervy, když se na začátku hodiny netrpělivě
hlasitě ptal, zda funguje spojení s dataprojektorem a můžeme už začít. Dataprojektor v po-
sluchárně byl využíván mnoha vyučujícími a občas se přihodilo, že někdo nestandardně
ukončil svou práci s ním a já jsem pak musel zápasit s připojením. Mirek v těchto případech
klidně bezohledně zahájil přednášku a mě navíc znervózňoval dotazy, proč to ještě nemám,
a následně radami, zda bych neměl zavolat IT asistenci.

Nejraději přednášel teorii byrokracie a byrokratického rozhodování a ekonomickou teo-
rii regulace. V teorii byrokracie uplatnil svou zálibu v historii a udivoval její znalostí. Na-
vazoval vlastními zkušenostmi s chováním vládních úředníků a prokládal je
vypointovanými příběhy. Neopomenul zmínit politiky, kteří jej v této oblasti ovlivnili. Stu-
denti hltali jeho výklad o vládních a strukturálních reformách na Novém Zélandu v 80. le-
tech minulého století v podání labouristické vlády pod vedením Rogera Douglase, jež
odborná literatura proslavila pod názvem rogernomics. Rád vzpomínal na své setkání s pro-
fesorem ekonomie Antoniem Martinem, bývalým prezidentem Montpelerinské společnosti,
tehdy ve funkci italského ministra obrany, s nímž se setkal na Výroční přednášce Liberál-
ního institutu v roce 2004 v Praze. Profesor Martino mu po přednášce věnoval knihu „Jak
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Respekt k soukromému vlastnictví, jednomu z klíčových principů klasického libera-
lismu, ale hlavně zásadovost politika Topolánka se projevovala v jeho konzistentním pří-
stupu k otázce narovnání vztahu mezi církvemi a státem, zjednodušeně k tzv. církevním
restitucím. Politici, kteří se angažovali ve prospěch církví, věděli, že to u českých voličů
budou mít těžké. Mirkovi to bylo od samého počátku jasné. Neváhal obětovat krátkodobý
politický prospěch prosazení práva a pravdy! Ač nebyl členem a nehlásil se k žádné církvi,
vždy prosazoval zásadu, že nespravedlivě a v rozporu s právním řádem zkonfiskovaný ma-
jetek se má vrátit. Déle než dvě desetiletí táhnoucím se destruktivním politickým sporům
o původní církevní majetek učinila vláda Mirka Topolánka přítrž a nastoupila cestu kom-
promisního řešení. Toto byl také jeden z důvodů jejího předčasného konce.

O prázdninách roku 2010 jsem ukončil druhé funkční období ve funkci děkana Náro-
dohospodářské fakulty VŠE a měl jsem čas přemýšlet, jak lépe učit. Na internetu jsem si
procházel videonahrávky přednášek z amerických univerzit. Jedna z nich, již společně vedli
dva kolegové, kteří se nejen doplňovali, ale také spolu polemizovali, mě obzvláště zaujala.
Lákalo mě si to také s někým vyzkoušet. Asi spíše v bakalářském, než v magisterském
stupni studia. V bakalářském jsem přednášel Ekonomii veřejného sektoru. Sám název, ale
samozřejmě především obsah tohoto předmětu předurčil mou volbu. Zavolal jsem tedy bý-
valému premiérovi a kamarádovi Mirkovi Topolánkovi s návrhem, zda by se mnou společně
nezkusil učit. Mirek reagoval rozvážněji než já. Na rozhodnutí potřeboval dobu podstatně
delší než já během jízdy mezi Novým Jičínem a Brnem, během níž jsem se rozhodoval o člen-
ství v NERVu. S obavami jsem přijímal jeho hovor a když mi řekl: „Toš synku, du do teho
s tebu!“, ulevilo se mi. Nápad přednášet témata jako rozhodování o veřejných statcích, cho-
vání politiků a rozhodování byrokracie, zájmových skupinách, velikosti a sestavování vlád,
vyrovnanosti rozpočtů, ekonomických regulacích společně s člověkem, který to na vlastní
kůži zažil, se mohl začít realizovat!

Tak to pochopili také studenti. Zpráva o našem společném přednáškovém kurzu se
rychle roznesla a na první přednášce nás přivítala do posledního místa plná posluchárna,
přičemž posluchači seděli na schodech a na parapetech oken ve výšce, která vyžadovala
slušný sportovní výkon. Samozřejmě se přišli podívat i novináři doprovázeni fotografy.
První přednáška byla věnována mimo jiné rozdílům mezi jednotlivými ekonomickými sy-
stémy. Mirek si svým osobním příběhem z reálného socialismu okamžitě získal studenty.
Po nástupu do prvního zaměstnání po vojně (AM – OKD) si ho šéf projekční skupiny zavolal
a řekl mu: „Tuž synku, tu maš zakladni parametry šibiku mezi 6. a 7. patrem na Darkově,
spočítaj plošinu, nadimenzuj sypy, cele to zkresli, zrob kontrolni sestavu a přiněs to“. Když
to asi za 6 týdnů usilovné práce Mirek přinesl, šéf zpozorněl a říká mu: „Synku, robota sa
nědaři?“ „Ne, já to mám hotové...“. „To si sa zblaznil? Na to si měl psat šichty štyry měsíce,
ty gyzde!“ Byl to nejlepší popis produktivity práce v reálném socialismu, který jsem slyšel.

V přípravách na přednášky se projevovala Mirkova pracovní disciplína a ukázněnost.
Vyžadoval, aby první návrh obsahu měl několik dnů předem a mohl jej ještě dopracovat,
přečíst si další literaturu a přemýšlet nad volbou vhodných praktických příkladů. Před
přednáškou přišel vždy s dostatečným předstihem, abychom si „rozdělili role“. Kancelář
jsem sdílel s mladším kolegou, magistrem ekonomie ze slavné anglické Cambridge. Přestože
předem věděl, že přijde expremiér Topolánek, když si s ním podával ruku, byla na něm
patrná velká úcta přecházející v přehnaný respekt. Abych odlehčil komunikaci, sdělil jsem
Mirkovi, že přestože má kolega brněnský přízvuk, jedná se o krajana narozeného v Ostravě.
Mirek se okamžitě na něj obrátil s dotazem: „Ty, viš, proč my Ostravaci mluvime tak
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Na tiskovce NERVu zleva: Miroslav Zámečník, Michal Mejstřík, Jiří Rusnok, Jiří Schwarz a my dva
Mirci. Chybí: Vladimír Dlouhý, Martin Jahn, Pavel Kohout, Tomáš Sedláček, Petr Zahradník a Jiří Weigl.
NERV jsem si sám vymyslel, sám jmenoval lidi a v zásadě sám řídil. Pro kluky se z toho stala docela
prestižní věc.



Osobní kondolence Mirka Topolánka 
Jaroslawu Kaczyńskému
11. 4. 2010

Vážený pane předsedo,
dovolte mi vyjádřit Vám, celé Vaší rodině a všem polským občanům hlubokou soustrast.

Je to těžká chvíle pro celou Vaši zemi, je to obrovská tragédie, kterou s Vámi plně sdílím.
Smrt Vašeho bratra a jeho ženy mě osobně silně zasáhla. Byl pro mě nejen jedním z nej-

bližších politických partnerů, ale i osobním přítelem. Znal jsem Vašeho bratra Lecha jako
statečného muže, který vždy stál za svými ideály a nebál se říkat své názory, i když nebyly
populární. Znal jsem ho jako politika, který za všech okolností prosazoval pevné mravní zá-
sady. Uznával jsem ho jako čestného člověka, který celý život bojoval proti komunistickému
útlaku a stal se jednou z klíčových osobností svobodného Polska. Znal jsem ho jako velkého
státníka, který se uměl statečně postavit většině, pokud to bylo v zájmu Polska, Evropy
a světové bezpečnosti.

Vážený pane předsedo,
Vašeho bratra si budu stále vážit. Váš bratr pro mě byl spolehlivým spojencem. Byl to

muž, o kterého bylo možné se opřít. Byl to člověk, kterého budu spolu s Vámi, s Vaší rodinou
a všemi Poláky velmi postrádat. Stejně tak budu postrádat všechny, kteří zahynuli při havárii
a soucítím s polským lidem, který opět zlou ranou osudu ztrácí významnou část své elity.

Upřímně lituji Vaší ztráty. Dovolte mi věnovat Vašemu bratrovi a jeho ženě tichou vzpo-
mínku a Vám adresovat svou nejhlubší účast. Váš bratr Lech patří k lidem, na které se ne-
zapomíná, zůstává i v mých myšlenkách a v mém srdci.
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dělat liberální politiku“. Mirkovi se velmi zamlouval Martinův návrh, aby poslanci s ná-
vrhem zákona v parlamentu museli složit finanční kauci, která by propadla, pokud by zákon
nebyl schválen. Zákon je takto považován za třešničku na dortu odpovědného a efektivního
legislativního procesu a podle toho se s ním má zacházet. Takovému způsobu zacházení by
pravděpodobně odpovídala i jeho kvalita.

V tématu ekonomická teorie regulace se Mirek vždy zaměřil na podrobný výklad Peltz-
manova modelu. Mohl se opřít o své zkušenosti s chováním zájmových skupin v odvětví
energetiky, jakož i chováním tzv. nezávislého regulátora. Zdůrazňoval, že jeho nezávislost
je vždy relativní a její míra závisí na způsobu jmenování úředníků odpovědných za chod
regulačního úřadu. Nikdy není absolutně imunní vůči politickým podmínkám a politické
situaci. Osobní setkání s chicagským profesorem ekonomie Samem Peltzmanem nepo-
chybně ovlivnilo Mirkovo zalíbení v této problematice. Jeho vztah ke studentům byl spíše
přátelský než paternalistický. Studenti oceňovali jeho bezprostřednost, pohotovost a vtip.
Jeho monology občas odměňovali potleskem. To jsem mu záviděl. Dále jsem mu záviděl, že
nemusel zkoušet. Tomu se zásadně bránil argumentací, že se přišel se studenty podělit o své
zkušenosti a vědomosti a ne je zkoušet a nedej bože vyhazovat!

Společné vysokoškolské přednášky s Mirkem byly nepochybným úspěchem. Nedávno
jsme spolu v Tretter’s baru potkali studenta, který se k nám spontánně hlásil a ještě po
půlnoci pěkně hovořil o jejich obsahu. Protože se nám ještě nechce vzpomínat na minulost
a stále s drobnými inovacemi učit totéž, rozhodli jsme se připravit společný univerzitní kurz
Economics of Politics. Samozřejmě v anglickém jazyce. Jsem si jist, že k tomuto intelek-
tuálnímu projektu se Mirek postaví podobně jako ke všem výzvám, jež mu život zatím při-
nesl. Bez stažených kalhot, s vyhrnutými rukávy a s přímým hledím! 

Jiří schwarz

✗ Jiří Schwarz jako sudička mého „života po životě“ mě opravdu pobavil. Samozřejmě, že
nemohl popisovat můj byznysový život, mimo jiné i proto, že ten měl velkou dynamiku.
Z jeho textu vycházím jako bodrý chachar, což byla nálepka, kterou mi přilepili novináři,
přestože fakt z Ostravy nepocházím. Ale zadřela se mi pod kůži. Moc.
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S Lechem v Kramářce. Dokázal jsem rozesmát i „smutné muže“. Fredryka Reinfeldta, Jana Petera 
Balkenendeho a jak je vidět, i Lecha Kaczyńského.



nosti Německa za europrojekt a EU obecně, významně přitvrdí podmínky pro poskytnutí
finanční pomoci, a to nejenom Řecku. Řekl bych, že její vyjednávací síla se znásobila.

Změny v evropské politice by jako první mohli pocítit stávkující Řekové, kteří se tak
mohou prostávkovat až k drachmě a výraznému snížení vlastní životní úrovně.

Mimochodem myslím, že přechod na drachmu by byl pro Řecko vůbec nejlepší. Země
by si tak mohla přizpůsobit kurz a měnovou politiku aktuální ekonomické situaci a svým
potřebám.

Dobře by to bylo i pro eurozónu, protože by to znamenalo posílení eura (samozřejmě by
to ale neodstranilo problémy Španělska, Portugalska a dalších hříšníků, ani problémy Fran-
cie a Německa s protichůdnými inflačně-deflačními tendencemi). Přechod Řecka na drachmu
by byl lepší i pro Unii a tím tedy i pro nás, protože bychom mohli lépe čelit tlaku podílet se
na platbách do společného evropského budgetu na nesmyslné záchranné projekty.

To celé má ale bohužel jednu hlavní podmínku – odchod Řecka z eurozóny by nejprve
musel být politicky přijatelný pro konstruktéry a garanty celého projektu Evropské unie,
tedy pro Němce a Francouze. Mimochodem právě na jejich neochotě připustit odchod člen-
ské země z eurozóny se jasně ukazuje, že euro je pořád spíše politický než ekonomický pro-
jekt. Z řecké krize by ale pro Evropu mělo vyplynout jasné poučení, že je čas přehodnotit
konvergenční kritéria a definovat nově a pružněji vstup i odchod z eurozóny. Současně se
obávám, že toho EU nebude schopna.

Z příchodu Davida Camerona může vytěžit i Česko a přidat se na stranu úspornější
evropské politiky. Ať už české volby dopadnou jakkoli, po volbách se ale stěží najde silná,
protideficitní, eurostřízlivá koalice s mandátem, která by nové situace, dané vstupem Ca-
merona na evropskou politickou scénu, patřičně využila.
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✗ Na Lecha mám celou řadu vzpomínek. Setkali jsme se mnohokrát, často mimo protokol.
Asi první se mi vybaví má první diskuze s prezidentem Kaczyńskim u prezidenta Klause.
Setkali jsme se, padli si do oka a on po půlhodině nesmírně zajímavé diskuse jen tak,
mezi řečí říká: „Já si stejně myslím, že prezidentem měl být můj bratr“... Druhá je spo-
jena bezprostředně s jeho smrtí. Odjíždím s Nickem a ještě pořád s řidičem z Prahy na
Moravu poté, co mi vedení ODS uřezalo hlavu, v depresi, pokořený a celou cestu se mi
honí hlavou myšlenky na odvetu. Někde za Brnem si říkám – vole, nejsi Edmond Dantes;
kašli na to, jede se dál. V rádiu začínají první děsivé zprávy o pádu letadla u Smolenska,
plného polských elit včetně Lecha a jeho ženy. Volám Michala Kaminského, Adama Bie-
lana, lidi mně blízké, jestli žijí. Ano! Dojíždím k macešce a vše je jasné. Lech je mrtvý.
Nahromaděný stres a emoce posledních hodin, dnů a týdnů mě dostaly. Když jsem se
uklidnil, byl jsem mrazivě klidný a odhodlaný jít dál. Hlavou mi běželo: „Lech, můj přítel
je mrtvý; ty jenom politicky. O nic nejde, pokud nejde o život. Jemu ho nikdo nevrátí. Pro
tebe ale platí: „Není hanba upadnout, ale zůstat ležet!“

V krizi není euro, ale celá Unie
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 25. 5. 2010

Zatímco Evropa už týdny hledá řešení napjaté ekonomické situace v Řecku, začíná být
zřejmé, že to není jen euro, které se dostalo do krize. Fakticky jsme totiž svědky krize celé
Evropské unie. Nemusí se mi projekt eura líbit, ale oslabení a eroze eura a eurozóny by
ohrozily i českou korunu a českou ekonomiku. 

Na vině současné krize je dlouhodobé rozmělňování pravidel a disciplíny a porušo-
vání Paktu stability a růstu. Porušení a excesy byly umocněny finanční krizí a násled-
nou ekonomickou recesí. Místo zvýšené pozornosti a tvrdého vyžadování disciplíny ale
přišly masivní fiskální impulzy pod taktovkou Sarkozyho, Zapatera a celého jižního
křídla, a to navzdory fiskálně obezřetnějšímu německému (českému) a skandinávskému
přístupu.

Británie pod Brownovým vedením dosáhla masivních deficitů a předvolební souboj
a uplácení voličů způsobily bezprecedentní zadlužení britské ekonomiky. Proto mě vítězství
Davida Camerona a toryů potěšilo nejenom osobně a je důležité nejen pro Brity, ale pro
celou Evropskou unii. Příchodem Camerona do Evropské rady se totiž mění poměr sil
a kancléřka Merkelová získává po nevýrazném a socialisty a Sarkozym ovlivněném Brow-
novi silného spoluhráče.

Z berlínské schůzky pro mne vyplývá naděje, že Cameron a Merkelová nebudou dále
podporovat falešnou hru na stabilitu, ale budou skutečně prosazovat úspornost, obezřetnost
a monetární a fiskální disciplínu.

Navíc samotného Davida Camerona čeká nejprve řešení vlastních britských problémů.
Bude muset udělat poměrně drastické kroky a zásahy do projedené a zadlužené ekonomiky
a potřebuje mít krytá záda od eurozóny, potřebuje tedy i silné euro. I přesto ale věřím, že
Cameron nepřipustí žádné zásahy do smluvního rámce EU, které by posílily možnost inge-
rence Bruselu do rozpočtové politiky národních států nad rámec stávajícího stavu, což je
důležité i pro nás.

Merkelová pod tímto tlakem, pod tlakem německé politické scény a veřejnosti neplatit
dluhy za nedisciplinované státy a za černé pasažéry a na druhé straně pod tíhou odpověd-

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

394

Evropská rada za ostnatým drátem. Kdyby to bylo naopak... Kdyby chránili nás před nimi a jejich ná-
pady. A oni se museli legitimovat, když by chtěli ven. Centrum levicového populismu v izolaci. Sorry,
já vím. Jen sen. 



otevřít a rezignovat na rigidní, elitářské postavení à la Svobodní (SSO), aniž bychom rezig-
novali na náš hodnotový rámec a programové teze. U toho druhého se naopak dlouho zdálo,
že nám to nehrozí. Kvůli existenci těchto limitů – nazvu je limes superior a limes inferior
– bylo vždy obrovským uměním vytáhnout volební výsledek ODS k třiceti procentům (limes
superior). Nebo ho srazit na dvacet (limes inferior).

O tom prvním jsme snili. To druhé jsme si ani v těch nejhorších dobách nepřipouštěli.
Nicméně všechno je jednou poprvé. Překonat 30 procent se nám podařilo jen jednou, v roce
2006, kdy jsme zvítězili s historickým ziskem téměř 36 procent. Na 20 procent jsme bohužel
spadli v těchto volbách. Hloubku této volební prohry podtrhuje fakt, že ODS získala dokonce
ještě o sto tisíc hlasů méně než v roce 2002. Tedy ve své vůbec nejhorší době. Jako liberálně
konzervativní strana jsme se tehdy zkompromitovali opoziční smlouvou. Neměli jsme ko-
aliční potenciál a měli jsme naopak silného konkurenta. Měli jsme vůdce, který zásadním
způsobem ztratil důvěru pravicových voličů nesplněným slibem mobilizace proti levici. A pa-
novala konjunktura, našemu volebnímu výsledku tak nepomáhal přízrak státního bankrotu,
který v letošních volbách účinně odrazoval a demoralizoval potenciální příznivce levice.

Přes svůj fatální výsledek má dnes paradoxně ODS šanci sestavit středo-pravou vládu,
na což nemohla v roce 2002 ani pomýšlet. Za to vděčíme jednak šťastným okolnostem, již
zmíněnému negativnímu příkladu Řecka, a dále poněkud hořkému úspěchu dalších stran,
TOP 09 a Věcí veřejných, jednak úspěšné strategii, kterou jsme uvedli v život po roce 2002
a kterou jsem charakterizoval slovy „tvrdé jádro, měkký obal“. I když jsme od ní poslední
dva měsíce ustoupili a kampaň se spíše řídila heslem „měkké jádro, tvrdý obal“. Díky dlou-
hodobé a trpělivé práci tu ale ODS dnes už nestojí sama jako kůl v plotě a má – na rozdíl
od ČSSD – koaliční potenciál. Jen a jen díky tomu tu dnes nevzniká koalice vítězné sociální
demokracie s menšími stranami. Zatím...

Mise, strategie a taktika. Tři stavební kameny úspěchu. Po porážce musíme poprvé
vážně bojovat o to, abychom vůbec zůstali nositeli liberálně konzervativní mise v Česku.
Musíme se držet úspěšné strategie „tvrdé jádro, měkký obal“, která jediná nám může udržet
koaliční potenciál a rozšířit řady příznivců. A musíme rychle a zcela zásadně vylepšit naši
politickou taktiku, která má hlavní vinu na historické prohře – personálními otázkami po-
čínaje a chybami v kampani konče.

II. Limes superior, limes inferior
Ano, my sami jsme vážnými taktickými chybami zpochybnili naši misi. Tato mise

přece ani nezklamala, ani nijak nezastarala. Naopak. Krize a hrozba státního bankrotu
nade vší pochybnost potvrdily její správnost a platnost. Neudělali jsme ani vážné strate-
gické chyby. Dokázali jsme do poslední chvíle držet koaliční vládu, byli jsme féroví k part-
nerům a přitom uvedli v život řadu změn a reforem, ve které po patu v roce 2006 málokdo
mohl doufat.

Je skoro neuvěřitelné, že jsme si toho dokázali tolik pokazit „pouhými“ taktickými chy-
bami. Ale marná sláva, mise i strategie jsou vám k ničemu, když pro občany nejste jejich
věrohodnými nositeli. Strana, která se neustále hádá, jejíž poslanci se podílejí na pádu
vlastní vlády a která prakticky neustále po osm let zpochybňuje svého lídra, nakonec pře-
stává být pro voliče čitelná a přitažlivá. Strana, v níž vítězí byznysové a regionální zájmy
nad zájmy politickými a zájmem celku, rychle ztrácí důvěru lidí. Strana, která samotný
vrchol kampaně zamíří nikoli proti svému levicovému rivalovi, ale vůči hlavnímu spojenci,
působí zbaběle a poraženecky.
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✗ Myslím, že v té době byla poslední šance, jak vyřešit relativně bezbolestný odchod Řecka
z EMU. Pak už to bylo jenom dražší a dražší, stoupaly politické náklady a morální ha-
zard. Náklady na stabilizaci řeckého bankovního systému by byly zlomkem těch dneš-
ních a příštích. Obavy, že se Řecko po opuštění eurozóny stane trojským koněm Ruska,
jsou směšné v kontextu toho, že dnes naženeme sami Řeky do ruské náruče vyřazením
z Schengenu. Navíc tím logicky riskujeme řecký konflikt s Tureckem. 

✗ Tragická zahraniční politika EU. Po lady Catherine Ashton přišla Federica Mogherini.
Smutné. Kde je někdo jako Carl Bildt? Říkal jsem tehdy Merkelové, že jestli to myslí
vážně – aby, obrazně řečeno s Henry Kissingerem, měla Amerika jedno číslo do Evropy
– tak připadá v úvahu jen varianta „B-B“. Pro mne jediný akceptovatelný evropský so-
cialista byl Tony Blair jako „president“ a konzervativní Carl Bildt jako „ministr zahra-
ničí“. Herman Van Rompuy a Donald Tusk? Hodní kluci… Angela ale silné osobnosti ve
vedení EU nechtěla. Logicky.

Prohra není výhra. Status quo není změna. 
21. KONGRES ODS, PRAHA, HOTEL CLARION, 19. – 20. 6. 2010 

Vážené delegátky a delegáti 21. kongresu Občanské demokratické strany, 
vzhledem k tomu, že se nenašel způsob, jak mě včas pozvat k odpovídajícímu kongre-

sovému vystoupení, rozhodl jsem se splnit svou povinnost touto formou a na základě článku
10 Stanov ODS vám předkládám písemnou zprávu předsedy. Všem těm (a nemyslím si, že
je jich mnoho), kteří doufali, že tu dnes s vámi budu osobně, se omlouvám.

Nebojte, nebudu provádět zevrubné hodnocení celé mé éry a událostí od posledního vo-
lebního kongresu. Stojíte před klíčovým rozhodnutím a já od něj v žádném případě nechci
odvádět pozornost. Pokusím se být maximálně stručný a budu se zabývat výhradně analý-
zou drtivé volební porážky ODS a doporučeními, jak dál. Nikdy jsem se nenechal zastrašit,
ani od lidí, ani od novinářů. Nejsem zhrzený a dělám jen to, co je mou povinností a vaším
právem. Tato moje zpráva nebude bojovná, osobní a burcující, jak jste ode mě byli zvyklí.
Omezím se na suchou, věcnou a nestrannou analýzu dat. Doufám, že vás neznudím. Pří-
padné osobnější poznámky jsou výjimkou.

I. ODS: mise, strategie a taktika
Nicméně, začnu trochu zeširoka. Pokud mám správně analyzovat objektivní a subjek-

tivní příčiny prohry, musím je zasadit do širšího politologického kontextu, přičemž se ome-
zím pouze na procesy a tendence v ČR. Určité trendy v rámci EU a globální vlivy, zasahující
do politického vývoje u nás, nechám na samostatnou analýzu.

Dlouhodobě se ukazuje, že pro volební výsledek ODS jsou limitující dva faktory. Za prvé
je to schopnost rozšířit svou liberálně konzervativní misi a stát se stranou přijatelnou pro ši-
roké vrstvy obyvatel, stranou, která je klíčovým vyzyvatelem levice. Za druhé je to existence
přirozených silných konkurentů, vyzyvatelů v boji o dominanci na pravici, vůči kterým musíme
hledat účinnou dlouhodobou strategii a momentální taktiku, abychom si udrželi roli hegemona
pravice. Nechci teď zabíhat do detailní analýzy možností fúzí, předvolebních koalic a širokých
aliancí typu Forza Italia, které mohou do budoucna rizika tohoto limitu eliminovat.

To první pro nás bylo a je velice obtížné, protože od nás vyžaduje vydat ze sebe vše, pře-
kročit přirozený volební potenciál pravicové liberálně konzervativní strany, maximálně se
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III. Stavební kameny porážky
Voliči, nikoli média či političtí stratégové, jsou jediným skutečným soudcem každé po-

litické strany. V analýze porážky se proto zdržím osobních poznámek či invektiv. Nebudu
prezentovat – až na výjimky – své osobní postoje, ale soustředím se na rozbor tvrdých dat
a faktů. Poznámka o puči budiž v tomto ohledu tou téměř poslední.

Za výchozí bod své analýzy jsem zvolil pád vlády uprostřed českého předsednictví EU.
Od tohoto okamžiku se začaly utvářet okolnosti, které významným způsobem ovlivnily vý-
sledek voleb. Vývoj dlouhodobých preferencí (viz graf Mezníky vývoje preferencí středopra-
vicových stran) ukazuje, že shození vlády bylo zásadní strategickou chybou Jiřího Paroubka,
který hrál slepě podle Klausových not. Přesně, jak jsem rok před tím předpovídal. Sociální
demokraté na sebe vzali vinu za evropskou ostudu a připravili se v době vrcholící globální
krize o snadný cíl kritiky. Rovněž definitivně potvrdili, že jejich jediným možným spojencem
bude KSČM, čímž podvázali svůj koaliční potenciál. Preference ČSSD velice rychle spadly
z téměř 40 procent na třicet a už nikdy se k původní hodnotě nepřiblížily. Naopak ODS se
dostala na 35 procent, vyhrála Evropské volby a výrazně tak předstihla sociální demokraty.
Po vzniku TOP 09 se pravicové hlasy přerozdělily a prakticky až do voleb zůstaly preference
ODS a TOP 09 spojitými nádobami. Konečný součet 37 procent odpovídá tomu, kolik tyto
dvě strany měly v červnu 2009, kdy TOP 09 vznikla. Ale poměr se zásadně změnil... 
Ustavení TOP 09 jsme nemohli ovlivnit. Bylo logickým důsledkem dlouhodobého vývoje
v KDU-ČSL, momentální situace po pádu vlády, kdy zde byla jasná objednávka po nových
stranách, i osobních ambicí Miroslava Kalouska. Po stranách, které budou alespoň budit
zdání věrohodnosti, které formálně nebudou mít nic společného s ostudným hašteřením
v parlamentu a které se mohou svézt na vlně negace stávajícího a na vlně populismu prostě
byla logická poptávka.

Právě mé spojování s politickým stylem, který přinesl Jiří Paroubek, jsem dlouhodobě
pokládal za nejhorší objektivní poškození mé pozice v očích veřejnosti. Po zmaření předčas-
ných voleb, kdy předseda ČSSD definitivně pohřbil zbytky důvěry veřejnosti v politickou
scénu, jsem se pokusil od tohoto stylu odstřihnout odchodem ze sněmovny. Přiznám se, že se
to nepodařilo. Zabránil tomu sklon médií k paušalizaci a vyvažování, nepochopení ze strany
ODS, stejně jako některé mé, veřejností špatně vnímané osobní vlastnosti a projevy, mnohdy
spíše virtuální. Ještě zásadnější bylo, že ODS byla – a dosud je (!) – právem hodnocena
jako strana, která nese s ČSSD největší odpovědnost za politické poměry, za pro-
růstání byznysu a politiky, za neschopnost rázně se vypořádat s korupcí. Za situace,
kdy zde byl jasný odpor k oběma velkým stranám a kdy ODS dostala schopného a pro veřej-
nost věrohodného konkurenta bylo jasné, že výsledku nad 30 procent nedosáhneme. Zároveň
se ale za prvé otevřela možnost k pravicové vládě. A za druhé, vládě se zjevnou dominancí
ODS. To první se potvrdilo. To druhé platilo jen do konce března 2010.

Od zmařených voleb až do mého „odstoupení“ se preference ODS vyvíjely stabilně, v roz-
mezí 25 až 26 procent. Preference TOP 09 oslabily po nástupu Věcí veřejných, ale stále se
držely na 10 procentech. Po zásahu výkonné rady a mém vynuceném odchodu následoval
pád k 19 až 20 procentům, kde se také nakonec preference ODS ustálily a vydržely až 
do voleb. Naopak TOP 09 po mém odstoupení zabrzdila pád a výrazně posílila. A to za sou-
časného dalšího růstu preferencí Věcí veřejných a tedy zjevně také, i když ne dominantně,
na náš úkor.

Toto jsou fakta. Nikoli tvrzení opřená o zbožná přání. Zaznamenal jsem, jak už se vytváří
legenda, že „s Topolánkem bychom skončili na 14 procentech“. Tato legenda se nemůže opřít
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Již od posledního volebního kongresu jsem si uvědomoval, že bez zásadních změn nemá
ODS šanci znovu překročit svou limes superior a že jí v krajním případě může hrozit pád
k limes inferior. Tedy ztráta pozice hegemona na pravici. Jezdil jsem po regionech a trpělivě
jsem vám vysvětloval, že své místo nemá ODS předplacené a že tak jako jiné evropské
strany se může propadnout do bezvýznamnosti, pokud rychle neučiní něco se svou věro-
hodností.

Bohužel, snaha o personální obnovu ODS narážela na takřka zuřivý odpor. Vždy jsem
říkal, že musí jít o skutečnou generační výměnu, ne o kosmetické změny či palácový převrat
a že je třeba rozbít některé regionální struktury. Ty jsem možná zkratkovitě, nicméně mys-
lím, že docela výstižně, nazval kmotrovskými. Problémem každého krátkého a silného po-
jmenování je ovšem paušalizace. Cejch kmotra tak dostali od médií i lidé, kteří si jej
v nejmenším nezasloužili. Těm se za to omlouvám. Pro jiné je to zbytečně lichotivé přirov-
nání. Jsou to pouze zloději. Ale přinejmenším se mi podařilo na problém upozornit a pojme-
novat ho, čímž se otevřela cesta k jeho řešení. Na posledním, listopadovém kongresu, který
nás díky prvnímu vážnému pokusu o puč stál minimálně 5 procent preferencí, jsme měli
šanci na změnu, ale je evidentní, že mělo v tom případě jít spíše o změnu širšího vedení,
včetně výkonné rady, než o nic neřešící popravu lídra.

Že jsme ovšem tento problém zatím v nejmenším nevyřešili, je hlavní příčinou naší
drtivé prohry. Řada voličů prostě raději volila kohokoli jiného, než ODS a její představitele.
Ti, kteří nám zůstali věrní, pak dali svůj názor najevo masivním kroužkováním, jímž se –
často úspěšně – snažili vyřadit ze hry neoblíbené nebo nevýrazné lídry. 

Mým záměrem bylo řešit personální situaci ODS odchodem z postu předsedy, který
jsem avizoval na loňském 20. kongresu i v případě vítězství ve volbách. Považoval jsem
totiž značku ODS a mou osobu za tolik objektivně poškozené, že jsem neviděl jinou cestu
k tomu, jak opět překonat limes superior. A to byl vždycky můj cíl. Vyhlídka na nějakých
25 až 27 procent, kterou mému vedení ODS dlouhodobě předpovídaly průzkumy poté, co
vznikla TOP 09, mě v nejmenším neuspokojovala.

Za celých osm let se nevyskytl žádný silný a věrohodný vyzyvatel, který by si mohl ve-
dení ODS vybojovat a úspěšně převzít. Ale neexistence soupeře ještě sama o sobě nelegiti-
mizuje přežívání lídra, jehož potenciál se zřejmě vyčerpal. Tuto chybu jsme učinili v roce
1998 a já jsem ji nehodlal opakovat. Je lepší uvolnit místo komukoli jinému a třeba nezná-
mému, než udržovat status quo jen díky tomu, že ODS prostě nemá náhradu. 

Proto jsem byl pevně rozhodnut odejít a umožnit tak onu generační výměnu. Bohužel,
výkonná rada kabinetně rozhodla jinak, čímž skutečnou změnu z vůle členské základny
spíše vážně ohrozila, než že by k ní pomohla. ODS vyslala voličům signál, že po odchodu
předsedy žádné další personální změny dělat nehodlá. Nevím, proč se bojíme označení puč,
když v roce 1997 jsme daleko méně sofistikovanou a amatérskou akci nazvali pučem Sara-
jevským.

Výsledkem je, že jsme se ani nepřiblížili k naší limes superior. Ale ani k onomu stabil-
nímu potenciálu 25 až 27 procent, který jsme měli v době mého pádu. Spadli jsme k dvace-
tiprocentní limes inferior, která vážně ohrožuje naši pozici v politickém spektru. Velice na
vás apeluji, abyste na varování voličů reagovali a uskutečnili zásadní generační
změnu na tomto kongresu. Ostatně polovinu práce už nespokojení, či lépe řečeno na-
štvaní voliči udělali za vás. Nevolám po změně pro změnu samotnou, ani si nemyslím, že
mají nastoupit „nepopsané listy“, mladí, ideově neukotvení, novodobí svazáci. Myslím tím
změnu k lepšímu.
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My musíme umět pohlédnout pravdě do očí. Jinak také můžeme být brzo vymazáni
z politické mapy coby významná síla. Já jsem pohlédl této pravdě do očí ve chvíli, kdy jsem
si uvědomil, že se mnou v čele už ODS nemůže dosáhnout tak výrazného výsledku jako
v roce 2006. Ba dokonce, že se nedostane nad 30 procent. Přijímám za to svůj díl odpověd-
nosti – a to jak subjektivní, tak objektivní. A jak jsem řekl, dal bych funkci k dispozici v této
chvíli v každém případě. Ale odpovědnost za to, že ODS nedosáhla výsledku mezi 
25 a 27 procenty, na který zjevně měla po všem, co se stalo – ale i nestalo – za po-
slední rok, po vzniku nových stran i po všech mých tolik přetřásaných umělých
aférách a aférkách, musejí převzít jiní. A hlavně, vy z toho musíte vyvodit závěry a při-
nést řešení, které bude skutečným světlem na konci tunelu.

Data ukazují, že odchod předsedy našim preferencím nepomohl. Lidé neuvěřili, že se
tím ODS změnila. Dokonce ani tomu, že nějaká změna začala. Zůstalo tak jen oslabení,
které vyvolá každý takový otřes a které ODS nedokázala vyrovnat žádným pozitivním sdě-
lením. Navíc rozbor exit pollů, jak je pro Českou televizi provedla SC&C ukazuje, že ODS
se dopustila fatálních chyb v kampani.

ODS na poslední chvíli změnila původní zadání kampaně a velice tvrdě negativně ata-
kovala svého potenciálního spojence TOP 09, vůči němuž jsme se ještě za mého působení
chtěli vymezit pozitivně – převahou našeho ekonomického programu. Výsledek? TOP 09
získala v posledních 14 dnech, kdy tato kampaň gradovala, plných 40 procent svých voličů.
Navíc dalších 30 procent získala v období dvou měsíců před volbami, tedy přesně po mém
odchodu, kdy se začalo měnit původní zaměření kampaně. 

Sečteno a podtrženo, lidé se definitivně pro volbu TOP 09 rozhodli z plných 70 procent
poté, co jsem odešel z čela ODS a kdy se začala měnit kampaň. Ti, kteří o těchto změnách
rozhodli, by za to také měli nést odpovědnost. K tomu dodávám, že zjevně nevyšel ani tah
se závěrečnou tečkou kampaně, kterou byla nabídka výběru mezi lídry ODS a ČSSD. Ale
tento nápad alespoň neublížil a ponechal preference ODS tam, kde byly.
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o žádná relevantní data. Naopak. Jak vývoj preferencí v letošním roce, tak dlouhodobé trendy
jsou s touto legendou ve zjevném rozporu. Dějiny píší vítězové. Odmítám ale, aby ODS coby
konzervativní strana jednala v duchu marxistického hesla: „Jsou-li fakta v rozporu s teorií,
tím hůře pro fakta“. Popřípadě: „Je lepší se mýliti se stranou, než mít pravdu proti straně.“

Kdo nevěří datům CVVM, pro toho tu mám náš vlastní průzkum pro potřeby volebního
štábu. Tedy rozhodně korektní a „necinknutý“. Ten ukazuje v týdenních intervalech pád
po mém odchodu z 25 na 21 procent. Podle některých průzkumů dokonce 19 procent. Ne-
hodlám to jakkoli komentovat. Nebudu nikoho obviňovat. Ale hlásit to jako váš dlouholetý
předseda musím.
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změnu! Tuto změnu můžete uskutečnit tím, že na posty místopředsedů zvolíte skutečně
nové lidi. Ty, kteří dosud nikdy nebyli v nejužším vedení, ani nezastupovali ODS ve vládě
či ve vedení parlamentu a kteří Petru Nečasovi umožní, aby vedl opravdu novou, nikoli jen
přelakovanou stranu. Nejsem idealista a vím, že se to stoprocentně zřejmě nepovede. Nic-
méně maximální obměna by měla být vaším minimálním cílem.

3. Obnovte důvěryhodnost ODS
Změny se nemohou omezit jen na nejužší vedení. Klíčovou je sestava výkonné rady. Ta

se stala orgánem regionálních mocenských zájmů a ne „radou moudrých“, sborem celostát-
ních, nadhledových a nadčasových politiků. Změny musejí jít dál, na regionální, oblastní
a místní úroveň. Musíte pokračovat ve změnách, které jsme započali tím, když jsme omezili
vliv „velrybářů“. Musíte si vytvořit kodexy chování a nemilosrdně se zbavit každého, kdo
překročí meze. Dejte jasně najevo, že v ODS má prioritu politika a program, ne byznys
a zisk. Vím, že to bude těžké. Dobře vím, že kmotři jsou nebezpeční a tvrdě odstraňují z cesty
každého, kdo se jim postaví. Ale nesmíte to vzdát. Jedinou alternativou této cesty je, že se
těchto lidí zbavíte tak, že přejdou k nějaké perspektivnější síle, až bude ODS marginalizo-
vána. To si přece nepřejeme! 

4. Dejte prostor mladým, slušným a schopným
V poslední době se nám podařilo zásadně zlepšit vzdělávání uvnitř ODS. Nepochybně

máme nad svými soupeři velkou programovou a odbornou převahu – a to včetně TOP 09.
Ale neumíme ji vždy využít. Vinou špatné komunikace a překážek, které na cestě vzhůru
kladou novým perspektivním lidem různé kliky. Je třeba dále zlepšit vnitřní chod ODS,
soustavně budovat kariérní řád a dát lidem šanci dostat se nahoru vlastní pílí. Jinak bude
pokračovat to, co už se děje. Že o ty nejlepší a nejnadějnější, do kterých jsme tolik investovali,
přijdeme ve prospěch TOP 09. Snad si nikdo z vás nepřeje, aby ODS sloužila TOP 09 jako
farma, z níž bude draftovat nepošpiněné a schopné politiky. Celá řada zapálených a naděj-
ných politiků rezignuje na aktivitu a kariérní postup po opakovaných nárazech na regio-
nální krustu dobře fungující „Rodiny“. Business as usual.

5. Buďte více pokorní
Strany nejsou velké a silné podle počtu členů a množství siláckých výkřiků. Strany jsou

silné velikostí mandátu od voličů. ODS už není ta VELKÁ strana na pravici a všichni ostatní
jsou pouze obtížní malí vyděrači. ODS ztratila tuto někdy velkohubě proklamovanou výhodu
těmito volbami a TOP 09 je dnes stranou srovnatelnou. Z některých prohlášení představitelů
ODS jsem pochopil, že tu nepatrnou změnu ještě nezaznamenali, nebo se s ní dosud nesmířili.
Že máme do budoucna usilovat o návrat k dominanci je úplně jiný problém. 

Neopájejme se, že jedině naše cesta je geniální a ostatní jsou idioti. Lpění na rigidním
prosazování našeho programu po letošním volebním výsledku je sebevražda. Tlustý takto
položil vlastní vládu a jeho pohrobci teď zvedají znovu hlavu. Nejvíc v poslední době za ideo-
vou čistotu strany bojovali lidé, kteří žádné ideje nemají, a nejhorlivěji obhajovali těžce rea-
lizovatelný program ODS ti, kteří ho dodnes nepochopili.

Netvařme se, že pouze ODS je baštou pravice na celém světě a hlavně v EU. Ne všichni
v Evropě trpí levicovou úchylkou. ODS si nemůže dlouhodobě dovolit klausovskou politiku
výkřiků a póz. Dost na tom, že si ji, i díky mně, dovoluje Václav Klaus. Tato politika vede do
izolace venku i doma. To neznamená, že máme být pasivní a neprosazovat národní zájmy.
Zkusme si je znovu definovat. Hledejme spojence. Doma i venku. Rozumím tomu, že se nové
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Stavební kameny porážky jsou tedy zřejmé. Za pád pod 30 procent může objek-
tivně vznik nových stran a současná neschopnost mého vedení vypořádat se 
s negativními jevy uvnitř ODS. Ne, že by chyběla vůle, ale síla ano. Jinými slovy, šlo
o přirozenou touhu po změně, jíž ODS nedokázala vyhovět a která si žádá generační ob-
měnu. Za propad ke 20 procentům mohou události posledních měsíců před vol-
bami. To je neoddiskutovatelný objektivní fakt. Ale jeho rozbor a vyvození patřičných
závěrů už musíte provést beze mě. V žádném případě se nedopustím té chyby, abych v této
chvíli vyslovoval jakékoli závěry, které by mohly vyznít jako vyřizování osobních účtů. Na
to si příliš vážím mnohých z vás i sám sebe. Záleží mi na budoucnosti České republiky i na
tom, aby ODS odvrátila hrozbu pádu pod limes inferior. Až dosud ODS inkasovala bonus
coby nejsilnější pravicová strana. Když o toto postavení přijde, pád se nemusí za-
stavit ani na 15, ani na 10 procentech.

Nemohu si závěrem analýzy příčin volební „neprohry“ odpustit několik osobních tónů
a nehovořit o vlastních omylech. Udělal jsem řadu vynucených i nevynucených chyb. Mezi ty
vynucené patří tři personální přehmaty, kdy bylo nicméně velmi složité udělat jiné rozhod-
nutí. Buď pro zjevnou sebevražednost, nebo z důvodu popření vlastních instinktů, či prefero-
vání osobních ambicí, případně z neznalosti vazeb dané osoby. Těmito chybami je jednoznačně
posazení Vlastimila Tlustého na post ministra financí, znovuzvolení Václava Klause prezi-
dentem republiky a nominace Jana Fischera na post premiéra. Klaus se nepochybně mýlí,
když bagatelizuje dopady pádu vlády během předsednictví. Stačí mluvit více s evropskými
politiky a méně s těmi euroasijskými. Možná si ti méně podjatí a chytřejší z vás položí otázku,
proč to dělá, a budou schopni si na ni i odpovědět. Je příznačné pro celou tuto éru, že ještě
teď, po volbách, Klaus prosazuje ve Fischerově vládě Tlustého jako velvyslance v Kazachstánu.
Že by je lákal nevyřešený „kazašský dluh“? Já se vám všem a také české veřejnosti, tak ná-
chylné věřit mediálním bludům, ze srdce za tato personální pochybení omlouvám.

IV. Jak dál? Aneb pět plus jedno doporučení
V samotném závěru mi jako člověku, který vám osm let předsedal, který s vámi hodně

prožil a který vás vedl v řadě vítězných bitev a jedné prohrané, čímž nemyslím tu poslední,
dovolte vyslovit několik přání a doporučení. Věřím, že mezi bývalými lídry a jejich stranami
nemusí vzniknout po odchodu jen nepřátelství a vzájemné nenaslouchání.

To, co řeknu, vychází z mého nejlepšího vědomí a svědomí, ze zkušeností s chybami,
jichž jsme se já i ostatní dopustili, a z přání se těchto chyb vyvarovat. Budu stručný a uvedu
svá doporučení v bodech.

1. Dejte silný mandát Petru Nečasovi
Pokud někdo snad koketuje s myšlenkou, že dá novému lídrovi výstrahu, že není pánem

ve svém domě, ať na to rychle zapomene. Tradice, kdy sice ODS lepšího předsedu nemá, ale
tomu stávajícímu neustále okopává kotníky, musí přestat. Kdo chce vládnout, ať si to vy-
bojuje. Když na to nemá, ať vší silou pomáhá tomu, kdo se nebojí nastavit svou tvář politic-
kému povětří. Petr Nečas byl součástí útoku proti mě a mohl bych mít tisíc důvodů, proč
mu jeho novou pozici nepřát. Petr Nečas ale potřebuje silný mandát, aby mohl něco udělat.
Potřebujete to i vy všichni. Pokud o to teda stojíte... 

2. Proveďte maximální generační změnu
Petr Nečas představuje dlouhodobou kontinuitu vedení. Představuje potřebné politické

zkušenosti s vedením strany i vlády. Ale lidé chtějí především změnu. ODS potřebuje
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Pokud jde o mě, já si Milana Paumera a jeho druhů vážím o to víc, že jejich čin je v dě-
jinách protikomunistického odboje výjimečný. Provokuje a dráždí šosáky, znervózňuje vy-
znavače třetích cest.

Bohužel, lidé mají raději mrtvé mučedníky než živé hrdiny. Mrtví mučedníci nezneklid-
ňují naše svědomí, neruší náš zavedený řád uvažování. Hrdinové bývají „kostrbatí“, mají ostré
hrany, řežou nás takříkajíc do živého. Milan Paumer a celá skupina bratří Mašínů se nevejdou
do běžných škatulek, nevyhovují průměrným představám a měřítkům kladných postav.

O tom, jak jsou tato měřítka pokřivená, ovšem svědčí už to, že komunistická strana,
zodpovědná za třídní válku, nikdy nebyla zakázána. Je legální, zatímco odbojové činy sku-
piny Mašínů zůstávají trestné. To je přece absurdní. Jak bolestivá situace to je pro Paume-
rovy spolubojovníky, když jim trvání na mravních zásadách brání navštívit místo
posledního rozloučení s jejich druhem.

Komunističtí kati se rovněž těší všem výhodám a vysokým penzím, zatímco jejich oběti
živoří. To je do nebe volající nespravedlnost.

Po bolševických soudruzích je stále pojmenována řada ulic a náměstí, zatímco na hrdiny
protikomunistického odboje si vzpomínáme pomaleji, než nás oni opouštějí. Chci věřit, že
v tomto učiní nějaká osvícená radnice alespoň jistou nápravu a že jméno Milana Paumera
bude připomínat hrdá cedule v některé obci či městě.

Ať tak či onak, Milan Paumer bude žít dál v našich myslích. Bude v nich žít jako výji-
mečný člověk. Člověk, jakých se rodí málo. Člověk, jehož životní hodnoty se musíme naučit
chápat, pokud chceme, aby přežily hodnoty naší civilizace. Člověk, jehož památku musíme
bránit, pokud nám opravdu záleží na obraně svobody.

Jsem hrdý na to, že jsem měl tu čest Vás osobně poznat, Milane Paumere.
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vedení bude chtít odstřihnout od chyb a politiky Mirka Topolánka. Pokládal bych ale za
hloupou chybu, kdyby to nahradilo již překonanou a chybnou politikou Václava Klause. Ale
dost moralizování. Vy přece toto všechno dávno víte. Vy víte, že bez naplnění těchto dopo-
ručení má Topka do půl roku více preferencí než ODS.

Tolik objektivní doporučení. Ale dovolte mi přeci jen jedno osobní, topolánkovské. Tedy:

5. + 1. Nelžete si do kapsy
Prohra je prohra. Status quo není změna. A celková důvěryhodnost strany nemůže být

vyšší než vážený průměr věrohodnosti všech jejích reprezentantů.
Dokázal bych si představit řadu dalších doporučení. Ale je mi jasné, že s délkou a s dů-

kladností dobrých rad klesá pozornost a ochota jim naslouchat. Navíc teď už radím za pe-
níze. Proto zde končím. Doufám, že pouze s touto zprávou. Nikoliv s ODS. Přeji sám sobě
a pro futuro i vám, abyste pokračovali v tradici chování k předchůdci, tak jak jsem ji založil
já. Byl jsem vždy loajální ke Klausovi a budu i k Nečasovi. To není o lásce. To je politická
kultura. To, jak se k sobě chová strana a její bývalý lídr, je pro voliče také důležitou infor-
mací, co mohou očekávat. Já od vás očekávám, že pokud dočtete mou zprávu až do tohoto
místa, že se nad obsahem před vyhozením několik vteřin zamyslíte. Mnoho zdaru!

✗ První kongresový projev po puči. Možná, že o něm delegátům dokonce řekli. Podle dalšího
vývoje v ODS ho ale nečetli. A pokud ho četli, tak mu nerozuměli. A pokud mu rozuměli,
tak se podle něj nechovali. Byl to nejserióznější rozbor, jakého jsem byl schopen. 

V Paumerovi odešel hrdina
IDNES, BLOG, 4. 8. 2010 

V Milanu Paumerovi odešel hrdina. Odešel bojovník.
Odešel člověk velké mravní síly. Člověk, který dokázal to, o čem my ostatní pouze snili

nebo k čemu jsme nenašli odvahu.
Milan Paumer patřil k té nevelké skupině lidí, kteří neváhali postavit se barbarskému

komunistickému režimu se zbraní v ruce. Bojoval ve válce, která nikdy nebyla oficiálně jako
válka uznána. Období „zostřeného třídního boje“ však nebylo ničím jiným než krutou zo-
tročovací a vyhlazovací válkou, kterou vedli bolševičtí uzurpátoři proti vlastním občanům.

Milan Paumer spolu se svými druhy přijal výzvu k boji. Hrdinství těchto mužů je o to
větší, že občanské válce, kterou jednostranně vyhlásila totalita lidem, samozřejmě chyběl 
legální základ. Neplatila zde žádná pravidla, žádné mezinárodní úmluvy. Stála zde hrstka sta-
tečných proti po zuby ozbrojenému režimu. Režimu, který sám sebe legitimoval nikoli dodržo-
váním civilizovaných mravních zásad a právních norem, ale právě naopak otevřeným násilím.

Za této situace se zdál jakýkoli ozbrojený odpor naprosto marný. Milan Paumer však patřil
k onomu vzácnému druhu lidí, kteří vždy a za všech okolností dělají to, o čem vědí, že je správné.
Ne to, o čem si ostatní myslí, že se má dělat, nebo to, co se podle nich raději dělat musí.

Milan Paumer v této nerovné válce zvítězil. Spolu se Ctiradem a Josefem Mašínovými
se prostřílel ke svobodě. Jejich druzi Václav Švéda a Zbyněk Janata to štěstí neměli. Všichni
však prokázali stejnou odvahu, stejnou mravní sílu, stejnou oddanost ideálu svobody.

My, kteří jsme to nezažili, máme hledět s úctou a pokorou na činy hrdinů. Máme si
vážit památky a odkazu lidí, kteří se nebáli postavit nezměrné přesile. A to jak přesile fak-
tické a mocenské, tak přesile psychologické, tyranii většinového názoru. Být v menšině
přece vůbec neznamená nemít pravdu. Často tomu bývá právě naopak. A to platí dodnes.
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Premiér naší země nemá žádnou oficiální možnost uctít nebo vyznamenat lidi vyznamenání hodné.
Vymyslel jsem si plaketu. Kromě Milana Paumera a bratrů Mašínových jsem ji udělil ještě Ivanu 
Medkovi, siru Nicolasu Wintonovi, Naděždě Kavalírové, Tomu Lantosovi (amer. kongresmanovi) 
in memoriam a Oscaru Bisetovi, kubánskému disidentovi. Kontrolní otázka. Ano, správně! Bojovali
proti bolševikům, náckům a jiné verbeži.



stačit. I v minulých stoletích potřebovali farmáři dvacet procent pro krmivo pro koně, tedy
taky pro energii...

Výdaje z fondů EU musí jít primárně na podporu konkurenceschopnosti a růstu v da-
ných zemích a regionech. To znamená zejména na inovace, moderní technologie, na vědu
a výzkum. Jsem s výhradami i pro zachování kritérií soudržnosti, kdy chudší regiony do-
stávají více. Nesmí to však vést k plýtvání, k tomu, že se peníze z fondů EU využívají ex-
tenzivně, jako jakýsi dodatečný zdroj slábnoucích, plýtvavých rozpočtů. Zkrátka jako peníze
na přilepšenou. Protože co se stane, až tyto příjmy vyschnou? Odvykací kůra drogové závi-
slosti na dotacích je bolestná a ne vždy úspěšná. Viz Řecko.

Totéž platí o dopravní infrastruktuře. Musí se podporovat celoevropské projekty, které
mají význam pro propojení, pro celkový růst a prosperitu Unie. Místní stavby, obchvaty
měst musí platit národní vlády. Nemluvě o takových ekonomických nesmyslech, jako je
stavba dálnice odnikud nikam napříč Kanárskými ostrovy za evropské peníze. 

Efektivní využití je zkrátka důležitější než objem zdrojů. To je tisíciletá pravda, díky
které se malá a na přírodní i lidské zdroje chudá Evropa stala globální velmocí. To je ne-
úprosná pravda, ke které se musíme vrátit, pokud chceme přežít. 

… ale bez zásadní inovace nebude Unie fungovat
Mluvíme-li tedy o infrastruktuře, mám já na mysli především inovaci a redukční dietu

zbytnělé infrastuktury EU. Dobývání renty (rent seeking) byrokratickým aparátem EU je
stejně škodlivé jako dobývání renty příjemci dotací. Někdy je to dokonce totéž. Tolik tedy
k podpoře, či nepodpoře infrastruktury. To ale nestačí. Musíme se řídit jinou filosofií než
doposud. Musíme se vrátit. Na začátku bylo světlo společných hodnot, ale hlavně stejně
chápaného obsahu těchto hodnot. Nebo i tohle je mýtus?

Evropská unie se podle mého názoru fatálně odchýlila od svých ideových východisek,
která stála u zrodu Společenství uhlí a oceli. Tehdy se věřilo, že volný trh, kontrola válečných
komodit a rovná, férová spolupráce jsou hlavním nástrojem pro růst prosperity i udržení
míru. Nyní jako bychom se v našem myšlení propadali o desítky a dokonce stovky let zpět.
K socialismu, k merkantilismu, k malthuziánským bludům. K filosofiím bídy, nevědomosti,
nenávisti a strachu.

Jak jinak si vysvětlit, že Evropská unie se místo otevírání uzavírá před světem? Ba do-
konce, že se některé členské země EU uzavírají před jinými členskými zeměmi? Jak jinak
si vysvětlit, že místo víry ve vlastní svobodu a odpovědnost se snažíme urvat co nejvíce ze
společného koláče? Někdo ze společné zemědělské politiky, někdo ze strukturálních fondů?
Jak jinak si vysvětlit, že místo spořivosti – která je ctností jak bohatých, kteří chtějí boha-
tými zůstat, tak chudých, kteří se chtějí stát bohatými – přerozdělujeme dnes v Evropě více,
než vyprodukujeme?

Toto jsou hry s nulovým či dokonce záporným součtem. My se musíme vrátit k hodno-
tám, které daly Evropě velikost. Které nás nasměrovaly na cestu vzhůru – jak před tisíci
lety, kdy náš kontinent zaostával za rozvinutější Čínou, tak po druhé světové válce, která
fatálně poničila naše ekonomické i lidské zdroje. 

Návod na úspěch je prostý, byť politicky obtížně realizovatelný. My prostě musíme
skoncovat s neblahou ideologií státu blahobytu, musíme přestat konzumovat více, než vy-
produkujeme. Naopak, musíme odložit naši spotřebu a část současného bohatství investovat
do naší budoucnosti. To je hra s kladným součtem. Pokud se tedy dobrovolně nerozhodneme
trochu zchudnout, bude pro nás pád říše římské nejenom vzpomínkou na studia historie. 
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Krize rozpočtu? Ne, krize hodnot!
EKONOMICKÉ FÓRUM: INOVACE VS. INFRASTRUKTURA, KRYNICE, 10. 9. 2010

Je mi ctí vystoupit na tomto fóru. Děkuji organizátorům za pozvání. Mám za to, že za
ně vděčím především svým ne vždy ortodoxním názorům. Doufám, že mé vystoupení bude
všechno možné, jen ne nudné a politicky korektní. Evropa zemře na politickou korektnost,
přeloženo na skrývanou pravdu, nebo milosrdnou lež. Otevřenost si mohu dovolit přes-
to, nebo snad právě proto, že můj politický pád byl mimo jiné zapříčiněn mým úspěšným
tlakem na ratifikaci Lisabonské smlouvy v České republice.

Mám tu mluvit o evropské finanční perspektivě. Základní osou mého příspěvku má
být přirozeně se nabízející dilema: inovace, nebo infrastruktura? Je to hamletovská
otázka, bez pochopení obsahu těchto slov a situace, ve které Evropa je, je to však otázka
bezcenná.

Krize filosofie
Jsme v krizi. To všichni víme. Jde o to, jestli všichni stejně vnímáme její rozměr a pří-

činy. Domnívám se, že nejde jen o aktuální krizi. Dokonce ani jen o momentální rozpočto-
vou krizi, a to jak na národních, tak na evropské úrovni. Ani si nenamlouvejme, že řecká
katastrofa je jen důsledkem špatné národní politiky, násobené globální ekonomickou krizí.
Všechna tato tvrzení jsou pravdivá. Ale zároveň naprosto nedostatečná k pochopení hloubky
krize, v níž se nacházíme.

Naše krize není pouze krizí aktuální politiky a ekonomiky. Je krizí filosofie. Je krizí
státu blahobytu. Krizí konzumerismu. Krizí postmoderní ideologie nároků a práv, která do-
stává přednost před starými dobrými hodnotami svobody a odpovědnosti. Je to krize du-
chovních a mravních hodnot, které stály u zrodu naší civilizace.

Po tomto úvodu již zřejmě tušíte, jaká bude má odpověď na ono dilema inovace versus
infrastruktura. Zásadní změny infrastruktury jsou nutné. Nicméně ještě daleko důležitější
je inovace Evropské unie a vůbec evropského myšlení. Onou inovací je pro mě ovšem návrat
k původním hodnotám. Určitě jsem pro změnu. Ale onou změnou myslím spíše „restore“
než „restart“. Doufám, že se v této chvíli nezvednete, protože jsem právě řekl závěr a pointu.

EU potřebuje novou infrastrukturu…
Jak jsem řekl, nijak nepopírám nutnost změny financování EU. Jistě vás nepřekvapí,

že mám na tuto změnu zcela opačný názor než Evropská rada nebo Evropská komise. Návrh
řešit potíže evropského rozpočtu novou evropskou daní je podle mého – a nejen mého – ná-
zoru naprosto mimo realitu. A je vcelku jedno, jak by ta daň byla konstruována.

Zde jsem v hlavních cílech zajedno s českou vládou. A blízko vládám Velké Británie,
Rakouska, Nizozemska, Dánska, Finska či Švédska. Proto to vezmu stručně. Řešením musí
být především, ale nejenom, škrty v evropském rozpočtu. Jeho objem v žádném případě
nesmí překročit ono jedno procento hrubého domácího produktu EU a naopak by se měl
snižovat. Když šetří národní státy, musí šetřit i Unie. 

Společná zemědělská politika musí být výrazně redukována. A to jak v absolutních čí-
slech, tak co se týká jejího relativního podílu na výdajích EU. Je absurdní nesmysl, abychom
se v době, kdy se potýkáme s nadprodukcí potravin, řídili poválečným strachem z hladu
a dnes spíše strachem ze zemědělské lobby. Na druhé straně, když budou naše pole plná
řepky pro bionaftu, křoví pro pálení a solárních panelů pro elektřinu, pro obilí, brambory
a kukuřici už tam moc místa nezbude. Dvacet procent výměry pro energetické účely musí
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Navrhuji opačnou cestu. Více svobody a odpovědnosti. Méně poručníkování a přerozdě-
lování. Nahrazení konzumního životního stylu filosofií odložené spotřeby. Upřednostnění
budoucnosti před přítomností.

V tom spočívá moje představa inovace EU. Od toho pak odvozuji i změnu infrastruktury.
Tedy ani drahá společná zemědělská politika a štědré strukturální fondy, ale ani nové ev-
ropské daně či naopak rabaty pro bohaté země. A důsledné uplatňování principu subsidia-
rity, rovnosti práv a povinností, konec vší diskriminace, ať negativní či pozitivní.

Tak a to je vše, co jsem chtěl říci. Na závěr mi ještě dovolte ocitovat slova našeho prvního
prezidenta T. G. Masaryka: „Státy se udržují ideály, na kterých vznikly.“ Platí to jistě i pro ci-
vilizace. Evropa je civilizací svobody. S ní stojí a padá její velikost, její prosperita, její bezpečí.
Nevěřím na nové hodnoty. Věřím, že pro nás jsou nejlepší ty staré. Jen je musíme umět vždy
stále znovu interpretovat, aplikovat v nových podmínkách, znovu a znovu v každé generaci.

✗ Dostávám se pokaždé v Krynici (která má do Davosu hodně daleko) pravidelně do zají-
mavé společnosti a přes lehce provinční charakter do prestižních panelů. Po Majdanu
mě pozvali do panelu o Rusku. Po mé větě, že pro začátek řešení by si měl Obama s Pu-
tinem přestat „to measure their genitals“, spadla nějaká německá poslankyně málem ze
židle. No, třeba mě ještě pozvou.

Ekonomika musí být nástroj!
14TH FORUM 2000 CONFERENCE, PRAGUE, 10. 10. 2010
PANEL: ECONOMY AS A TOOL, NOT AN OBJECTIVE

Tento panel si pokládá otázku, zda je pro nás ekonomika nástrojem nebo cílem. Na roz-
díl od předřečníka si jako bývalý politik mohu dovolit normativní soud a na otázku odpo-
vědět, čehož by se ekonom nedopustil. S druhou částí nemám naprosto žádný problém.
Ekonomika není a nemůže být naším cílem sama o sobě. To je jisté. O to větší pochybnosti
však ve mně vyvolává první část odpovědi. Obávám se, že v tzv. vyspělých demokratických
zemích už dávno ekonomika přestala být i nástrojem k plnění našich přání a preferencí.
Tuto roli si pro sebe uzurpovala politická moc. Ta je sama sobě jak nástrojem, tak cílem.
A ve snaze si tuto pozici uchovat vnucuje občanům nebezpečnou iluzi bezpracného zisku:
Proč se o něco lopotně snažit, když si to můžete snadno odhlasovat? Demokratické parla-
menty odhlasují většinově ve čtvrtek, že je už pátek. Proč být aktivní, když pasivita je nejen
tolerována, ale dokonce bonifikována? Neviditelná ruka trhu byla vystřídána hrabivou
rukou úředníků a politiků. Deformace trhu omlouváme jeho údajným selháním. Stalo se
módou vystupovat proti „bezuzdnému“ kapitalismu. Ve skutečnosti je to státní moc, které
bychom se měli v první řadě bát. Od monopolů na dovoz obilí, jímž římští císaři způsobovali
hladomor, přes bankroty rozmařilých panovnických dvorů, světovou krizi ve 30. letech až
k dotovaným hypotékám, které spustily současnou globální krizi… Historií civilizace vede
jako červená nit kronika fatálních politických zásahů do ekonomiky. Kdykoli se mocní pletli
do ekonomických záležitostí, dopadalo to takřka bez výjimky špatně. To platilo vždy. Avšak
vše se zásadně zhoršilo v důsledku dvou světových válek. Ty přinesly rakovinnou expanzi
veřejného sektoru na úkor svobodných aktivit. Vlády tak získaly moc zásadním způsobem
ovlivňovat hospodářství.

Chápu a souhlasím, že se máme bát lidské hamižnosti. Právě stát jí však otevírá dveře.
Tím, že křiví trh. Že svou neustále bující byrokracií a regulacemi podporuje monopoly, ne-
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Toto je inovace! Toto je cesta. Samozřejmě že tato inovace nebude dokonale účinná,
pokud neproběhne na všech úrovních, od celoevropské po individuální. 

Inovace musí přijít v nové rozpočtové perspektivě EU, která musí klást daleko větší
důraz na efektivitu než na objem rozpočtu.

Inovace musí přijít v politice národních vlád, regionů a municipalit, které se musejí
vrátit k paradigmatu aspoň střednědobě vyrovnaných a ještě lépe přebytkových rozpočtů.

Inovace musí přijít v oblasti vzdělání a rodinné výchovy: tolerance či dokonce podpora
žití na dluh musí být tabu.

Inovace musí přijít v sociální politice. Nesmí být výhodnější nepracovat, nesmí být pod-
porována kultura nesplatitelných dluhů, neexistuje automatický a nekontrolovaný nárok
na pomoc bez aktivity.

Můžeme jít touto cestou vzhůru, nebo pokračovat po té dnešní do pekel. Třetí cesty není.
Jistě, stále se potýkáme s důsledky krize a všichni odpovědní mají těžkou hlavu z toho,
z čeho zaplatit dluhy a zároveň kde vzít zdroje na pokrytí nutných potřeb. Ale právě proto
je čas myslet na odloženou spotřebu a přebytkové rozpočty. Nebude to ani krátká, ani
snadná cesta. Ale do dnešní krize jsme také nespadli rázem, z roku na rok. Zadělávali jsme
si na ni desítky let neodpovědnou, rozmařilou politikou. Musíme být srozuměni s tím, že
cesta zpět na výsluní bude rovněž dlouhá…

Když touto cestou nepůjdeme, tak někteří zkrachují. Či se dostanou do područí silnějších.
Německá vláda už to řekla jasně: Za naši pomoc můžete zaplatit ztrátou hlasovacích práv.

Na jedné straně chápu, že Německo už nechce být záložnou EU a chce své pohledávky
takříkajíc kapitalizovat. Ale jako svobodný občan říkám: Nechci ani německé peníze, ani
německé rozhodování. Ani bruselské, ani francouzské, ani americké a už vůbec ne ruské.
Jakkoli mám vynikající vztahy s kancléřkou Merkelovou a chápu její aktuální rozpoložení,
dal bych přednost hledání společných východisek, které dlouhodobě prospějí jak Němcům,
tak Řekům či Čechům. Východisek založených na staré dobré protestantské etice, jež zrodila
liberální kapitalismus.

Ostatně je to také cesta jedině demokratická. Co by se asi stalo, kdyby někdo na národní
úrovni přišel se staronovou myšlenkou, že kdo neplatí, ať nerozhoduje? Že každý má tolik
hlasů, kolik platí daní a kdo je neplatí, nemá žádný? Tato cesta by nepochybně měla ekono-
mickou logiku. Přiznám se, že také někdy podlehnu lákavosti této cesty. Ale popřela by ev-
ropské pojetí demokracie, nota bene je neprosaditelná. 

Německé návrhy jsou zjevně vyvolány frustrací nad tím, že v rámci EU a eurozóny ne-
funguje kontrola dodržování pravidel, že některé vlády podvádějí a ani ratingové agentury
včas nevarují před hrozbami. Přičemž Němci jako hlavní dojná kráva Unie vcelku realis-
ticky neočekávají nějaké zázračné zlepšení.

Ano, zlepšení nepřijde s tužší kontrolou. Nepřijde ani se sebelépe promyšlenou změnou
infrastruktury. Nepřijde se sebesofistikovanější regulací. Řešení je naopak v deregulaci. Ve
větší svobodě a tím pádem i větší odpovědnosti. Čím více se státy i jednotlivci spolehnou
sami na sebe, tím menší bude prostor pro podvody a plýtvání. Řešení prostě musí přijít
zdola a ne shora.

To, co selhalo, nebyla pouze kontrola. Selhala samotná filosofie apriorních nároků. Když
je něco zdarma, hrozí vždy zneužití. Ať už se jedná o státy, či jednotlivce. Po neodvratném
selhání přichází deziluze a extrémní návrhy. Je to smutná spirála. Zbavení odpovědnosti
přináší růst neodpovědnosti a volání po ještě větším omezení svobody. Ať už jde o hlasovací
práva států, či o exekuce nepřizpůsobivých občanů.
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původní neplní vždy právě skvěle. Demokratické moci zkrátka přísluší stanovit a hlídat
pravidla. Rolí ekonomiky je být nástrojem prosperity. Když se obě tyto instituce budou držet
svého, lidé už se o svou svobodu postarají také sami.

✗ Osazenstvo Fóra 2000 je specifické a moc se jim moje obhajoba kapitalismu nelíbila.
V panelu seděl člověk, který se proslavil tím, že do Afriky dovezl miliony PET lahví vody.
V následné diskusi jsem se ho zeptal, jestli ve svém projektu počítá s likvidací těch lahví
a jestli ho náhodou nenapadlo je naučit spíše vodu, které je tam vesměs dostatek, čerpat
a čistit. Dívali se na mne jako na idiota. Takový skvělý počin není možné shazovat pří-
zemními praktickými problémy.

EU-Rusko: Kdo potřebuje strategické partnerství?
COOPERATION OR RIVALRY – WHAT IS THE FUTURE OF EUROPE?, VYSTOUPENÍ NA FÓRU 2000,
11. 10. 2010

Dovolil jsem si trochu přeformulovat headline tohoto panelu a nazvat svůj příspěvek
„EU-Rusko: Kdo potřebuje strategické partnerství?“ Rusko je přece známo tím, že neprovádí
politiku hodnot, ale politiku zájmů. Proto pokud s ním chceme najít nějaký modus vivendi
či alespoň modus operandi, musíme začít u definice zájmů. Jak EU, tak Ruska. Strategické
partnerství bude možné, pokud je obě strany budou cítit jako potřebné.

Co vlastně můžeme od Ruska čekat? Můj přítel, kterého si velice vážím a který se dobře
orientuje v zahraniční politice a historii, srovnává situaci v současném Rusku s děním v Ně-
mecku mezi dvěma světovými válkami. Pokořená velmoc hledá ztracenou sebeúctu. Země
a její obyvatelé se cítí obklíčeni nepřáteli, a to jak vně, tak uvnitř. Tíživá ekonomická situace
dále zesiluje pocit ohrožení.

Víme, co se tehdy stalo. Přišli nacisté. Dali Němcům pocit hrdosti a národního sjedno-
cení. Dali jim práci a naději na budoucí prosperitu. Dali jim iluzi vlastní síly a víru, že mají
právo expandovat na úkor druhých. V Rusku je to v mnoha směrech podobné. 

Prozápadní politici se v očích většiny Rusů zdiskreditovali stejně jako demokratická
elita výmarské republiky. Slabí vůdci ustupují před Západem, nepřinášejí ani prosperitu,
ani řešení korupce. A už vůbec nepřinesou nacionální obrození. Na jejich místo nastoupil
Putinův autoritativní režim. Za cenu omezení individuálních svobod dal Rusku jednotu,
vrátil jeho obyvatelům sebeúctu a konsolidoval hospodářství.

Samozřejmě, jsou tu důležité rozdíly. Předně Rusko není totalitním státem a nepřed-
stavuje fatální hrozbu pro světový řád. Zatím. Ostatně mezinárodní situace nepřeje vojen-
ské expanzi. Na druhé straně, jestliže Německo se v éře nacismu vymklo vlastní západní
kultuře, do které se po dvaceti letech opět vrátilo, Rusko k ní nikdy doopravdy nepatřilo.

Rusko vždy bylo a je pravoslavnou zemí, trpící genetickým mesianismem, která sama
sebe považuje za „třetí Řím“. Vždy mělo velmocenské ambice. Vždy cítilo předurčení řídit
osudy druhých. Nikdy se nevzdalo politiky sfér vlivu. Může se to někdy změnit? A pokud
ne, jak s Ruskem žít? Či spíše: jak žít vedle něj?

Nepatřím k těm, kteří si myslí, že se Rusko může doopravdy vnitřně proměnit. Roz-
hodně ne v horizontu několika desetiletí. Nepatřím však ani k těm, kteří by Rusku upírali
právo na odlišnost a právo na prosazování vlastních zájmů. Nicméně jako občan malé země,
která má s Ruskem špatné historické zkušenosti, trvám na stanovení jistých nepřekroči-
telných civilizovaných pravidel. Mám rád romantickou duši ruských lidí. Nemám rád ruský
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potismus a korupci. Že moderní stát blahobytu vsadil na rostoucí konzum za každou cenu
– bez ohledu na naše možnosti a zejména bez ohledu na budoucnost. Že nespravedlivé so-
ciální a dotační systémy podporují kromě skutečně potřebných i chamtivé a líné na úkor
slušných a pilných. Že stát obrovskou část bohatství odnímá těm, kteří ho vytvořili, a pou-
žívá ho na úplatky těm, kteří mu na oplátku dodávají zdání legitimity. Zde vidíme, že je to
politická moc, která se dávno stala nástrojem. Politické moci mnozí věří daleko více než
ekonomice. Věří, že splní naše přání, že nám zajistí blahobyt a štěstí. Zároveň celá ta hra
s občany slouží k jednomu cíli: udržení této politické moci. Začarovaný kruh se uzavírá. Při-
čemž pro skutečný kapitalismus v něm není místo. Podnikatelé mají dvě možnosti: buď se
přizpůsobit a místo volného trhu vsadit na kšefty se státem, na veřejné zakázky, subvence,
dotace, incentivy. Nebo s vládou bojovat – někdy i za cenu šedé ekonomiky, pokud je břímě
daní a byrokracie příliš k neunesení. Obojí je pro mne stejně nemorální, nelegitimní, to
první dokonce legální.

Jestliže se dnes obrovská kritika až nenávist valí na bankéře, kteří v honbě za ziskem
překročili všechny meze opatrnosti, je třeba se také ptát, kdo je k tomu postrkoval. Kdo je
nutil dávat hypotéky i lidem, u nichž bylo jasné, že nebudou moci splácet? Kdo jim na druhé
straně dával víru, že v případě potíží stát z peněz daňových poplatníků zalepí díry? Kdo je
přiměl financovat čím dál neúnosnější státní deficity ve falešné jistotě, že vláda přece ne-
může zbankrotovat a oni tak mají svůj zisk jistý? Stále tu platilo, že ekonomika má být ná-
strojem? Nebo se spíše bankéři stali nástrojem zkázy v rukách politiků? Bezuzdný
konzumerismus je dlouhodobě neudržitelný. Ale co za ním stojí? Volný trh určitě ne. Na-
opak. Je to důsledek úpadku starých kapitalistických ctností jako jsou odpovědnost, spoři-
vost, odpor k žití nad poměry. A vzestupu záporných hodnot státu blahobytu, jimiž jsou
neodpovědnost, rozmařilost, populismus.

Moderní společnosti přerozdělují minimálně polovinu toho, co vytvoří, a drtivou většinu
zbytku reguluje. Může si někdo myslet, že v takové společnosti je ekonomika ve smyslu pů-
vodního kapitalismu opravdu tím nejdůležitějším nástrojem? Ne. Ten skalpel třímají poli-
tici. A řežou jím do těla naší svobody pořádně hluboko. Navíc neodborně. Takže ano, říkám,
ekonomika má být nástroj. Ale ona dnes není a my jí teprve musíme tuto úlohu vrátit!
Smutným paradoxem bohužel je, že reakcí na každou krizi, kdy špatná politická rozhodnutí
zavinila hluboké a dlouhé utrpení občanů, je volání po dalším utužení byrokracie a státní
moci. Selhala naše regulace? Regulujme tedy více. Zbavili jsme vás svobody a vy se teď
bojíte o sebe starat sami? Dejte nám její zbytek a přestanete se bát. Moc státu se živí a po-
siluje selháními a strachem, které sama vyvolává. To platilo ve třicátých letech, to platí
i dnes. Války a krize plodí New Dealy a berou lidem svobodu a nezávislost.

Poněkud mi to připomíná latinu všech nestřídmých pijáků, kteří se z kocoviny léčí re-
ceptem: Čím ses večer pokazil, tím se ráno naprav. Vskutku, moderní stát činí svobodné ob-
čany čím dál více notoricky závislé na státní pomoci. Dokonce k tomu vede i firmy. Přičemž
někteří kapitalisté vůbec nemají nic proti tomu přisát se na státní penězovod. Ať už jde
o rozmařilé dotace či zbytečné veřejné zakázky. V tomto, a pouze v tomto smyslu se máme
bát hamižnosti kapitalistů. Hamižnosti, která je spojencem státu v oklešťování našich svo-
bod. Hamižnosti, kvůli které Hayek říkal, že kapitalismus je třeba hájit před kapitalisty.
Vraťme volnému trhu funkci nástroje, který každému umožní spět ke svému cíli. A co je
oním cílem? Přece svoboda. To platí nejen pro ekonomiku, ale i pro politiku. Jejím jediným
úkolem je zajišťovat občanům bezpečí a právo, garantovat plnění smluv a chránit potřebné.
To je velký úkol a není vůbec důvod, aby si k němu stát přidával další. Zvláště, když tento
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žehnanou obavu z moskevského diktátu. Takové kroky Rusku dlouhodobě neprospějí, pro-
tože u jeho evropských sousedů vyvolávají staré resentimenty, onu známou nedůvěru a os-
tražitost vůči Moskvě.

Jsem přesvědčen, že to není v bytostném zájmu Ruska. Že přes kulturní rozdíly a vel-
mocenské ambice Rusko potřebuje strategické partnerství stejně jako Evropa. Můžeme ho
dosáhnout, pokud za prvé budeme brát Rusko jaké je a nedoufat, že se vzdá své politiky
zájmů a za druhé budeme jednotní a důslední při uplatňování našich vlastních zájmů. Síla
je pro Rusko něčím jako pro trampy Morseova abeceda. Je to komunikační kód, který je sice
hodně zastaralý, ale stále užitečný.

Rusko se bude vždy pokoušet o bilaterální dohody a rozkládat tak euroatlantickou jed-
notu. Vždy se bude snažit o budování sfér vlivu a nárazníkového pásma. Vždy bude provádět
velmocenskou politiku. Každý, kdo někdy nahlédl do ruské státní energetické koncepce,
musel pochopit, že se stalo jediné: sílu tanků nahradila moc ropy a plynu. Pipeline diplo-
macy. Přímý politický tlak vystřídal nepřímý tlak ekonomický. Je na nás, kam až Rusku
dovolíme zajít. Ruský mesianismus si totiž vlastní meze sám neuvědomuje.

I díky naší důslednosti by Rusko mělo lépe pochopit, že v dlouhodobé perspektivě závisí
jeho osud na strategickém partnerství se Západem. K němu má přeci jen daleko blíže než
třeba k Číně. A nemůže doufat, že bude i díky energetickým surovinám udržovat rovnováhu
mezi Evropou a Asií a těžit z toho. Na to už nemá sílu. Pouze ropa a plyn do budoucna ne-
stačí na vyrovnání rostoucí ekonomické moci Asie.

I bezpečnostního hlediska je Západ pro Rusko přirozeným partnerem. Boj s terorismem
snad obě strany poučil. Chyby z minulosti, kdy jsme na tomto poli stáli proti sobě místo
vedle sebe, by se již neměly opakovat. Nakonec jsou Evropa a Rusko na jedné lodi. Jsme ci-
vilizacemi, které čelí demografické hrozbě a i s tím souvisejícímu relativnímu oslabování
své ekonomické síly. Jak Západ, tak Rusko mají společné kulturní kořeny, stejné chápání
globálních bezpečnostních hrozeb, schopnost hledat racionální východiska. Jsme schopni
vzájemně porozumět zájmům partnera a pokud jsou legitimní, dojít k dohodě a dodržet ji. 

Toto vše v dnešním čím dál méně bezpečném, čím dále více chaotickém a iracionálním
světě vůbec není málo. Jistě, máme poněkud odlišné vnímání demokracie a lidských práv,
individualismu a nacionalismu, státu a společnosti. Evropané také dají na rozdíl od Rusů
daleko více na právní záruky než na romantické představy. Ale při tom všem máme tisíci-
letou společnou historii, kterou nelze jen tak zapomenout. Neptejme se, jestli je strategické
partnerství EU a Ruska možné. Je prostě pro obě strany „strategicky“ potřebné.

✗ Nemám rád černobílé odsudky a naopak nekritickou adoraci. Asi mě na Fórum 2000 do
panelu už taky nepozvou.

Security of European Energy: Russian Energy Policy
and Pipeline Politics
BROOKINGS CONFERENCE, 21. – 22. 10. 2010

What role should the Central and Eastern European nations play in the Euro-
pean energy security calculus and what are the options and tradeoffs for the future?

Dear Ladies and Gentlemen, dear participants,
it gives me great pleasure to be here today and to have an opportunity to speak on this

significant forum. Let me first express my appreciation for the Brookings think tank having
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imperialismus. Trvám na zárukách své svobody, bezpečí a prosperity. V tomto pořadí. Vím,
že to tak úplně přesně necítí v EU všichni, přesto se neskromně domnívám, že se jedná zá-
roveň o celoevropské zájmy.

Bohužel, v této chvíli nevidím velkou šanci, že by se EU dohodla na jednotné politice
vůči Rusku. A to proto, že zejména velké evropské země se chovají podobně jako Rusko. Že
stejně jako ono cítí historickou potřebu prosazovat své vlastní národní zájmy, své vlastní
mocenské ambice, uzavírat své vlastní separátní dohody. Tomu samozřejmě v Moskvě dobře
rozumí. A každá další smlouva, jako ta Putina se Schröderem o Gazpromu, posiluje moc
Ruska a oslabuje EU. 

Přesto, či právě proto, se musíme snažit o jednotný přístup. Rusko rozumí jedině síle a je-
dině na této bázi s ním lze vyjít. Bezpochyby nejúspěšnějším účinkováním Ruska v systému
evropské kolektivní bezpečnosti byla Svatá aliance. Oba její architekty, rakouského a brit-
ského ministra zahraničí Metternicha a Castlereagha ovšem stálo obrovské úsilí, aby udrželi
na uzdě nevyzpytatelného cara Alexandra. Ten se vzdával svých romantických mesiášských
snah velice nerad a pouze až když pochopil, že odpor jeho partnerů je nezdolný.

Podobně i dnešní Rusko se nesnadno smiřovalo s tím, že rozšiřování EU a NATO zmen-
šuje jeho sféru vlivu. Přitom nešlo o nic jiného, než o formální potvrzení dávné příslušnosti
těchto zemí k západní civilizaci. Moskva také využila první chvilkové slabosti NATO, které
nedokázalo prosadit svůj bezpečnostní zájem v případě protiraketové obrany, a vrazila do
jednoty aliance klín. 

Velice lituji, že byl tento projekt zmařen. Přičemž neviním v první řadě ruské agenty.
Ani jejich pilné úsilí by nic nedokázalo, kdyby západní političtí vůdci neukázali slabost.
Zcela zbytečnou. Protože zde nešlo o žádný skutečný bezpečnostní zájem Ruska. Ale naopak
o snahu torpédovat legitimní bezpečnostní snahy Západu. Jde tedy o náš problém. Problé-
mem Ruska paradoxně je, že tuto nesmyslnou bitvu vyhrálo. Tím opět posílilo téměř za-
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Pravoslaví v Rusku se svým „postátněním“ stalo více nástrojem kremelské moci a podobá se tak
spíše islámu než křesťanství na západě. Přesto je to jeden ze společných jmenovatelů, na kterém je
nutné budovat budoucí hráz proti islámské expanzi. Vždy to tak bylo.



of European crisis preparedness and it has served as a great impulse and accelerator for
realization of wide range of project for strengthening of energy security of this region as
well as the whole Europe. 

However, the Central and Eastern Europe will have to face another challenge in near
future directly connected with structural changes in Russian oil sector. Finalization of Rus-
sian key oil pipeline projects – BPS and BPS II (Baltic Pipeline System) and ESPO (Eastern
Siberia – Pacific Ocean) cause that the Russian oil export infrastructure capacities exceed
oil production capacity in upcoming next few years. It will lead to optimization of export
strategy in European direction.

In other words Russia will have not enough oil for filling all export pipelines after the
new infrastructure projects come into operation and the Russian government will have to
choose, which pipeline will be used for supplying Europe. It is far more probable that new
and expensive pipelines that are located directly on Russian territory, instead of old pipeline
Druzhba going through many transit states, will be chosen for such deliveries.

Decrease of oil supply via Druzhba pipeline or even final shut down of this pipeline or
one of its branches would have a grave impact on energy and economic security of the whole
central and eastern European region – highly depend on this only pipeline.

Critical need of setting new oil supply scheme for Central and Eastern Europe is evi-
dent and I really hope that governments of these states in close cooperation with European
Commission start to act before the next serious energy crises occur in this region. 

So, what could the Central and Eastern Europe and also the whole European Union
do to strengthen its energy security?

Europe should continue in implementation of the measures were taken in connection
with the gas crises from January 2009. That means widening capacity of underground gas
storages, building new interconnectors within Europe or speeding up the process of creation
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organized this event, which create a great opportunity for experts from both sides of Atlantic
to discuss such a key issue the energy security really is.

Speaking about Russian energy policy and pipeline diplomacy and the role of Central
Europe in European energy security, I have to start with the words of former Russian pre-
sident and still the most powerful man in Russia – Vladimir Putin. He expressed more
times his opinion that the breakdown of the Soviet Union and disintegration of the socialist
block in Eastern and Central Europe was the big failure and the deepest tragedy of 20th
century – at least in Russian history.

It is evident, that these words became an ideological red line of Russian policy during
last ten years and it serves as an impulse and accelerator for forming new Russian secu-
rity, energy or economic strategy with only goal – to gain back a lost power of Russia in
a global world. Energy resources have become a main tool for achieving this goal and Cen-
tral and Eastern European countries and new independent states have become objects on
which to play. 

Let’s have a look on Russian Energy Strategy from 2003. This document clearly iden-
tifies Russian energy security interests. Consolidation of Russian energy sector, diversifi-
cation of export routes and gaining the full control over all Russian export of energy sources
as well as gaining control over the Central Asia resources have belonged among the highest
priorities of this Strategy. 

As we see in Europe, correct energy strategy and well identified bottlenecks are the
only first step in the process of strengthening of energy security. However, only the ability
to fulfil identified strategic goals is a crucial factor, which determines if we succeed in this
process or not. The Russian ability to fulfil its strategic goals in energy field is evident and
also respectable. 

After ten years of intensive work the Russians have been able to consolidate their
energy sector. They significantly extended their export infrastructure network and they are
just before the end of the process, which provides them an option to export all its oil pro-
duction only via pipelines and terminals located on their own territory.1 It seems that only
strategic plan, in which they have failed for the present, is assumption of Central Asia re-
sources. Unfortunately this Russian flop hasn’t been caused by European or US activities
in the region, but by the new global Chinese drive for energy resources. 

But back to Europe and especially the Central and Eastern Europe which will be affec-
ted – due to its high dependency on Russian supply – by Russian strategic plans and struc-
tural changes of Russian energy sector – as a first.

The region of Central and Eastern Europe underwent difficult process of complete eco-
nomic and political transformation in last twenty years. This process was connected also
by radical modernization of industry and also all sectors of national economies, including
energy sector. However, one thing didn’t change – approach of this region to the energy se-
curity. The states and governments of this region have still relied on energy supplies from
Russian Federation. Whole region accepted the supply from East as a fact, which could not
be changed. Only a few states realized a danger, which has risen from this dependency and
tried to diversify its energy sources and energy infrastructure. (The Czech Republic was
one of them.) 

The gas crisis from the beginning of 2009 has shown us clearly the critical lack of in-
frastructure in the central and eastern part of Europe and it helps us really to realize de-
pendency and vulnerability of this region. However, the gas crisis was also the best check
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Po jednání „direktoriátu“ – Sarkozy, Merkelová, Brown a Berlusconi v Paříži na podzim 2008 mu na
zasedání Troiky říkám: „Nicolasi, je to po 70 letech podruhé, kdy se státníci ze stejných čtyř zemí
sešli a rozhodovali o nás, bez nás. Poprvé to byli Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier v Mnichově
1938. A já ti garantuji, že to teď bylo naposled.“ Měl v obličeji rudé fleky ještě hodinu.



hotě ukázal chyby legislativy, institucí, Parlamentu, politiků, úředníků a pro mne hlavně
zbytečné instituce – ERÚ. Proč jsem tedy znovu zde? Sám jsem nad tím uvažoval. Za prvé
díky nebývalé odvaze organizátorů. Za druhé – mám čas a rád teď radím. A za třetí, jsem
zván stále častěji na akce, kde se žádá otevřenost a přímočarost. Budu tedy jako vždy kon-
frontační a politicky nekorektní. Patřilo to ke mně v době mého působení v energetickém
byznysu, užíval jsem si to během mé politické kariéry a nebudu si na změnu zvykat ani po
jejím ukončení. Děkuji tedy za pozvání, jsem zpět! 

Dovolte mi krátkou retrospektivu, kterou se nechci vyviňovat z odpovědnosti a z podílu
na pokřiveném energetickém prostředí, ale kterou chci ukázat, že všechno už bylo někdy
řečeno a že naše vlastní nedůslednosti, nedodělky a lenost vedou neomylně k předvídatel-
ným důsledkům. Navíc nemám rád bagatelizaci typu: za všechno můžou politici a všichni
jsou stejní. Vraťme se tedy zhruba o 11 let zpět, k zákonu č. 485/2000. Vznikal překotně,
naivně a současně pod tlakem všech hráčů a lobbistických skupin. 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. byl pak tehdejší laskavou péčí opoziční smlouvy v Po-
slanecké sněmovně protlačen a vešel v platnost. Od té doby byl 15x novelizován, naposledy
letos. Nedostatky odstraněny nebyly, spíš se zákon zaplevelil dalšími regulacemi regulací
a dodatečnými regulacemi již regulovaných regulací. Zákon má celkem 22 souvisejících vy-
hlášek, od č. 218/2001 Sb., až po č. 80 z roku letošního. Pokud platí, že na začátku bylo slovo,
tak v tomto případě smluvně opoziční blbé slovo... Druhou mou dnešní otázkou tedy je:

Je regulace energetiky ve správných rukou?
Možná bychom po zkušenostech mohli a měli aplikovat návrhy Antonia Martinha, ital-

ského liberálního ekonoma a bývalého ministra zahraničí a obrany v Berlusconiho vládě.
Navrhuje poslance nevolit, ale losovat z oprávněných voličů. Nemůže to prý, a my mu rádi
věříme, dopadnout hůře než volbami. Navrhuje vzít jim rozhodování o rozpočtu, aby ne-
schvalovali blbosti a dárečky sami sobě a svým voličským skupinám, a navrhuje, aby za
každé hlasování museli poslanci platit poplatek. Při vrozené šetrnosti všech poslanců by
se jejich legislativní aktivita snížila, neřku-li v nejlepším případě úplně zastavila. Skvělý
nápad! Na nekvalitě a rozsáhlosti dnešní energetické legislativy by to však želbohu asi už
nic nezměnilo. 

Řeč zde bude o vytváření regulovaného tržního prostředí v české energetice. Vraťme se
znovu před rok 2000, kdy začala vznikat současná podoba našich energetických zákonů.
Skupina úředníků v té době uchopila tehdy platné evropské směrnice a aplikovala je pře-
kotně a hujersky do našich zákonů. Tento postup by byl formálně asi v pořádku, kdyby se
v konečném výsledku neukázalo, že se, řekněme v Evropě neobvyklou aplikací, vytvořila
řada „pašalíků“ právě pro ty úředníky, kteří stáli za novým zněním zákona. Jedná se např.
o v okolí nepoužitý Operátor trhu s elektřinou, tak od samého počátku zcela neobvykle silné
postavení Energetického regulačního úřadu. Tento trend tvorby a následného „využití
změn“, tj. oněch 15 novel v energetickém zákoně, pak do dnešního dne průběžně pokračuje.
Výsledkem je skutečnost, že zde máme násobné zvýšení počtu regulačních úředníků a velmi
významné navýšení nákladů státu na tuto činnost. Zároveň pak vznikl úřad, který má ne-
skutečný rozsah pravomocí, a dodávám, neskonale ubohé výsledky. 

Úřad má moc legislativní (je faktickým tvůrcem či významným spolutvůrcem energe-
tické legislativy a podle teorie Pán – Správce zneužívá informační převahy), moc řídící
(tvorbou cen či schvalováním orgánů energetických společností), moc kontrolní (převod pra-
vomocí SEI umožňuje ERÚ kontrolovat samu sebe, ostatní může kontrolovat, včetně uklá-
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of common and integrated energy market. We must also continue in developing and imple-
mentation of new technologies and increasing of our energy efficiency and savings. Natu-
rally all these measures must cover not only gas sector but also the oil one. It is important
especially in the Central and Eastern Europe.

All these measures are very useful and they have a great potential to contribute signi-
ficantly to European energy security. But don’t we forget anything? The basic question is
where the energy resources for European underground gas storages, oil tanks, interconnec-
tors and single energy market come from? 

Europe and especially European Union is very rich and powerful entity in the interna-
tional arena, however, we are not able to use our power to assure our energy security. If we
want to succeed in global competition for energy resources, we must be able to protect our
interests in producing countries and realize our key energy infrastructure projects. This is
impossible without forming a single European external energy policy.

I am convinced, that single European external energy policy and common and unified
European approach to third countries in energy issues are the basic precondition for gaining
ability to fulfil our strategic goals in energy field and for gaining the option to face any kind
of energy crises in future. It is also the best way for the Central and Eastern European sta-
tes, how they can really strengthen its energy security. 

✗ V nějakém rozhovoru se mě zeptali, co říkám Paroubkovu projektu LEV 21. Odpověděl
jsem, že v minulých staletích byl takový dobrý zvyk, že když starý panovník nezemřel
sám, byl popraven, přinejmenším otráven. Aspoň se tomu novému do toho nepletl. A že by-
chom se k této bohulibé tradici měli vrátit. Problém souvisí s otázkou: Kam s ním? Kdyby
Sobotka s Grossem udělali z Miloše Zemana „vládního zmocněnce pro státy SNS“, do-
dnes by se se Zdeňkem Zbytkem propíjeli šťastně sklepy v Moldávii a bary v Arménii.
Pro mne vymysleli Helena Bambasová a Václav Bartuška velmi prestižní pozici v IEA.
Pokud pomineme Světovou banku, MMF a OECD, je to snad nejvlivnější světové těleso.
Podporoval mě i generální tajemník OECD Ángel Gurría. Pro Angelu Merkelovou jsem
byl málo zelený, pro Sarkozyho moc Topolánek, ostatní vyčkávali. I v Česku. Asi jsem
byl málo zelený i pro Stevena Chu, ministra energetiky USA. Never mind! Kandidatura
byla zajímavou zkušeností. Nakopla mě. Pochopil jsem, že heslo „Prime Minister once,
Prime Minister forever“ funguje. ☻

Kdo hlídá hlídače?
KONFERENCE K ENERGETICKÉ LEGISLATIVĚ, PRAHA, MARTINICKÝ PALÁC, 2. 11. 2010, (KRÁCENO)

Vážení přítomní, kolegové, dámy a pánové,
na jedné z minulých konferencí k energetické legislativě jsem prohlásil, že další navští-

vím, až se tisícistránkový papírový komínek všech energetických norem, stupidních vyhlá-
šek, prostředí deformujících paragrafů a regulací vedoucích k cenovým distorzím sníží na
třetinu. Stalo se za těch pár let něco pozitivního? Něco, co by odstranilo mou tehdejší skepsi?
První moje dnešní otázka tedy zní:

Změnilo se něco k lepšímu?
Ne, nezměnilo. Naopak. Z komínku je komín, je vyšší o polovinu, vy mi připadáte trochu

starší, skeptičtější, evropsky politicky korektnější a rezignovanější. Letošní rok v plné na-
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Hrůza třepe kurníkem!
Zkusme identifikovat téměř namátkou další případy nekonání, případně chyb ERÚ.
Klasickým příběhem tápání je problém autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. V mi-

nulé novele zrušena jako nároková, v navrhované novele znovu zavedena jako nástroj pro
realizaci státní energetické koncepce. Nicméně chybí nástroj pro výběrové řízení v přípa-
dech, kdy účastníci trhu nejsou ochotni investovat do nových zdrojů. 

Další neverending story jsou neoprávněné odběry. Věčné téma typu kvadratura kruhu.
Jakékoliv řešení přináší další problémy. Podstata je, že kdo odebírá energie (elektřinu,
plyn …) v rozporu se zákonem, je zloděj. Způsob odhalení a výpočtu náhrady škody by měl
být řešen korektně a bez násilných metod. Nicméně krádež elektřiny je totéž jako zneuží-
vání sociálních dávek nebo krácení daní. 

Cenový výměr ERÚ pro rok 2005 až 2008 umožňoval překročit výslednou cenu tepla
o 5 Kč/GJ a v roce 2008 to snížili na 3 Kč/GJ. Tato položka nesouvisí s cenou tepla. Jedná
se o placení 12 záloh za cenu tepla. V případě, že dojde k přeplacení tepla, výrobce je povinen
dobropisem vrátit přeplatek. ERÚ vymyslel, že si to výrobce tepla může ponechat do výše
5 Kč/GJ a následně to snížil na 3 Kč/GJ. V případě velké společnosti, která dodává tep-
lo v objemu 10 milionů GJ, může nastat stav, že výrobce získá neoprávněně v rozporu 
s občanským zákoníkem prospěch cca 50 000 000 Kč.

Nový cenový výměr ERÚ postrádá pojistku – povolený meziroční cenový nárůst a sta-
novené úrovně cen. Obsahuje pouze ustanovení, ve kterém se uvádí hranice ceny tepla 
650 Kč/GJ. V případě, že je cena vyšší, musí výrobce – dodavatel pouze nahlásit tuto sku-
tečnost na ERÚ. Nemá to žádný faktický dopad na cenu tepla. ERÚ formou pouhých dopisů
ukládá snížit cenu nebo nákladovou položku bez správního řízení. A to pomíjím, že podle
mne a mých dřívějších návrhů by se energetický zákon, při ceně např. do 350 Kč/GJ výrobců
vůbec neměl dotýkat.

Jednotlivé nákladové položky, kromě nájmu a odpisů, se stanovují na základě obvy-
klosti. ERÚ obvyklosti pro jednotlivé typy a média ještě nezveřejnil.

Dodnes chybí mechanismus, kromě obvyklosti, na stanovení výše zisku. Ten by měl
podle cenového zákona vycházet z kapitálu.

Pokud je využíván výrobcem tepla EPC program – chybí v CV ERÚ postup jak nakládat
s cenou tepla.

Spalovny – chybí právní mechanismus na rozdělení nákladů na teplo, termické zpra-
cování odpadů a popřípadě i na výrobu elektřiny. Jednoduše, chybí v CV stanovení nákladů
souvisejících s výrobou tepla. Teplo je vedlejší produkt termické likvidace odpadu. 

Z výše uvedeného lze jednoznačně konstatovat, že za současný stav okolo FVE odpovídá
Energetický regulační úřad a jeho vedení. Veškeré snahy úřadu „najít“ viníky jinde pouze od-
vádějí pozornost od reálného stavu. Zda tuto chybu Úřad udělal z důvodu lenosti, nekompe-
tentnosti, či žije ve svém virtuálním, od reálného života odtrženém světě, nevím. Samozřejmě,
že i tady je na vině legislativa a vyhlášky, stejně jako i ve všech dalších případech. ERÚ si ale
legislativu, jak jsem uvedl, fakticky píše sám. Pro mne osobně je chybou už to, že Úřad vznikl.
Chyby pak dělá z povahy věci. Základním problémem je, že zatím nikdo nevyvodil z těchto
skutečně zásadních chyb důsledky a za tato v případě FVE pro české hospodářství tragická
pochybení nepohnal k odpovědnosti chybující konkrétní úředníky, případně Úřad nezrušil.

Vraťme se však k uvedenému základnímu poslání Energetického regulačního úřadu
(které mimochodem při každé úpravě zákona pomalu, ale jistě mizí), tj. ochraně konečných
zákazníků. Prohlédněte si jakékoliv vyúčtování dodávky energií. Pro běžného občana je ne-
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dání finančních postihů) i moc „soudní“ (působí zde fakticky jako „první soudní stupeň“,
formou licencí  k podnikání působí jako paralelní obchodní rejstřík).

Současně je zde zřetelná snaha pod rouškou nezávislosti ztížit jakékoliv personální
změny formou zákonných podmínek odvolání (neschopnost a chyby v podmínkách odvolání
nejsou). Vrcholem zde je pak poslední návrh novely zákona, který vláda již předala do PS,
kde předsedu ERÚ jmenuje president ČR na návrh Senátu. Do obsazení tohoto úřadu, který
má jistě velký význam v ekonomice státu, nemůže tedy zasáhnout vláda ČR (tedy instituce
plně odpovědná např. za státní rozpočet a Státní energetickou koncepci). Vzniklo zde vlastně
neřiditelné, neodvolatelné a hlavně nikomu se nezodpovídající a tedy nezodpovědné „mi-
nisterstvo energetiky“. Už jenom dichotomie působení ERÚ a MPO je tragickým výsledkem.
Nemůžeme mít dvě ministerstva energetiky. Jedno je třeba zrušit. Můžeme se pouze hádat
které. Jako potvrzení těchto závěrů lze nahlédnout do vývoje energetického zákona. Části,
které neustále narůstají a bobtnají, se týkají zejména ERÚ. Toto vše by bylo obhajitelné,
kdyby byl naplněn cíl, pro který Úřad vznikl. Zapadlo již v zapomnění, že celá otázka regu-
lace byla v Evropě nastolena jako efektivní obrana konečných spotřebitelů u komodit, které
jsou převážně dodávány od dominantních subjektů? Jaká je však naše současnost? ERÚ je
vnímáno jako garant bezproblémových ekonomických výsledků energetických společností.
Zda je, či není toto tvrzení pravdivé, není důležité. Důležitý je tento obecně přijímaný pohled
na ERÚ. A navíc je to pravda. Moje třetí otázka tedy zní:

Tohle jsme fakt chtěli?
Jaké jsou tedy dopady legislativního kreativního inženýrství poslanců a nesmyslnosti

a zapouzdřenosti ERÚ? Děsivé. Ukažme si to na příkladu aktuálním, na ceně výkupu elek-
třiny z fotovoltaických elektráren. Je potřeba nezapadnout do rádoby „moudrých“ pohledů
na tuto oblast z roku 2010, ale vrátit se na začátek, kdy problém vznikl. Na morbidním zá-
koně O podpoře obnovitelných zdrojů se tentokrát nepodílí skupina chytráků z ODS
a ČSSD, ale jiná komická partička – Kužvartovi oranžovo-zelení, Ambrozkovi černo-zelení
a proevropsky nekritická Unie svobody – ze zálohy metodicky jištěná opozičními zeleno-ze-
lenými Martina Bursíka. V roce 2005 si nechává ERÚ vypracovat studii od externí společ-
nosti (zřejmě to samotný úřad neumí), která má odpovědět na otázku, jaký je reálný
investiční náklad na stavbu FVE. Tato studie pak slouží za základ cenového výměru úřadu,
který určuje startovací výkupní cenu této elektřiny. Lze odpovědně tvrdit, že se zde ERÚ
dopustilo prvé a zásadní chyby, když nezkontrolovalo jim předložené hladiny investičních
nákladů (pouhým přepočtem – cena x doba návratnosti 15 let – se dostáváme nad částku
200 000 Kč, což je i v roce 2005 minimálně o 80 % více než reálná skutečnost – viz úpravy
cen ve stejné době v Německu). V dalším období ERÚ nijak nereaguje na fakt, že veškeré
okolní státy mají cenu výkupu podstatně nižší, nereaguje na to, že se na trhu objevují nové
typy a druhy FVE a že cena panelů dramaticky klesá, že padá cena dolaru vůči koruně a že
je podstatně porušena v zákoně uvedená zásada 15leté návratnosti investic. Kecy v kleci,
jak Úřad opakovaně varoval politiky jsou v tomto kontextu směšné. 

Energetický regulační úřad prokazatelně v této době nekoná, jen proti jakékoliv logice
vývoje prodlužuje platnost výkupní ceny o dalších pět let. Samotné vedení ERÚ se pak
osobně v roce 2010 angažuje v blokování snahy MPO zmírnit nárůst montáže FVE určením
minimální účinnosti panelů. Vrcholem všeho je fakt, že cenový výměr ERÚ č. 5/2009 ur-
čuje pro rok 2006 výkupní cenu elektřiny 6 850 Kč/MWh a v následném roce 2007 cenu 
14 370 Kč/MWh. A to nechci detailně popisovat dotační a pobídkový systém FVE.
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je schopna aktivovat a využívat. Můžeme a musíme snižovat energetickou náročnost jed-
notlivých procesů. Můžeme a musíme šetřit. Líbí se mi heslo thajwanského prezidenta 
Ma Ying-jeou – reduce, reuse, recycle. Nejlevnější, nejbezpečnější a nejekologičtější energie
je ta nevyrobená. Jsem proti drancování přírodních zdrojů, jsem proti plýtvání, jsem proti
konzumerismu, jsem proti vysoké, nesmyslné spotřebě a proti destrukci prostředí kolem nás.
Ale celkově bude třeba stále více energie, abychom uspokojili základní potřeby a navíc nároky
zvyšující se kvality života občanů. A to jak u nás, tak daleko více v rychle se rozvíjejících ze-
mích třetího světa. Pokládám za politicky sebevražedné a prakticky nerealizovatelné nutit
občany, aby zchudli a měli se hůře. Pokládám ale za neomluvitelné, abychom bránili vyšší
kvalitě života lidem v Africe, Asii a Latinské Americe. Pravdou je, že krize nás přinutila pře-
hodnotit celou řadu letitých klišé, změnila vzorce našeho chování, ukázala nám smrtící cestu
života na dluh. Nicméně představa, že můžeme do budoucna naši celkovou spotřebu snižovat,
je zelená utopie. Poroste počet obyvatel, poroste spotřeba primárních zdrojů, poroste spotřeba
elektřiny a pokud se nic nezmění, porostou úměrně tomu i emise znečištění. 

Existuje totiž jediný způsob, jak zařídit snížení spotřeby – zavést diktaturu. Už jsme
po 11. září zavedli diktaturu v dopravě a velmi neradi ve jménu vyšší bezpečnosti obětová-
váme část naší svobody a podstupujeme ponižující procedury. Chtěli bychom ve jménu zá-
chrany planety zavést diktaturu i v energetice. Ostatně noční pohled z letadla na Korejský
poloostrov jasně dokládá, co tím míním. Zatímco kapitalistická Jižní Korea září mnoha
světly, komunistická Severní Korea tone v naprosté tmě. Jeden národ, dva systémy, dia-
metrálně odlišná schopnost získat a využívat energii. 

Omlouvám se za poněkud filosofický úvod. Chci říci toto: Existuje jasná souvislost mezi
svobodou, kvalitou vládnutí, tržní výkonností a spotřebou energie. Ale také mezi zvyšováním
životní úrovně a odpovědností za životní prostředí. Použiji trochu básnického obratu: Čím
více vaše země září do noci, tím má zřejmě lepší politiky a byznysmeny. Ten, komu se to ne-
líbí, nechť se odstěhuje do Severní Koreje nebo na jinou planetu. 

Nechci samozřejmě tvrdit, že energetika je jediným, či snad dokonce vyčerpávajícím
měřítkem kvality demokracie a trhu. Nicméně my tu mluvíme o energetice, politice a byz-
nysu a ta souvislost mezi nimi tu nepochybně je.

Co tedy potřebujeme, aby naše města i nadále přívětivě svítila do temnoty, abychom při
otočení vypínačem rozsvítili světlo, abychom nemuseli po ulicích chodit s rouškami na tváři?
Abychom si uchovali, speciálně ve střední a východní Evropě, naši svobodu a naše hodnoty?
Dnes. Zítra. Pozítří. Za padesát let. Navždy. Je Evropská unie společně a jednotně schopna
bez ideologického balastu, frází a nových náboženství čelit výzvám 21. století a produkovat
bezpečnou, cenově konkurenceschopnou a životní prostředí neohrožující energii? Uvědomuje
si evropská vrcholová reprezentace geopolitická rizika, hrozbu závislosti na importu energií,
ohrožení nezávislosti a svobody? Máme všichni na mysli, že po krachu summitu v Kodani
a současně velmi vlažném přístupu velkých producentů emisí CO2 k jejich snižování se ještě
více rozevírají ekonomické nůžky a snižuje se naše konkurenceschopnost? Nezapomněli jsme
tak trochu na staré dobré ctnosti? Na obezřetnost, šetrnost, zdravý selský rozum? Nezapo-
mněli jsme na starý dobrý kapitalismus? Velmi rád bych na všechny tyto otázky odpověděl
ano. Obávám se, že to není možné. Možná, že nám právě tato konference napoví...

Pokud by měla společná energetická politika EU být podobna té zemědělské, být umělá
jako Lisabonská strategie, být nebezpečná jako řešení finanční a ekonomické krize z po-
slední doby či být morálním hazardem jako podoba „pomoci“ Řecku, tak to ať radši ne-
vznikne. Přesto, nebo právě proto, ji potřebujeme. Každý si ale pod termínem Společná
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pochopitelné a nepřehledné. ERÚ by mělo chránit konečné odběratele před „zlými přiroze-
nými energetickými monopoly“. Zatím chrání „zlé přirozené monopoly“ před námi všemi.
Mojí čtvrtou otázkou, obecně nazvanou v teorii „kdo hlídá hlídače“, dnes tedy je:

Kdo ochrání zákazníky před ERÚ?
Nenajde-li stát sílu situaci řešit, budou občané této republiky dále nuceni chybami vy-

nucené zvýšené náklady platit ze svých domácích rozpočtů. Až bude rozsvícený byt díky
ceně elektřiny přepychem a až se jednou, kvůli blackoutu světlo nerozsvítí a nebude svítit
aspoň tři dny, pak se naštvaní lidé postaví nepochybně proti vládě, nebo jak je moderní,
proti ČEZu. Já bych je nasměroval do Jihlavy.

Mé návrhy na zrušení Úřadu nepochybně narazí. Na rezistenci úředníků a Úřadu. Na
odpor všech přátel velkého všeobjímajícího státu. Na levicovou ideologii. Možná dokonce na
odpor zainteresovaných silných hráčů na trhu. Dá-li se tomu ještě trh vůbec říct. A nepo-
chybně narazí na odpor bruselské byrokracie. Na základě 3. liberalizačního balíčku totiž
vznikl „Evropský regulátor“ – 2xERÚ. Bojím se vzniku světového regulátora. Už kvůli
zkratce. SERU... Od evropského regulátora se dá očekávat, že bude koncentrovat pravomoci,
centralizovat, regulovat a že bude odebírat kompetence členským státům. Čím více bude
mít národní regulátor ve vínku, tím více se dá očekávat, že mu sežere Ljublanská autorita,
tedy včetně kontrolních činností. Tak to raději náš tuzemský, než bruselský bordel. K na-
šemu komínu předpisů by totiž superregulátor dodal další metry. Nezbylo by, než komín
zbourat, nebo zatopit v peci. Bůh nás ochraň před našimi ochránci! Co ale v sekulárním
Česku? Kdo teda ochrání zákazníky? Bojím se, že bez účtů vyšších než výplata a bez pořád-
ného rolling blackoutu a kolapsu systému nikdo. Nikdo ale taky přece nechce destrukci
a revoluci, která by nutně následovala.

Nabízí se pátá a poslední otázka:

Co s tím?
Ptáte-li se mne, co s tím, tak popravdě odpovídám, že nevím. Nebo už nevím. Možná

očista dočista. Sice radím, ale tady je každá rada drahá. Nebyl jsem u znárodňování, nebyl
jsem u privatizace, prohrál jsem svůj souboj o dobrý energetický zákon, propásl jsem i vý-
stavbu své fotovoltaické elektrárničky. Dělám někde asi nějakou systémovou chybu.
Zkusme ji nedělat všichni. Možná bude pro začátek stačit, když začneme být aspoň trochu
politicky nekorektní a přestaneme si lhát. 

Tak zase někdy příště.

✗ Když jsem takto ostře napadl Energetický regulační úřad, vůbec jsem si nedovedl před-
stavit, že by to mohlo být horší. Ukázalo se, že mi pouze chyběla představivost. Je to mno-
hem, mnohem horší. Pravdou je, že jako předseda Teplárenského sdružení jsem už tak
trochu na druhé straně. Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti...

Energetika jako měřítko kvality politiky a trhu
5. ENERGETICKÉ FÓRUM SOPOTY, 9. 11. 2010, (VÝZNAMNĚ KRÁCENO)

Motto: Energie je život. K tzv. přirozené smrti organismu dochází v důsledku degenerace
životodárných bakterií – mitochondrií.

Vývoj živých organismů od nižších směrem k vyšším provází neustále se zvyšující spo-
třeba energie. Stejně je tomu u civilizací – čím vyspělejší společnost, tím větší zdroje energie
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This topic was very important also for me personally, so I tried to do my best for the
successful implementation of the Southern Corridor. I have been in Central Asia and the
Caspian region two times during the Czech presidency and two times now, and I spoke with
the leaders of these countries. I am convinced that these countries have a deep interest in
diversifying their exports of energy sources. However, their efforts are limited by many fac-
tors. Unfortunately, one of the key limitations is European inability to meet our strategic
goals in energy sector and our low flexibility in responding to development in the producing
regions.

Unlike our major competitors in Caspian region – China and Russia – we are not able
to use all power we have, in order to meet our strategic goals. That negative fact is caused
by absence of common and coherent external energy policy. Another factor, which contribu-
tes to above mentioned disability, is still insufficient support for European companies trying
to implement projects within the Southern Corridor.

Low efficiency of our current European external energy policy is best illustrated by the
Turkmen example. Turkmenistan is a key Caspian gas producer and the country plays an
important role in the process of successful implementation of the Southern Corridor. Ho-
wever the Turkmen gas export rapidly decreases and practically collapsed after the explo-
sion on main Turkmen export pipeline in 2009. Turkmenistan was desperately searching
for ways and means for diversifying its export routes in that time.

The needed diversification wasn’t provided to Turkmenistan by Europe, who has been
referring to the new infrastructure projects in the Caspian region for more than 10 years,
but by China. China was able – without long discussions – to built and put into operation
the export pipeline with a length of 7000 km in only three years. Moreover, when the export
of Turkmen gas to Russia was suspended, China provided loans that helped Turkmenistan
overcome the impending financial collapse. So, China was able by these loans or prepay-
ments to ensure Turkmen gas supplies for next several years.

The construction of gas pipeline „Turkmenistan – China“ was not only an important
energy project, but it has also significantly changed the geopolitical situation in Central
Asia, where the Chinese influence has notably increased. In addition, Turkmenistan resu-
med – at reduced rates – gas supplies to Russia and also enlarged its export capacity to
Iran at the beginning of this year. Nowadays Turkmenistan has effectively diversified its
export routes and the country is no longer actively seeking for further diversification. This
diversification provides – for the first time in history – to Turkmen government an option
to choose their gas subscribers. It is logical that the future gas contracts with Turkmenistan
will be signed on the principle of the best offer. The best offer does not mean only the highest
price, but this formula contains also many other economic, political and security factors. 

The European passivity is underlined by the fact that for the Turkmen government is
the construction of the new pipeline through Afghanistan and Pakistan to India much more
realistic than building up the interconnector to Europe.

Although China is going to become the largest importer of Turkmen gas till 2013, the
main European competitor for the Turkmen and Caspian gas remains Russia. The new
Russian contract for Turkmen gas fell by 40 bcm per year in comparison with the previous
one. Moreover Turkmenistan exports to Russia only 12 bcm this year. But the giant gas
field Osman – South Yolatan, which is located in eastern Turkmenistan has huge potential
for a rebound in exports – not only in Russian direction. Turkmenistan is currently at the
beginning of the process of construction of the East-West Pipeline, which would bring na-
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energetická politika představuje želbohu něco jiného. Pro nás ve střední Evropě to je jed-
notný přístup k Rusku, pro staré země stanovení závazných limitů a cílů. Pro nás je to de-
regulace a debyrokratizace, pro některé další je to zavádění nových daní, regulací
a všeobjímajících úřadů. Co je tedy tím nejmenším společným jmenovatelem? Co tedy je na
politicích a jakou roli mají sehrát byznysmeni? O tom se bavme!

Shrnutí
Evropa musí být v oblasti energetiky:

• Maximálně soběstačná – domácí zdroje, nové zdroje, jádro.
• Maximálně jednotná – společný postup vůči třetím stranám, efektivní spolupráce s USA

na společných zájmech, solidarita a odmítnutí separátních dohod.
• Maximálně tržní – společný trh s férovými pravidly a kvalitní infrastrukturou.

Fungující energetika jistě ještě neznamená, že je v politice a byznysu vše v pořádku.
Jisté podstatné měřítko to však je. A také měřítko velice názorné a přísné. Na Bledském
fóru jsem řekl: „Máme a musíme mít v energetice jedinou jistotu, jediný závazek, jediný cíl.
Když otočíme vypínačem, musí se rozsvítit světlo. Na druhé straně to nesmí znamenat, 
že na tento zázrak budeme šetřit pět let“... Dokud tomu tak bude, tak evropská politika
a byznys neselhaly.

Southern corridor
FRIENDS OF EUROPE CONFERENCE, BRUSSELS, 18. 11. 2010

I am very pleased to be here today and come up with a contribution concerning the
issue of the Southern Corridor. It was one of the main topics of the priority energy dossier
during the Czech EU Presidency.
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of the country. The issue of gas sector development is not so crucial for the central govern-
ment. (Regarding the Iranian gas it is evident that this gas is for Europe completely out of
the game under current political situation in Iran.)

Despite these unfavourable conditions, it is absolutely important for Europe not to give
up implementation of the Southern Corridor. The concept of the Southern Corridor serves
not only as the mean for securing alternative energy sources for Europe, but it should also
create a wide zone of stability and prosperity behind the European borders. Enlargement
of European norms and standards far beyond those borders should become another positive
result of implementation of the Southern Corridor.

Southern Corridor is not just one way scheme for transport of energy resources from
producers to consumers, but it should serve also as a tool for transfer of knowledge, tech-
nologies and investments that will go in opposite direction – from consumers to producers.

Nowadays, almost all European competitors are able to offer the producers world prices
for their resources and they are also able to provide them political and security guarantees
in many cases. Europe, however, can offer to the producer also something more than money.
We have huge potential to provide the producers investment, know-how and technology ne-
cessary for modernization of their countries. It is probably the only way how we can be more
attractive for the producers than our competitors from China or Russia. Southern Corridor
could be the first example of this new European strategy in the competition for the global
energy resources in the 21th Century.

In conclusion, I would like to point out that the basic precondition for the successful
implementation of this new strategy would be creation of a really effective common and co-
herent European external energy policy.

✗ Vybírám jen některé z mých energetických projevů. Ty anglické v češtině ani nemám, tak
je nechávám tak, jak jsou.

20 let ODS
ŽOFÍN, 21. 4. 2011

Dobrý den milí oslavenci.
Příjemně mě překvapilo, že jste mě po nějakém čase zase mezi sebe pozvali a rovněž

mě příjemně překvapilo i to, že jsem pozvání bez zábran přijal. Ne, že by se mi po vás nějak
dramaticky stýskalo, nebo jsem si přišel postěžovat, či, nedejbože, dokonce radit. To ne. Při-
šel jsem vás trochu pozdravit, trochu vám vynadat a trochu vás v závěru uklidnit. Navíc,
na dvacáté narozeniny určitě stojí za to trochu si zavzpomínat, trochu se mrknout i do zpět-
ného zrcátka, trochu bilancovat. Vidět znovu osvícené a vševědoucí tváře otců zakladatelů,
ošlehané tváře hrdinů velké transformační války, spokojené a obtloustlé tváře smluvně
opozičních kabrňáků, unavené a trochu bezradné tváře včerejších a dnešních reformních
kompromisníků a dokonce i tajemné tváře minulých, současných a potenciálních korupč-
níků. Všichni jsme tady, celá ODS. Marně vyhlížím tváře těch, kteří nepřišli, nebyli pozváni
nebo umřeli. I ti jsou ale všichni s námi. Toto jsou totiž velké narozeniny. Nenechme si je
ukrást! Přestaňme se chovat jako puberťáci, kteří si nervózně mačkají pupínky
a čekají, co jim poradí jejich taťka. Je nám dvacet let!

Jsou to narozeniny strany, jejíž tradice je zároveň tradicí novodobé české státnosti. Jsou
to narozeniny strany, která je dnes jediným relevantním dědicem demokratického odkazu
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tural gas from the giant deposits of the Osman – South Yolatan to the Caspian Sea. I would
like to underline that it is direction from – and not – to the Chinese border. These gas vo-
lumes would then be divided among Russia, Iran and Europe (including Turkey). However,
if Europe won’t be able to implement the Southern Corridor, the gas will only go to Russia
and Iran.

The construction of the trans-Caspian pipeline remains very problematic due to the
ongoing territorial disputes on the Caspian Sea. Building up of LNG terminals on the Turk-
men and Azeri shore of the Caspian seems to be more realistic option for bringing Central
Asia’s gas to Europe in this light. I am aware that LNG transportation over Caspian Sea
gives no sense under current conditions. But it may be perspective option for the near fu-
ture.

Russia is also the European competitor in Azerbaijan, where increases its activity. Azer-
baijan still intends to sell its gas production mainly to Europe. On the other hand, the hig-
hest Azeri interest is to strengthen national security and to preserve territorial integrity.
Russia can also use the strategic issue of Nagorno-Karabakh as a special tool for gaining
Azeri gas. Russian-Georgian war of 2008 has clearly demonstrated the limits of European
and Western security policy and Azerbaijan is well aware of it. The Azerbaijan’s approach
to the gas issue is now based on much more realistic and less ideological basis. This new
Azerbaijan’s policy has enabled the Russian to more than double their gas import from
Azerbaijan since 2008. The crucial question for us is where this trend stops.

A lot of hope is nowadays placed into the Iraqi gas. However, it is not clear how much
Iraqi gas will be available for Europe in next few years. It depends on an agreement con-
cerning the use of raw materials and distribution of profits from their exports between the
central Iraq’s government and the Kurdish minority. This Agreement has been negotiated
since the fall of Saddam Hussein's regime – unfortunately without any success. In addition,
the main priority of the central government in Baghdad is to restore the oil export potential
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Corridor je pořád pouze velkým snem.



stojí – a to je snad v tomto sále většina – jistě znají odpověď. Občanská demokratická
strana existuje proto a možná jenom proto, aby bránila svobodu ve všech podobách!

Nejkoncentrovanějším a stále platným vyjádřením naší obhajoby svobody jsou právě
čtyři Poděbradské artikuly. Přišel s nimi, a to je informace spíše pro nováčky, marketingově
nadaný Miroslav Macek. Byly původně formulovány jako základní obrana našich hodnot
před hrozící marginalizací v čase opoziční smlouvy. Ale ukázaly se být nesmírně životné.
Právem se staly trvalým základem našeho dlouhodobého programu. Přežily s námi osm let
v opozici, s nimi jsme se slavně vrátili do vlády. A dokázali tak těm, kteří nás v roce 1998 po-
hřbívali a nazývali nás stranou na jedno použití, že naše existence má smysl. Že naše mise
obrany svobody je stále nosná. Že odpovídáme na reálnou a silnou občanskou objednávku.

Vrátili jsme se právě včas, abychom zabránili pádu do dluhové pasti a státnímu bank-
rotu. Vrátili jsme se, abychom uvedli do praxe reformní program, který stojí a vždy bude
stát na druhém, třetím a čtvrtém artikulu. Levný stát, nezadlužená budoucnost, soli-
darita odpovědných. To byl, je a bude pevný základ programu všech reformních vlád pod
vedením ODS.

Je jasné, že dokud se nezmění volební systém a my nebudeme moci vládnout sami, bude
reálné uvedení těchto hodnot do praxe vždy kompromisem. A moc prosím, nehádejme se
o to, komu se více podařilo přiblížit se našemu vysněnému ideálu. Každý předseda ODS to
měl, má a bude mít s koaličními partnery těžké. Sám o tom vím své. Nezávidím Václavu
Klausovi vládnutí s jeho lidovci. A už vůbec ne Petru Nečasovi Věci veřejné, které se sice
tváří podle potřeby i pravicově, ale ve skutečnosti jsou čistě populistickou, a tedy z principu
levicovou formací. Určitě by mu to šlo lépe bez nich. Strana Zelených vypadá vedle vévéček
jako systémová, standardní strana, která se provinila jediným: měla jiný program než ODS. 

U reforem podle druhého, třetího a čtvrtého artikulu prostě musíme počítat s nutnými
kompromisy. Ale u prvního artikulu to v žádném případě neplatí a nesmí platit! Ten má
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17. listopadu 1989, jímž je odpovědnost. Jsou to narozeniny strany, která je zároveň dů-
sledným ochráncem občanské části onoho odkazu, jíž je svoboda. Ano, jsou to narozeniny
strany chránící svobodu a prosazující odpovědnost, strany demokratické a občanské. Jsou
to narozeniny Občanské demokratické strany.

Jsme stranou silnou, jsme stranou dnes již tradiční, stranou úspěšnou a zavedenou.
A já tu chci poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Chci poděkovat otcům zakladatelům,
ať už dnes jsou či nejsou členy ODS. Chci poděkovat tisícům našich členů, kteří se každo-
denní prací podíleli na prosazování našeho programu. Ať už jsme je za to patřičně ocenili,
či nikoli. Chci poděkovat milionům voličů, kteří nám za těch dvacet let dali svůj hlas. Ať už
jsme jejich očekávání naplnili více, či méně.

Tak, a zde končím se slavnostními zdvořilostmi. Teď bych přeci jen řekl také něco váž-
nějšího.

Přiznám se, že když jsem si někdy před dvěma měsíci začal chystat téma tohoto projevu,
netušil jsem, že mě aktuální události natolik předběhnou. Tím chci mimo jiné naznačit, že
nejsem součástí žádného puče, spíše opakovaně jeho cílem. Chtěl jsem mluvit o hodnotách
ODS, a tak trochu o jejích kořenech. O čtyřech Poděbradských artikulech. A chtěl jsem mlu-
vit o tom, co tyto hodnoty a tento dlouhodobý program fatálním způsobem ohrožuje. Kromě
přirozených soupeřů na levici.

Chtěl jsem tu mluvit o vládním spojenectví s Věcmi veřejnými. Protože, podle mého ná-
zoru, který zastávám už od voleb (a intuitivně a na základě vlastní zkušenosti už před nimi)
představuje vládnutí s Bártovou ABL-VV dokonce větší hrozbu pro budoucnost ODS než
opoziční smlouva. Bohužel, reálné události předčily i mé nejčernější představy. Jistě nejen
mé. Téma mého projevu už mi zdaleka nepřijde tak originální jako v únoru. Dnes už o této
hrozbě pro svobodu občanů a českou demokracii vědí miliony lidí v této zemi. Možná jsou
zmatení a naštvaní, často právem i na nás, ale vědí to.

A právě kvůli českým občanům, včetně členů ODS, jsem se rozhodl téma svého vystou-
pení neměnit. Ztratilo sice na originalitě, ale zato získalo na naléhavosti. Lidé nejsou hloupí
a vidí, že Věci veřejné nejsou stranou, ale sektou. Chápou, že jejich krizi nemohl způsobit
nějaký puč organizovaný zvenčí. Ale že jde o důsledek vnitřního nedemokratického ustrojení
této organizace, která na rozdíl od standardních stran není založena na idejích, ale na byz-
nys plánu VB – Víta Bárty.

Obávám se, že krize, která otřásla touto vládou, je pouhým začátkem a že horší věci
ještě přijdou. Věci veřejné už daly jasně najevo, že se nehodlají měnit ve standardní stranu,
že se ze svého selhání v nejmenším nepoučily a nic ze svých estébáckých metod nezapo-
mněly. Každá krize má konkrétní příčiny. Nesmíme si ale namlouvat, že je vyře-
šena, pokud její příčiny stále existují. Nemá ani smysl hledat viníky současné
krize, pokud nechceme začít sami u sebe.  

Nemám rád novináře a média, na současném stavu mají lví podíl. Oni a ona přišli s prů-
lomovými praktikami ve jménu kdečeho. Hlavně prachů. Nicméně musím říci, že v tomto
případě odvedla Junge Fronte Heute záslužnou práci. Každý novinář by se rád srovnával
s Woodwardem a Bernsteinem, kteří odhalili aféru Watergate. Až dosud si to dle mého ná-
zoru žádný český novinář nezasloužil. Natož blázni typu Michálka. Tentokrát ano. Odhalení
obludného plánu Víta Bárty na podřízení české demokracie ekonomickým zájmům agentury
ABL si toto srovnání zaslouží. No, nebudu to s chválou přehánět, i tak je nebudu mít rád...

Právě ODS je tou stranou, kterou by podrobnosti tohoto plánu i jeho poměrně úspěšná
realizace měly znepokojovat nejvíc. Proč? Ti z vás, kteří mají v krvi hodnoty, na nichž ODS
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smíme se nikdy vzdát této odpovědnosti. Tam, kde se vzdáme odpovědnosti, vzdáme se i au-
tority a zůstaneme slabí, nepotřební a nevolitelní.

My se tu ale chceme přece potkat za dvacet, někteří za padesát a naši nástupci i za více
let. To musí být hlavní zpráva z oslavy dnešních dvacátých narozenin. Projekt ODS má
smysl držet a bojovat za něj!

Závěrem pár uklidňujících poznámek pro všechny, kteří se snad obávají – či se spíš
tváří, že se obávají – mého návratu. Nejsem člověk, který když říká „nikdy“, tak myslí „nikdy
neříkej nikdy“. Já se opravdu nemíním nikam vracet. Nemám moc kam, nemám proč,
nemám s kým a vlastně nemám ani pro koho. Vždycky se dívám dopředu. Zpětné zrcátko
mám spíše proto, abych zjistil, že mne nikdo nepředjíždí. Nikdy jsem nechtěl trafiku a taky
mi ji nikdo nenabídl. Stačí mi, že zůstanu čestným člověkem, nepotřebuji být čestným před-
sedou. To neznamená, že bych přestal prosazovat naši politiku, naše hodnoty. Budu je na-
plňovat jako řadový člen, občan, podnikatel a občasný komentátor politického dění, a i to
spíše jako dosud, jen v sebeobraně. Na rozdíl od některých přede mnou zůstanu členem
ODS. A pokud to jen trochu půjde, budu ji volit, dokonce i v Praze. Zbylo mi dost obleků, ho-
dinek i per a také dostatek sebevědomí, abych naplnil jednu z našich hlavních misí. Indi-
viduální svobodu a individuální odpovědnost. Přeji vám všem pěkné narozeniny,
velikonoční sebereflexi a mnoho odvahy a sil do dalších dvaceti let.

Děkuji vám za příkladnou a nečekanou pozornost. V zásadě jsem vás rád viděl. Pěkný den.

✗ 80 procent lidí v sále poslouchalo se zatajeným dechem, vedení ODS mělo protažené
a kyselé obličeje. Nechtěl jsem je šokovat, chtěl jsem je probudit. Pořád jsem cítil za ODS
odpovědnost a nebyl jsem schopen se jí zbavit. Mesaliance s Bártou a s tím spojené kom-
promisy nastartovaly pád. Bárta ukázal cestu a metody, Babiš je upgradoval. Dokonale!
Učeň nad mistra.

Sustainability – innovation for nuclear power
ASTANA ECONOMIC FORUM, 4. 5. 2011

Major world nuclear research-orientated organizations and nuclear industry stake-
holders have formulated a common ambitious vision about the key role of nuclear energy
in global energy mix, its contribution to the security and competitiveness of energy supply,
as well as to the reduction of greenhouse gas emissions. This way I would start the presen-
tation even last year. Has anything changed for this year's unexpected disaster in Japanese
nuclear power plant at Fukushima? Did there an earthquake and tsunami stop nuclear
power renaissance? Is the nuclear power still viable and perspective? These questions we
have to ask, all of us, seriously. And we must answer ourselves as soon as possible, not to
realize stranded costs and make bad decisions.

The situation at Fukushima Daichi is still critical. On April 12, the Japanese govern-
ment raised the situation to the maximum severity level on the International Nuclear and
Radiological Event Scale, putting it on a par with the 1986 Chernobyl disaster. Although
the both accidents resulted in radioactive contamination of the significant territory and
the both were classified as the highest level – the seventh, after all, there are visible diffe-
rences between them. In the power plant in Fukushima was between 1970 and 1979 built
a total of six units. The reactors were equipped with protective containments, which played
an extremely important role in the earthquake. It withstood even extreme earthquake 

KAPITOLA 4 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

429

absolutní závaznost a nepřipouští žádné změkčení: Soukromí je nedotknutelné, ODS
ho bude chránit. Tečka! Toto je formulace osobní svobody v její nejčistší, výsostné podobě.
A v dnešní masmediální demokracii s její čím dál vtíravější bulvarizací, rozpadem tradičních
hodnot a bořením kdysi posvátných tabu je ODS jedinou relevantní silou schopnou bránit
poslední baštu individuální svobody před voyaerstvím davu. 

Měli jsme za to, že nejnebezpečnějším nositelem voyaerské ideologie je ČSSD a její „gros-
stapo“. To jsme však ještě neznali ABL a „bartapo“. Domnívali jsme se, že vyčištěním vnitra
od estébáckých praktik jsme náš první artikul dostatečně ubránili. Omezili jsme odposlechy,
v nichž Česko soupeřilo s ruskými dědici KGB na úroveň civilizovaných západních zemí. Ne-
dovolili jsme policii bezdůvodně se vrtat v soukromí bezúhonných občanů. A já jako premiér
jsem přestal s praxí zasahování do práce orgánů činných v trestním řízení, zneužívání infor-
mací nashromážděných v rámci vyšetřování a maniakálního podrobného čtení raportů BIS.

Mysleli jsme, že už to máme za sebou. Ale fízlování, vyhozené dveřmi spolu s těmi přede
mnou, se nám vrátilo oknem s Bártou. Vlastně už před volbami jeho ABL čile špiclovala po-
litiky ODS. A po nich dokonce dostala nečekaný a nezasloužený dar: ministerstvo vnitra.
Náš první artikul se otřásl v základech. Obzvláště nepříjemné pro nás je, že jsme u toho
asistovali.

Ano, my dnes vládneme. Už druhé volební období po sobě. Ale nemylme se, naše hod-
noty, naše existence, naše budoucnost jsou ohroženy dokonce více než počátkem století, kdy
jsme trávili krušná léta v opozici. Právě proto, že vedeme kabinet. A že tedy nemůžeme těžit
z výhod opozice. Naopak, všechny problémy vládnutí dopadají na naše bedra.

Naše reformní úsilí je zásadním způsobem ochromeno koexistencí s populisticko-de-
magogicko-sektářskými Věcmi veřejnými. Velká proreformní většina je jen velkou iluzí. Pro-
tože 118 mínus 24, či nyní mínus 21, je stále jen menšina. Přidaná hodnota Věcí veřejných
ve vládě není nulová. Je záporná. Ale to nejhorší je, že strana založená a oficiálně vedená
jako divize ABL se vůči občanským svobodám, které má chránit náš první artikul, chová
jako nebezpečný virus. Je přímo v genetické výbavě VV-ABL útočit na soukromí, fízlovat,
šmírovat, nezákonně odposlouchávat, tajně nahrávat, vyrábět kompra na kdekoho.

Zde opravdu platí „nomen omen“. Věci veřejné jsou z principu neslučitelné s občanskou
demokracií. S naší vizí občanského demokratického státu. Vizí Věcí veřejných – je-li vůbec
nějaká – je stát jako veřejný dům. Jestliže tu dnes slavíme dvacet let úspěšné obhajoby svo-
body, pak toto spojenectví je největší hrozbou tomu, aby naši nástupci mohli být za dvacet
let na ODS přinejmenším stejně hrdí, jako jsme my, se všemi výhradami, dnes. Nepodce-
ňujme Bártův plán. Nepodceňujme míru, v jaké ohrožuje svobodu a demokracii. Braňme
náš první artikul před černými šerify. 

Věci veřejné se skloňují podle vzoru VV, VB, StB. Za to VB si klidně dosaďte Velký Bratr.
Jsem přesvědčen, že nikdo, kdo je srdcem opravdový ódeesák, nikdo, kdo si svobody cení
jako té nejvyšší hodnoty, nemůže přehlížet a bagatelizovat velikost této hrozby.

Každé společenství se udržuje hodnotami, na kterých vzniklo. Ať už je to rodina, obec,
stát, církev, podnik, sportovní klub či politická strana. Bez nich je mrtvé. Když ODS nebude
bojovat za svobodu a především za individuální svobodu, stane se mrtvou skořápkou bez
vizí a idejí, pouhým nástrojem technologů moci.

Ztratíme-li volby, ztratíme čtyři roky. Ztratíme-li důvěru, ztratíme celou budoucnost. 
Abychom mohli vítězit, musíme si věřit. Abychom si mohli věřit, nesmíme si lhát. Třeba

že jsme vlastně vyhráli volby. Chceme-li vítězit, nesmíme jednat tak, abychom se museli
neustále bránit. Chceme-li moc, musíme s ní přijmout i odpovědnost. Chceme-li vést, ne-
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levels: in the EU regulations for new and perhaps an old nuclear power plants, the behavi-
our of financial markets and in public view. It is remarkable how many nuclear „experts“
are currently in Europe. Everybody wants to talk to the creation of new laws, new 
rules, excluding new disasters. Probably will be agreed a new, relatively neutral standard
of Western European Regulators' Association. But, undoubtedly, there will be strong efforts
of „upgrade“ existing plants to new standards. It is a targeted economical liquidation! There
had been valid a simple rule in the financial sector by this time. Stock exchanges and banks
„hate“ the construction of new nuclear power plants (as an expensive, complicated, long-
term projects), but they always „love“ operating, already constructed ones, as a real money
printer. It is a past time. Today, the anti-nuclear camp tries to destroy this well-known for-
mula „Atom equals profit“. They push through a redundant safety standards, resulting in
unprofitability and the abolition of limits on liability for damages, resulting in inability of
insurance. The key role will play attitudes of the public and the media pressure eventually.
What people do not understand, it is refused. Nobody is interested in the fact that cars
cause about 40 000 dead Europeans per year. And nobody wants to stop transport by cars
for this reason…

However, the West will not be still relevant. The rich countries have brought the climate
changes issue and the fight against global warming and have tried to impose such a costly
game to everyone. On the other hand, it is unacceptable to restrict using of the most effective
solution – nuclear power. The rich West pushes the rest of the world to stay poor. The num-
ber of people aspiring to improve lifestyle like people in the West – so called middle class –
increased from one to four billion during the last two decades. India and China, as well as
Brazil, Vietnam, Kazakhstan and others... Three billion people want to live better than be-
fore and have the money for it. After all, is it so surprising?

The life is dangerous and people die totally unnecessary every day. Millions die of is-
chemic disease, HIV-AIDS, malaria, smoking, drugs, car accidents, poverty, war, terrorist
attacks annually. What is a random yearly account? 2,5 million people die from harmful
use of alcohol, 36 million deaths were due to non-communicable disease and injuries, total
annual number of deaths in children under 5 years old is 8,8 million, 2 million HIV-AIDS
deaths. Only in 2008 there were an estimated 243 million cases of malaria causing 863 000
deaths. 5 million people die from tobacco use every year – it means every 6 seconds dies
one man or woman, 1,3 million deaths due car accidents… These are real issues that world
society has to resolve. The security of basic needs, including energy, must be a key paradigm
of today, tomorrow and after tomorrow. India says publicly that it needs to build about 30
– 40 GW in order to sustain growth each year. China needs around 60 – 70 GW. They will
build anything what is possible. It will be primarily production from the coal, but also in
the nuclear, wind, sun, everything. They cannot just sit on the chair and prattle like Euro-
peans. Of course, they have significantly lower share of CO2 emission per capita a year,
lower energy consumption per head, lower living standards than we have.

There are 62 nuclear reactors under construction around the world – eight in Russia,
seven in Korea, but only one in Japan. There are only two in Europe (Finland, France) plus
finishing in Slovakia. USA is preparing and developing… The real growth in nuclear power
will come from Asia, with China, India, Russia and perhaps South Korea to account for
most of demand. China build in Taishan by national company CGNPC 19 reactors at once,
the company CNNC builds 20 more. The rapidly developing Third World chooses the fastest
variants of growth. 
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8.9 degrees on the Richter scale. Fukushima problem was caused by the failure or shortage
of emergency cooling system caused by ten-meter high tsunami waves. Nevertheless, in-
formation and emergency systems functioned smoothly and into the air allegedly received
only 10 % of what it has contaminated the surrounding Chernobyl. However, it would take
months to have reactors under the control. And the account, potential costs of damages,
will be about 50 billion dollars… 

In Chernobyl failed the human factor and wrong choice of reactor. The first reason for
choosing these reactors was a complete failure of food production during the fifties. The So-
viet Union had to sell the oil and natural gas to arrange grain and other foodstuffs and to
prevent riots. Of course, at the same time they should replace the loss of energy. Unfortu-
nately, and it is the second reason, they began to develop civilian power reactors VVER
only the early sixties. What were the consequences? The number of deaths directly due to
the explosion is given about thirty, forty. Nobody knows. The estimation of indirect deaths
from cancer and other diseases, relocated and affected people were ranging from hundreds
of thousands to millions. Nobody knows. Never informed, nobody at the beginning received
prophylactic iodine tablet, significantly reduce the number of cancers. It seems almost in-
credible so succinctly described.

Yes, the main difference between these two disasters is just the level of responsibility, or
better irresponsibility. Even in Japan there were attempts to downplay the disaster and to
delay bad news. However, democracy and free world access to information did not allowed it.

Although the difference is quite evident, thanks to the media hysteria broke out and
opponents of peaceful using of nuclear power started to misuse it. It is clear now the nuclear
industry will change in many ways. Especially and paradoxically, it is boldest in the farthest
place from Fukushima – in Europe, which operates 140 reactors producing 30 % of the total
consumption of the electricity. The impact of disaster will be reflected gradually in three
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Kazachstán, Astana, únor 2009. Nursultan Nazarbajev, Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin završili
vznik Euroasijské unie v roce 2014. Kazaši přesto po vzniku samostaného státu v roce 1991 přemístili
hlavní město z Almaty do Astany. Proč? Kdyby měl jejich severní kámoš územní nebo surovinové
choutky, musel by anektovat i nové hlavní město. Přátelství s rezervou...



Euro system are high. They include an inflationary, self-destructing monetary system, a gun
in arms of governments, growing welfare states, falling competitiveness, bailouts, subsidies,
transfers, moral hazard, conflicts between nations, centralization and in general a loss of li-
berty. In addition, these costs and risks are rising day by day. The euro has allowed European
governments generally, and those of the peripheral nations in particular, to maintain un-
competitive economic structures such as inflexible labour markets, huge welfare systems
and huge public sectors thereby causing the over indebtedness and lack of competitiveness
typical for the recent sovereign-debt crisis. Multiple sovereign-debt crises have in turn trig-
gered a tendency toward centralization of power in Brussels and the new rescue fund. In
other words, the monetary-transfer union causes the general sovereign-debt crisis to bring
us now ever closer to a more explicit transfer union. The possible European economic go-
vernment or transfers through Eurobonds are only the result of the underlying and dange-
rous monetary-transfer union implied in the institutional setup of the euro. 

Germans have called the Greeks lazy, corrupt and just plain stupid. The news media
in Germany gleefully point out Greek billionaires who pay no taxes, workers who retire at
50 and harbours filled with the yachts of the idle rich. German politicians have suggested
that Greece sell some islands to repay its debt. In return, Greeks have pulled out the Nazi
card, claiming that the Germans owe them billions in wartime reparations. It is a very dan-
gerous game!

3. Is there any solution? The recipe for success is simple, though politically difficult to
implement. Simply we must do away with the fateful ideology of the welfare state and we
must stop consuming more than we produce. We must hold off our consumption and invest
part of our current wealth into our future, to education, to innovations, to research. That is
a game with a positive sum. Should we not voluntarily decide to get a little poorer, the fall
of the Roman Empire shall not only be a memory of our studies of history. 

4. The crisis of EMU has brought a rather dramatic change. Conditionality as an ele-
ment of financial rescue packages and the threat of contagion has triggered reforms, which
were overdue, but during „normal“ times not even considered. The fiscal compact intends
to apply fiscal discipline via national legislation. Structural reforms are going on in several
countries causing massive protests by unions and other lobby groups. As already mentioned,
in the first place the euro was a political project. And, it is misguided politics, which has to
be blamed for fatal mistakes, which are the source of the present crisis. First, political 
priorities prevailed over strict adoption of the convergence criteria in the decision on entry
to EMU. Second, instead of compensating this „initial sin“ national politics failed to imple-
ment needed structural reforms and deliver on the obligation of solid public finances. The
European institutions turned out to be too weak to exert efficient surveillance. I wonder if
the EU has enough time, courage, will and power to take adequate measures, though it is
even not able to admit the truth yet.

5. Economic reforms are best doing, when the country is undergoing economic growth.
And most are needed when things go wrong – maybe that economic growth. Unfortunately,
the Czech Republic still need not only changes in response to the recession, but even they
need long term ones. The Czech Republic needs a reform of the pension and social security
at all. It is spoken perhaps since the mid-nineties. Similarly needs to reduce the incidental
labour costs, to arrange more flexible labour market, to change lagging education system,
to push through functional health system running hospitals, to increase anti-corruption
policy, to modify public health insurance, not least to improve law enforcement. And so it
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And what is doing Kazakhstan in this nuclear story. Kazakhstan has benefited from
the global nuclear renaissance in recent years. High oil prices and fears about the future
availability of fossil fuels have encouraged a growing number of countries to turn back to
nuclear energy. Uranium prices will remain well above long-term historic averages. The
Kazakh government has also confirmed that it has no intention of dropping its plans to
build the country’s first nuclear power station. Construction plans for the plant may be re-
vised to put a greater emphasis on safety.

For sure, the world will need electricity pleadingly. The market is developing more
slowly than expected, but numerous of new projects will be needed. We have to improve, to
push through, to develop better standards of security and safety, better rules of operating,
we have to invest to R&D projects, we have to train and prepare educative workers, tech-
nicians, engineers. This is the only way. 

At the end, I would like to repeat the questions from the beginning once more and to
sum the answers. Has anything changed for this year's unexpected disaster in Japanese
nuclear power plant at Fukushima? Yes, it has. Did there an earthquake and tsunami stop
nuclear power renaissance? No, I do not think so. Is the nuclear power still viable and per-
spective? Yes, it is. We have to hope it will be. I took part at G20 Summit as a real participant
and the President of European Council only once. I understand very well a responsibility
of the most important and powerful representatives from the richest countries. I can re-
commend them only not to be hysteric, not to be populist and be a little bit brave.

✗ Pamatuji se na tiskovku po tomto panelu. Nějaký pomatenec z „celosvětové organizace
pro lepší zítřky“ na mě křičel kvůli mé podpoře jádru a možnosti nahradit jádro obno-
vitelnými zdroji. Má odpověď byla krátká a trefná: „There is only substitute nuclear fis-
sion. It is the nuclear fusion“. Anglicky to zní líp než česky…

The European economy is in manic depression 
ECONOMIC REFORMS AS A PRESCRIPTION FOR THE CRISIS – EKONOMICKÉ FÓRUM KRYNICA 2011 

1. We are in a crisis. Our crisis is not a mere crisis of current politics and economy. It is
a crisis of philosophy. It is a crisis of the welfare state. It is a crisis of consumerism. It is
a crisis of post-modern ideology of demands and rights, which are preferred over the good old
values as freedom and responsibility, as prudence, thriftiness and common sense. It is a crisis
of spiritual and moral values. We are running back to the socialism, to a mercantilism, to
Malthusian delusions in terms of arrogant fight against global warming, to the philosophy of
poverty, ignorance, profusion, hatred and fear. The economic crisis is only side effect. It is
a last ring! Therefore, it is impossible to resolve the crisis only with the implementation of
structural reforms. This way is possible only to moderate impact of the crisis and delay the
solutions. Linking the EU leads to the necessity of the Union solutions. The solution must re-
move the cause, not the side effects. Structural reforms should be carried out continuously
and essentially unrelated to the crisis. Yes, unwillingness to implement structural reforms in
many EU countries, especially in the southern wing, amplified problems of the EU.

2. The implementation of the euro accelerated the crisis in addition to mentioned factors.
Artificial political project of common currency – EURO, without common labour market, 
without responsibility of the member countries, with free riders, without strong supervision
and authorities, was one of the biggest failures after the Second World War. The costs of the
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Chtěl bych si hrát s vámi
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ SUMMIT, PRAHA, 11. 3. 2011

Vážené dámy, vážení pánové,
vítám vás na zahájení Pražského studentského summitu a děkuji organizátorům za

pořádání této akce a za odvahu pozvat mě, známého svými politicky „nekorektními“ názory,
čerstvého politického důchodce a drobného živnostníka, aby vás pozdravil. Moje první do-
poručení nemůže být tedy jiné, než očekávatelné. Prosím vás, ve vašem vlastním zájmu
a úpěnlivě, buďte politicky nekorektní. Nehrajte komedii vašich starších kolegů plnou pty-
depe, newspeakových novotvarů, plochých a prázdných floskulí a uhlazených větiček. Na
to máte dost času a jistě se to doučíte. Demokracie je diskuse, jak řekl T. G. Masaryk. Ale
nejenom. Výsledkem té diskuse musí být čin, akce, jasný postoj a permanentní obrana uni-
verzálních hodnot.

Vážím si toho, že se zde shromáždil tak velký počet mladých lidí, kteří se zajímají o mezi-
národní dění a kteří svůj volný čas tráví snahou o vlastní vzdělání. Líbí se mi, že existuje
projekt, který dává studentům něco navíc, jakousi praktickou výhodu do dalšího života. Ob-
divuji vás a taky vám závidím. Možná, že je víc těch, kteří vás pokládají za blázínky a vaše
znalosti a dovednosti za redundantní, ti jsou ale odsouzeni k tomu, aby byli celý život mani-
pulováni, aby byli oběťmi dnešní bulvární masmediální masáže, aby uvažovali v primitivním
binárním kódu. Aby byli slepí a hluší. Závidím vám tedy tuto možnost, šanci, příležitost.
Druhé mé doporučení je také jasné. Buďte trpěliví. Věřte si. Dnes je to hra, zítra realita. 

Rád jsem se seznámil s tím, jak tento projekt funguje, a s překvapením jsem zjistil, že
někteří mladí diplomaté, které jsem v minulosti potkal, byli kdysi účastníky nebo orga-
nizátory tohoto programu. To beru jako jednoznačné znamení úspěchu a vám by to mělo
naznačit, že vaše snaha má svůj smysl. Nemusíte být zrovna diplomaty. Schopnost dis-
kuse, polemiky, rétorický um, komunikační dovednosti, pravidla vyjednávání, pochopení
historických konsekvencí, světového řádu, hrozeb, světové bezpečnostní architektury, naší
české role v tom všem – vám pomůže i ve vašem rozhodování, ve vaší orientaci ve vlastním
životě a pomůže vám to odhadnout své možnosti a naplňovat své sny. Člověk má naplňo-
vat své sny!

Měl jsem nepochybně štěstí, že jsem mohl řídit Evropskou radu, účastnit se jednání
G20, být na řadě summitů NATO, vyjednávat o našem členství v Radě bezpečnosti OSN
nebo třeba řešit plynovou krizi 2009. Setkat se s většinou světových politiků a mluvit s nimi.
Zkušenosti, které jsem získal při těchto kontaktech a osobní zkušenost s fungováním OSN,
EU a NATO mi umožňují vám něco o těchto organizacích říci. Využiji té nesmírné svobody,
kterou nyní mám, abych se vyjádřil naprosto otevřeně. Můj osobní názor na všechny tři
instituce, jejichž chod ve svém projektu simulujete, je totiž neskonale kritický. Abych byl
přesný, jsem kritický spíše ke strukturám, k nepružnosti, nízké funkčnosti a slabosti, nikoliv
přímo k myšlenkám a hodnotám, které symbolizují. 

Jsem přesvědčen, že Evropa jako shluk navzájem nepřátelských a nekooperujících států
by neměla v globální konkurenci žádnou šanci. Od počátku evropské integrace byl proces
spolupráce a vyvažování vzájemných sporů užitečný a pomohl, byť ve stínu železné opony,
udržet v západní Evropě mír a stabilitu. Vždy můžeme vést debatu o tom, zda směr, kterým
se integrace vydala, či hloubka, kam prozatím dospěla, jsou podle nás ideální. Každý na to
může mít svůj názor. Můj je velmi vyhraněný. Nemám rád národovecké boboidní fanglič-
kaření, hru na nejnižší lidské pudy a českou výlučnost. Na druhé straně ale vnímám erozi
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seems that instead of cuts in state finances and to trigger actions such like demanding pen-
sion reform should come on the contrary increase government spending to support the eco-
nomy. Instead of introducing additional direct payment to the doctor or tightening the
conditions for the provision of various benefits should have become citizens or even to give
as much money to support consumption. But just what would be the way to Greek trap.
Stimulating domestic demand in the Czech Republic in isolation from the rest of the EU
countries would largely supported imports. For example, some after the start of the reces-
sion suggested increasing pensions to drive demand for basic foodstuffs and objects of con-
sumption, showed that very little sense of reality. For in these commodity groups are now
importing extremely strong. But if someone is pleased that the onset of the crisis means li-
terally need to return to a party to a loan, it must rely on the irresponsibility of politicians.
It is extremely important to solve first causes the budget deficit, and not its consequences.

6. „The European economy is not in depression, but manic depression. Until then, before
you know it, nothing happens. It's as if you wanted to treat the alcoholic hangover. Alcoho-
lism cure for that hangover removed. Similarly, the economy cannot be cured by removing
the unpleasant consequences of the crisis, it is depressing period. If we want to treat manic-
depressive patient, we must first focus on the manic stage, when we want to treat the alco-
holic, we must deal with alcohol intake, said Tomas Sedlacek. Against the demonization of
growth speaks best example of Ireland. Before the crisis, it was the most competitive EU
country, the leader in economic growth and the promotion of research and innovation. Cur-
rently, the island country is while one of the states that have applied for assistance through
the European rescue mechanisms. Promoting growth only cannot cure the economy. It is
necessary to emphasize that, in order to reduce debt. The crisis in my opinion will end up
reducing the debt, at least to pre-crisis levels. If we were to enter into another crisis with
such a high debt, it may already be terminal issue.

Member states should therefore not have to worry primarily about economic growth,
but strive for efficient use of their income. The state should take care to ensure that the pu-
blic realm works well. It cannot be responsible for the growth, but it has to account for the
management of its public finances. Economy let to the economy. However, it is the respon-
sibility of the State in order to revive the economy created the necessary conditions. The
vision that the state unleashes some money sluices and the economy begins to grow is an
illusion. But the fact that the state is able to create an environment in which the economy
is growing or not, in my opinion, is not an illusion.

7. It is necessary to see the difference between Poland and the Czech Republic. Poland
has a large internal market with high and growing domestic consumption, which can be
stimulated without extreme risk to increase import. Poland is not so dependent on exports.
Poland does not have EURO and does not have so high exchange rate dependence. Poland
is in the last decade politically stable and people choose between hard right and soft right,
otherwise, between liberal and conservative right-wing party. Poland has in the European
Council a bigger negotiating and blackmailing power. Poland does not have any big mac-
roeconomic problem with GDP, inflation etc. The Czech Republic is small, open and export
oriented country, extremely dependent on German, respectively European market (33%,
80%), Czech people choose between hard-left and soft-left parties, the Czech Republic is
well-known as a European trouble-maker and Czech structural reforms were essentially
suspended or revoked. The economy is stagnating, domestic consumption is decreasing,
companies and households behave cautiously and carefully waiting.
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✗ Je strašně fajn pocit potkávat ve světě mladé lidi, kteří profesně vyrostli pod vámi nebo
ve vámi řízených organizacích. Pocit, který určitě zažíval Baťa, když po celém světě po-
tkával odchovance „Baťovy školy práce“. Takhle mám i já radost z lidí, které jsme vycho-
vali ve VAE a stejně tak z lidí, kteří dostali šanci během předsednictví. Možná i proto
jsem po odchodu z politiky přednášel 7 – 8 semestrů na VŠE. Škoda, že Mirek Ševčík Ná-
rodohospodářskou fakultu minimálně na nějakou dobu poškodil. Na důchod bych to bral.

Kondolenční dopis
PSÁNO V SOBOTU 20. SRPNA 2011

Vážení Zdeno a Josefe Mašínovi, vážení pozůstalí,
rád bych Vám aspoň touto formou, když ne osobně, vyjádřil svou účast a soustrast v sou-

vislosti se skonem Vašeho bratra Ctirada. 
Nechci v této kondolenci užívat nadnesených a vzletných frází, Vaši bolest nezmírní.

Přesto, anebo možná právě proto chci, abyste věděli, že jsem hrdý na to, že jsem Vás potkal,
poznal a svým malým dílem přispěl k otevření diskuse o Vašem celoživotním boji za svo-
bodu a proti totalitě, o protikomunistickém odboji a Vaší významné roli v této nelítostné
válce. Současně mě moc mrzí, že Radek nemohl, protože logicky a zásadově ani nechtěl,
navštívit před svou smrtí svou vlast, zemi, kterou miloval a pro kterou svými postoji tolik
znamenal.

Češi si mnoho neváží své vlasti, své svobody, své historie, svých elit, svých hrdinů.
Možná to je proto, že si mnoho neváží sami sebe. Nechci spekulovat, zda existuje něco jako
národní povaha, ale pokud ano, neměla by pro Čechy lichotivý nádech. O to víc vyčnívá
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eurozóny, zahnívající welfare state, sociální dumping, dvourychlostní přístup, zpupný boj
s globálním oteplováním, hru na demokracii a mohl bych pokračovat. Poločas rozpadu už
proběhl.

I myšlenka společné obrany euroatlantického prostoru je neoddiskutovatelně správná.
Z historie víme, že Amerika pomohla Evropě několikrát; a pokaždé to bylo v situaci, kdy
jsme si neuměli pomoci sami. V euroatlantickém prostoru navíc sdílíme tytéž hodnoty
a často i tytéž klíčové zájmy. Proto spolupracovat musíme a je to pro nás velmi výhodné.
NATO ale postupně ztrácí akceschopnost a mění se spíše v politický klub. Hledá svou roli
v dnešním složitém světě. Čelí novým hrozbám terorismu, kybernetické války i proliferaci
zbraní hromadného ničení. Země NATO podléhají appeasementu, mají málo vůle k obraně,
zkracují obranné rozpočty, podléhají tlaku veřejnosti. Nikdo nemá rád zinkové rakve vra-
cející se z míst válečných konfliktů... Odstoupení Obamovy administrativy od projektu pro-
tiraketové obrany cítím osobně jako novou Jaltu a Teherán. Jako dozvuky minulého století.

A co říci k OSN? Když nyní, v 21. století, uvažujeme nad myšlenkami, které stojí za
touto organizací, nemůžeme se leckdy ubránit rozpakům. Úvahy o lidstvu, které kooperuje
v globálním zájmu a silou této myšlenky se navždy vyhne válkám, to je skutečně příběh
z říše snů. A tvrdá realita nás z ní vždy velmi rychle vyvede. Co to je za organizaci, ve které
se může předsednickou zemí výboru pro lidská práva stát kaddafiovská Libye?

Z politiky i života vím, že myšlenka či teoretický úmysl jsou věc jedna, jejich praktické
naplnění věc zcela jiná. A tak je tomu i v případě všech tří velkých organizací. Ze své praxe
domácí i zahraniční politiky si odnáším mimo jiné i toto poznání: na úrovni národního státu
je efektivita a pružnost uvnitř většiny jeho institucí hodně vlažná. Když pak dojde k protí-
nání příliš mnoha zájmů těchto různých institucí v rámci tohoto státu, vede to k tomu, že
se věci dějí pomalu. Anebo se neděje vůbec nic. Státy a jejich instituce selhávají. Demokracie
selhává.

Mezinárodní organizace přinášejí novou dimenzi složitosti tím, že si bohužel berou od
svých členů kromě finančních příspěvků i všechny špatné vlastnosti, zvyky a postupy, které
se na úrovni jednotlivých států dějí. A pak je pod krytím složitých procedur a neexistující
veřejné kontroly hýčkají k dokonalosti. Zde přítomní diplomaté jistě rovněž mají s těmito
institucemi a jejich vnitřním chodem své vlastní zkušenosti. Procedury jsou cizelovány
a ošetřovány, až dosáhnou ryzosti čistého diamantu – mají bohužel i jeho pružnost.

Když se nad všemi třemi institucemi tímto pohledem zamyslím a řeknu to s jistou dáv-
kou nadsázky, nejraději bych je ihned zrušil. Byla by to, bráno touto optikou, nejjednodušší
a nejrychlejší cesta k jejich nápravě.

Je to ale absolutně chybný přístup a totální nepochopení reality. Není-li k těmto institu-
cím alternativa, je jejich rušení nesmyslné. Všechny tři mají své bolesti a selhávají, někdy do-
konce předvídatelně a z povahy věci. Patří však k základním a želbohu zatím jediným pilířům
a konstrukčním prvkům světového a evropského uspořádání a také našeho českého ukotvení
v současném turbulentním světě po pádu železné opony. Nevolám tím po pasivitě a smíření
se se stavem. Naopak. Za OSN, EU a NATO ale neexistuje adekvátní náhrada. Tečka!

Doufám, že to budete právě vy, kdo je dokáže změnit k lepšímu. Že i vaše dnešní hra
přispěje k poznání mechanismů, k identifikaci úzkých hrdel, nefunkčností, duplicit, k touze
se na nápravě podílet. Je to příležitost nejenom pro vás, ale hlavně pro nás všechny ostatní.

Dámy a pánové, milí studenti, 
přeji vám příjemně strávený čas a děkuji vám za trpělivost, se kterou jste mne vyslechli.

Pěkný den.
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Třetí, protikomunistický odboj vyvolává kontroverzní diskuzi. Odbojáři nemají přiznáno postavení vo-
jáků, ale jsou bráni za samozvané teroristy. Postavili se státnímu teroru komunistů, odkázáni sami na
sebe. Válka bez pravidel. Patří jim uznání.
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každá osobnost, každý čin, každá událost, která se tradičnímu českému sklonu k průměr-
nosti, šosáctví a poraženectví vymyká. Minimálně mírou odvahy, mravní silou i oddaností
ideálu svobody. 

Přál bych si, aby památka Václava Švédy, Zbyňka Janaty, Milana Paumera a především
Vašeho bratra Ctirada byla stále živá, aby jeho život a hodnoty, které vyznával a za které
bojoval, měly svůj smysl, naplnění a následovníky.

Čest jeho památce.

✗ Člověk ve vrcholné funkci potká mnoho zajímavých lidí různých profesí a osudů. K těm,
které se mi vybaví okamžitě, patří setkání se sirem Nicholasem Wintonem, Robertem de
Nirem, režisérem Krzysztofem Zanussim, Ájou Vrzáňovou, Milošem Formanem a dal-
šími. Všechny je ale překoná setkání s Josefem Mašínem. Domů už se jeho bratr Radek
podívat nestihl. Stejně by sem kvůli bolševikům nejel.

Bezpečnost, nebo svoboda? Nejraději obojí.
INVESTMENT & BUSINESS FORUM OSTRAVA, 23. 9. 2011

Dobrý den. 
Ještě jednou, dobrý den! Zní to dobře, ne? Možná trefněji, díky za každý dobrý den.

Ještě lépe, díky za každý bezpečný dobrý den. Není to přehnané? Skutečně jsme ohroženi?
A čím? Jsme schopni to vůbec identifikovat? Nebo je to jen mediální bublina? Automat na
tahání peněz z rozpočtu a tím i z našich kapes? Jsme v rukou šílených megalomanů, nebo
odpovědných státníků? Soudě podle posledních měsíců platí spíše to první... Opravdu
chceme obětovat svou svobodu ve prospěch chimérické bezpečnosti, když je jeden člověk, ať
už cíleně, nebo v pominutí smyslů schopen vystřílet půlku města, aniž by systém preven-
tivně odhadl a eliminoval tuto hrozbu? Jsme schopni vůbec identifikovat, pojmenovat a od-
straňovat všechna rizika? Desítky otázek, které nás, kteří jsme schopni a ochotni si je klást,
pronásledují denně, pořád a trvale. Ani my, kteří si své svobody ceníme nadevše, na ně ne-
máme jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Selháváme my, nebo je ten svět fakt tak ne-
pochopitelně složitý? 

Nebudu tedy hovořit o energetické bezpečnosti, jak bylo avizováno. Vše jsem k tomu už
řekl a udělal. Pokusím se ve svém úvodním slově, možná spíše úvaze na předchozí nelehké
otázky, nalézt alespoň částečné odpovědi, aniž bych se chtěl zaplést do hypotetických, exi-
stencionálních a nikdy nekončících filipik, které my, speciálně tady v Ostravě, fakt milu-
jeme. Jsem člověk, který stál u zrodu Dnů NATO, který vysílal naše vojáky do nebezpečných
misí, který osobně navštívil Bagdád, Erbil, Sulejmánii v Iráku, Kábul, Lógar, Kandahár,
Uruzgán v Afghanistánu, Ramalláh v Palestinské samosprávě, Tel Aviv a Jeruzalém v Iz-
raeli, Amán v Jordánsku i jednání v egyptském Šarm aš-Šajchu o Gaze, kterému ve Sderotu
létaly nad hlavou rakety Hamásu z Gazy, který rozhodoval o speciálních akcích na ochranu
židovských cílů v naší zemi, který z energetické bezpečnosti udělal evropské téma číslo
jedna, který měl možnost řešit a vyřešit plynovou krizi 2009 a který u nás chtěl i z důvodů
ochrany naší bezpečnosti a svobody aspoň jednoho amerického vojáka hlídajícího sklep na
brambory (berte prosím jako nadsázku k radarové základně). Jsem zároveň člověk, který
na druhé straně souhlasí s použitím zbraní na obranu svobody, který vyznamenal skupinu
bratří Mašínů, podporoval mukly a svobodu bere jako základní a univerzální hodnotu. Mám
tedy, určitě jako jeden z mála, právo takovou polemiku a úvahu vyslovit, aniž bych tím jak-



koli znehodnocoval to právě vyřčené. Naopak. Vím, co je to mít odpovědnost, mám smysl
pro povinnost, ze všech svodek znám současné hrozby lépe než většina běžných občanů
a o spoustě věcí ani nesmím a nechci mluvit. 

Na druhé straně jsem absolutní individualista a jsem nepochybně chucpe, i když dnes
je moderní říkat asertivní nebo politicky nekorektní. Nesnáším autority, nepodřizuji se
žádné sofistikované doktríně, kterou extrémně vzdělaní a nelidští technokrati v odosobně-
ných klimatizovaných kancelářích neomylně a bez zaváhání předkládají nám, plebejcům,
bez možnosti oponentury a diskuse. Neakceptuji to! Když jsem za bolševika seděl u prkna
na Výstavní 13, tak jsem na stole pod sklem měl čtyřobrázkový vtip. Vtip? Ne, moji životní
filozofii. Jedna hlava říká na prvním obrázku té druhé. „A stejně mi nic nemůžou“... Pak
pochybovačně přemítá: „Nebo můžou?“... „No jo, můžou, můžou“, je s obavami na třetím ob-
rázku. „To se ví, to se ví, že mi můžou!!!“..., je výsměšně na čtvrtém. Totéž je vyjádřeno v mém
oblíbeném vtipu, který vysvětluje, co je to vlastně „chucpe“. Na rohu stojí čtyři muži. Ame-
ričan, Rus, Číňan a Izraelec. Přijde k nim novinář a ptá se jich. „Promiňte, jaký je váš názor
na nedostatek masa?“. „Co je to nedostatek?“, ptá se Amík. „Co je to maso?“, reaguje Rus.
„Co je to názor?“, pokračuje Číňan. „Co je to promiňte?“, kontruje Moše. Ano, jsem chucpe.
V záplavě katastrofických, apokalyptických scénářů, které na nás chrlí bulvární, tedy
všechna média, ve smršti nových hrozeb, kterými politici zakrývají vlastní neschopnost
a hloupost, ve světle skutečných ohrožení si proto dovolím říct něco trochu jiného, než je
očekávatelná oslava našeho boje za „budoucnost bezpečnější“, nota bene energeticky bez-
pečnější. Budu bránit Svobodu proti Velkému Bratrovi, budu bojovat proti šikaně jednotlivce
ve jménu pofidérních jistot bezpečí celku, budu bránit slušné lidi proti neslušným, budu
bránit vysokou hodnotu osobního názoru proti kolektivistické, jediné zjevené pravdě, budu
bránit právo jednotlivce na odpovědné, ale i neodpovědné chování proti pohodlné, vynucené,
kolektivní neodpovědnosti davu.

Známe to všichni, po jedenáctém září však intenzivně a nesnesitelně. Klasika. Heathrow
Airport – pověstný pátý terminál. Zujete si boty, poskakujete tam v ponožkách, sundáte opa-
sek, hodinky, sako, z kapes vyndáte mince, mobil, klíče, to vše uložíte do bedýnky. Vyjmete
počítač, vložíte do samostatného boxu (mimochodem, ve Frankfurtu, když viděli, že spěchám,
mne po dvojnásobné osobní prohlídce štětečkem zkontrolovali PC proti drogám). Nachystáte
v hermeticky uzavřeném igelitovém pytlíku kosmetiku do 100 ml obsahu. Přesně podle všu-
dypřítomných a vlezlých návodů. To vše naučeně, automaticky, znechuceně, s pocitem bez-
moci, jako lump. Usáma bin Ládin zvítězil. Paralýza Západu je naprosto evidentní. Projdete
rámem. Zpíváte si potichu společně s Rudou z Ostravy: „Nepudu rámem, nepudu rámem,
nejsu žáden cyp“. Oddechnete si, nebliká, nezvoní, jsem čistý. Hurá, prošel jsem! Za rámem
čeká snědý, pozitivně diskriminovaný chlapec. Zastaví vás a začne šmelcovat. Nechutně,
vlezle, sprostě, velmi osobně. Tak to je do hajzlu ta svoboda? „Ještě jednou na mě šáhneš
a natáhnu ti ji“, cedím skrze zuby. „Co jste to říkal?“ „Nic“. „Zopakujte to!“ Všude kamery.
„Nevím proč?“ „Jakou řečí jste to říkal?“ „Co je vám do toho?“ Volá letištní policii. Pořád stojím
s roztaženýma nohama a připadám si jako na mexicko-americké hranici. „Co se tu děje?“
„Ten muž se chová agresivně“, žaluje bachař. Pihatá rodilá Britka na mě tázavě a lehce vý-
hružně jukne... Neváhám ani pikosekundu a kontruju jejich vlastními, „politicky korektními“
zbraněmi. „Ten člověk mne ohmatával se zjevně rasistickým podtextem.“ To nečekala. V očích
jí vidím blikat výstražná světla. Příručka II A, manuál 6, kapitola „troublemaker“. Bere zpá-
tečku. „OK, pokračujte.“ Nechávám šmejda za sebou, další mi vyhodí zjevně poloprázdnou
lahvičku od kolínské. S poznámkou, ať se tím po šichtě postříká celý, raději rychle mizím

KAPITOLA 4 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

441

MIREK TOPOLÁNEK HLAVNĚ SE NEPOSRAT

440

v davu. Hluboce se nadechuju, tep 200, srdce skáče jako Bába. Kupuji si v oblíbené prodejně
košili Pink a říkám si, že radši budu sedět doma, než se nechat takhle ponižovat.

Střih. Letiště Ruzyně. Security control. Já, moje žena, Nikoušek. Procházím trochu
ukvapeně rámem nevyzván a přestože čistý, rám svítí, bliká, vyhrožuje. Jsem takzvaný vy-
losovaný testovací pasažér. „Kam se cpete? Musíte jít ještě jednou!“, něžně mě upozorní elév.
Pokorně se omlouvám, vracím se a procházím ještě jednou. Rám smířlivě mlčí. Vykročím
šťastně k zavazadlům. „Počkejte!“. Elév požaduje osobní prohlídku. „Proč?“, ptám se. „Vidíte,
že jsem v pořádku.“ Pan Neoblomný ztuhne. Protáhne se mu výhružně brada a vystydnou
oči. „Vy odmítáte osobní prohlídku?“ „Nikolivěk, mladý muži“, odtuším těsně před vylouče-
ním z přepravy. Vzdávám se a zvedám ruce. Tradiční šmelcung. Teroristé jásají. Vedle se
zatím odehrává drama. Syn se dopustil leteckého zločinu. V batůžku si veze malou plasti-
kovou pistolku. Opakuji pistolku, ne bombu nebo repliku zbraně. Ani není stříkací. „To ne-
smíte vézt“, zakročí soudružka kontrolorka. Vypadají všechny vždycky stejně, ve všech
režimech. Ne pistolky, soudružky. „To myslíte vážně?“, táže se Lucie. Soudružka nežertuje.
Odebírá synovi zbraň a vyhazuje ji do připraveného pytle s nůžkami, tekutinami a spreji
na holení. Svět byl opět zachráněn. Žena Lucie ponížením tiskne zuby a má na krajíčku.
Nick pláče. Malý krok pro lidstvo, velká potupa pro nás. V hračkářství v tranzitu kupujeme
na první pohled nebezpečněji vyhlížející „motorovou“ pilu. Nedostali jsme sice šanci někoho
zastřelit, aspoň na palubě někoho přeřízneme...

Nebudu pokračovat. Všichni jsme se s tím setkali. Někteří dokonce museli močit do
skleničky za bývalou, nebo zase současnou německou hranicí, někteří se léčili na psychiatrii
po bezdůvodné anální kontrole na americkém letišti, někteří zažili jinou zvůli mocných ve
jménu vyššího principu bezpečnostního. 

Já se s tím ale nesmířil a nikdy nesmířím. Připomíná to film Sexmise. Všude jsou ka-
mery. Čekám, kdy nějaká Velmi Vyspělá blondýnka v Parlamentu navrhne čipování. To
není o golfu... Beztrestně vás v této zemi může kdokoli odposlouchávat, sledovat, ohrožovat.
Ochrana soukromí – porušována. Ústavní právo na soukromí – neexistuje. Flagrantně po-
rušováno, mnohdy ve jménu bezpečí. Stát má zabezpečovat základní práva. Těmi jsou právo
na život, právo na soukromí a právo na ochranu majetku. To má řešit bezpečnostní strategie.
Stát nás ale nebrání. Sám jde naopak příkladem. Dostat se k jakémukoli tajnému materiálu
je pro české novináře dílem okamžiku. Získat povolení k brutálnímu vniknutí do soukromí
člověka je standardní a téměř automatické. To, že Američani přes družicové systémy mohou
sledovat každý hovor na světě, asi tušíme. To, že náš systém to umí taky, to asi nevíme.
Možná mají někteří z nás tu reality show a voyeurství rádi. Já ne! Zprávy amerických di-
plomatů se podobají nápadně práci komunistických nástěnkářů, kteří dělali výstřižkovou
službu z Rudého práva. Proboha, tihle nás mají chránit? Když to Obama skutečně mohl
udělat, ustoupil ve věci protiraketové obrany Rusům. Pro mě to znamenalo opakování Jalty
a Teheránu. Nestěžuji si, pouze se pokouším podívat na problém bezpečnosti i jinou než
propagovanou optikou. Nechci tím nijak zlehčovat povodně, zemětřesení, pandemie, problém
terorismu, proliferaci zbraní hromadného ničení, kybernetickou kriminalitu, obchod s dro-
gami, zbraněmi, energetickou, ani jinou závislost. Nicméně připravovat se na tisíciletou
vodu, na vlnu tsunami v Temelíně, na útok Marťanů a na globální oteplování nemíním.

Myslím, že si můžeme naši diskuzi redukovat na pět základních otázek. Co nám hrozí?
Jsme schopni tomu zabránit? Pokud ano, tak jak a za jakou cenu? Pokud ne, jsme schopni
alespoň snížit riziko a za jakou cenu? Obětujeme ve jménu bezpečnosti svou individuální
svobodu? Abeceda bezpečnostních strategií.



Na těchto pět otázek jsme si v Ostravě odpověděli už dávno. Už ve strategickém doku-
mentu REGVIS jsme před mnoha lety formulovali hrozby, příležitosti, cíle a prostředky mj.
v bezpečnostních otázkách. Práce i život tu byly vždycky o něco nebezpečnější a současně prak-
tičtější, než jinde v okolí. Bo musime robit, cipe. Ostrava kráčí celou dobu pragmaticky správ-
ným směrem. Neříkám to jenom proto, že jsem tu strávil krásných 25 let. Pomohly tomu,
v dobrém slova smyslu, i povodně 1997. Tehdy jsme si uvědomili zranitelnost všech systémů.
Vybudování Integrovaného záchranného systému a nadčasového dispečinku, Integrovaného
bezpečnostního centra byly správné kroky. Tlak na dostavbu dálnice jako přirozené protipo-
vodňové bariery byl správný krok. Už nám chybí jenom trubka z Loukova do Sedlnic, abychom
sami sebe neodřezali od paliva. Investice do letiště v Mošnově byl strategicky správný bezpeč-
nostní krok. Investice do Fakultní nemocnice a například do traumatologického centra byl
správný krok. A koneckonců i zřízení FBI, Fakulty bezpečnostního inženýrství, byl krok správ-
ným směrem. A opět, neříkám to proto, že jsem dlouholetým členem Správní rady VŠB-TU.
Logickým, navazujícím krokem bylo zřízení Bezpečnostního technologického klastru. Bezpeč-
nostní výzkum, na něj navazující využití aplikací v průmyslu, produkce nových inženýrů a ex-
port technologií, informací a kapacit v tomto perspektivním oboru jsou výborným krokem
a velkou příležitostí pro využití know-how, které tu díky důlnímu, chemickému a ocelářskému
průmyslu vždycky bylo, které je třeba udržet a zhodnotit třeba i v podobě vyšší zaměstnanosti,
podnikatelských příležitostí a zpětně i ve větším pocitu bezpečí lidí, kteří tu žijí a pracují.

Mám-li si na závěr položit znovu klíčovou otázku ze záhlaví mé úvodní řeči, zda prefe-
ruji bezpečnost, nebo svobodu, nebo chcete-li, zda svobodu obětovat, či neobětovat ve jménu
bezpečí, mám já osobně jasno. Nebude-li možné zabezpečit nebo uchránit obojí, pak volím
jednoznačně a autoritativně to druhé, a to se všemi riziky. Svobodu! Mám-li ale současně
poukázat na jedinou akceptovatelnou cestu v bezpečnostní problematice, která jde ve pro-
spěch lidí a ne proti nim a jejich svobodě, pak řeknu velmi krátce. Je to ta vaše cesta.
Jdete správným směrem.

✗ Každý by uměl přidat příběhy o letištní šikaně a profízlovaném okolí. Kde byly ty kamery,
čipy a informace z odposlechů před útoky v Paříži? Jak to, že fízlové u rámů na letištích
nic nezjistili? Protože nás jen šmírují a šikanují, místo aby nás chránili a starali se
o naši bezpečnost. Moc velká cena za iluzi!

Kauza povolenky očima Kanceláře pro uvádění 
mediálních příběhů na pravou míru
LIDOVÉ NOVINY, 27. 9. 2011

Doposud nevídaná snůška polopravd i vyložených lží a nesmyslů, které se v posledních
několika dnech vyrojily v kauze povolenky, mi připomněla nesmrtelnou knihu Zdeňka Ji-
rotky, kde se po pečlivém rozboru Kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou
míru ukáže, že z dramatické scény popsané v jednom společenském románu byla nakonec
pravdivě zachycena pouze namodralá pentlička kouře, klidně stoupající z doutníku v pra-
covně továrníka Dubského.

Podívejme se na jeden konkrétní příklad. Podle Ondřeje Lišky ze Strany zelených jsou
povolenky zdarma okradením občanů vládou za bílého dne. Tržní cena povolenek, které se
podle něj Ministerstvo životního prostředí rozhodlo rozdat zdarma energetickým společnos-
tem, je bezmála 48 miliard korun.
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Kancelář pro uvádění mediálních příběhů na pravou míru k tomu zjistila následující:
Prodej povolenek na emise skleníkových plynů je novou daní uvalenou na průmyslové

a energetické podniky včetně tepláren, která je má motivovat ke snižování emisí. Stát pro-
dejem povolenek mezi lety 2013 a 2020 získá do rozpočtu přibližně 200 miliard korun do-
datečných příjmů. Tato obrovská suma zatíží hospodaření průmyslových i energetických
podniků a promítne se i do zvýšení cen tepla. Polovinu těchto prostředků bude stát muset
použít na ekologická opatření, druhou polovinu pak může použít podle svého uvážení.

Povolenky jsou rozdávány zdarma asi tak, jako je zadarmo zdravotní péče nebo jako
občanům zdarma pomáhá policie a někdy je i chrání. Stejně jako tyto služby jsou ve sku-
tečnosti pouze bezplatné, protože si je občan platí ve zdravotním pojištění nebo z daní, i při-
dělení emisních povolenek si budou muset energetické společnosti tak říkajíc odpracovat
investicemi do modernizace zařízení a snižování emisí. Tyto investice současně podpoří eko-
nomickou aktivitu, vytvoří nová pracovní místa a tím také vygenerují další daňové příjmy
státu. Vláda si poměrně rozumně také myslí, že než peníze touto dodatečnou daní vybrat
a pomocí úředníků proinvestovat do snížení emisí, bude lepší tyto investice pod tvrdými
pravidly nechat těm, kteří tomu rozumějí.

Na rozdíl od fotovoltaiky, kde jsou občanům každý den vytahovány z peněženek miliony
korun a přesouvány na konta slunečních baronů vyrábějících elektřinu za mnohonásobek
tržní ceny, průmyslové podniky v tomto státě nikomu kapsy nevětrají. Naopak zajišťují velký
krajíc chleba vezdejšího. Tvrzení, že vláda bezplatným přidělením povolenek okradla občany,
je stejně absurdní jako říkat, že je okrádá tím, že udržuje daň z příjmu firem na 19 %, ačkoliv
by ji přece mohla zvýšit na 35 nebo rovnou na 70 % jako za starých dobrých časů.

Ministerstvo životního prostředí se přidělit část povolenek bezplatně nerozhodlo, bylo
k tomu zavázáno zákonem schváleným oběma komorami parlamentu a směrnicí EU. Jen
na okraj dodáváme, že vláda o přidělení povolenek rozhodovala pozdě večer a nikoli za bí-
lého dne. Kouřem z doutníku továrníka Dubského se tak může stát jediná informace, a tou
je tržní hodnota bezplatně přidělených povolenek, a to ještě za předpokladu, že se naplní
předpoklady vývoje jejich ceny do roku 2020 a kurzu koruny k euru. 

Ať žije rádio Jerevan!

O reformách se nemluví, reformy se dělají.
22. KONGRES ODS, PRAHA, 22. 10. 2011

Vážený pane předsedo, vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté,
jsem velmi potěšen tím, že jste mne pozvali na náš vrcholný vnitrostranický svátek, na

akci, která nás vždy všechny mobilizuje, na akci, která by kromě bilancování měla ukázat
hlavně naše další směřování, naše priority, naše ambice, naši akceschopnost a naši schopnost
reflexe. Vážím si toho mimo jiné proto, že pokládám naši stranu za stranu dospělou a kon-
zervativní i ve vztahu ke svým bývalým vrcholným představitelům. I to je informace pro
naše voliče. Podotýkám, že dobrá. Ideová, programová a personální kontinuita je devizou,
která nás šlechtí a odlišuje. Mou první poznámkou, či prosbou je: Udržme si ji, prosím!

Pokusím se mluvit méně než obvykle, podle Courtoisova pravidla: „Kdyby lidé více na-
slouchali tomu, co říkají, mluvili by méně.“ Pokusím se také na vás nekřičet, jak je mým
nechvalným zvykem. Místo toho vás chci poprosit – ano řekl jsem poprosit – o několik
věcí. Mou druhou poznámkou, spíše přáním je: Sjednocovat!



Sjednocovat těžce slučitelné, různorodé směry, zájmy a cíle složité struktury ODS, to
byl vždy můj záměr. Netvrdím, že se mi to vždycky dařilo. Nicméně moje třetí poznámka
je jasná: Přestaňme už proboha s hledáním vnitřního nepřítele a koncentrujme
se na skutečné hrozby, které nabourávají naši polistopadovou svobodu. Levicový
populismus, národní socialismus, národovecký izolacionismus, otevřený i latentní rasismus,
trade unionismus, multikulturalismus, enviromentalismus, eurofederalismus, antieurope-
ismus… Vím, že hra na –ismy je trochu klausovská, ale já to cítím stejně jako on, i když se
neshodneme na všech.

Prosím vás, řešme tyto hrozby a neřešme tolik, co máme sami mezi sebou. Nenaska-
kujme na dělení na topolánkovce, klausovce či nečasovce. Protože my všichni jsme ODS.
Ostatně, kdybych to měl dohnat ad absurdum, tak ten největší topolánkovec, který mi sedm
let kryl záda coby místopředseda, je dnes předsedou ODS.

Prosím vás, nenabíhejme si na dělení na „čisté a nečisté“. Protože ti, kteří nejvíce křičí,
mají často sami máslo na hlavě. Nenechme se mistrovat falešnými moralisty. Nenechme
proti korupci bojovat tragikomickou pětici Bárta, Kroupa, Randák, Babiš a Zilvar z chudo-
bince. A to je v tom Zilvar nevinně. Pouze zastupuje ty, které kvůli vám a kvůli sobě nechci
jmenovat. Směřuje-li politický vývoj do pytle a do háje, stávají se z pytláků hajní a z hajných
politici.

Prosím vás, mluvme spolu. Sám jsem už sice mimo politiku, takříkajíc na druhém
břehu. Přesto ke mně proniká to ohlušující ticho, které nahrazuje dříve tolik živou diskusi
v naší straně. To si už nemáte spolu co říci, nebo máte všichni jeden názor, nebo se bojíte
něco říkat? Nevím, co z toho, ale je to každopádně špatně. 

Prosím vás, braňme se navzájem. Ať už jsou vztahy mezi vámi jakékoli, braňte každého
napadeného člena ODS. Sám dobře vím, jaké to je, když se vás proti útokům zvenčí nikdo
nezastane. Nenechte koaliční partnery, aby dělali kádrovou politiku ODS. O opozici ne-
mluvě.

Moje čtvrtá poznámka se týká odpovědnosti: Převezměme plnou odpovědnost za bu-
doucí vývoj v České republice a náš díl odpovědnosti za vývoj v Evropě. Nikdo jiný na to
nemá a nikdo jiný to za nás neudělá. 

Jako senátor za Ostravu jsem dělal národní a ne lokální politiku, jako premiér České
republiky ne pouze národní, ale v národním zájmu a dresu nutně i politiku evropskou.
A jsem na to hrdý! Byl jsem, nebo jsem se alespoň pokoušel být evropským státníkem.
Jsme evropskou stranou, měli jsme a musíme znovu získat mandát velkého leadera české
politické scény a ve spolupráci s našimi přáteli ve frakci ECR Group i nejvýraznější české
strany v Evropě. 

Kdo se raduje z eroze Evropské unie, a to nejsem žádný eurohujer, je hlupák bez znalosti
historických konotací, kdo jásá nad problémy eura, je ekonomický neználek. Vždycky, když
jsme se tvářili jako premianti; mávali fangličkami a juchali „Hej Slované“, jsme zažili trpký
národní pád do hlubin beznaděje a ztrátu nezávislosti i svobody. Národní zájmy nemusí
být nutně protievropské, národní hrdost není pouhé poskakování v rytmu „Kdo neskáče
není Čech“ a národní identita neznamená národně-obrozenecké furiantství à la „Proti
všem“. Jsem vlastencem a nestydím se za to. Moje pátá poznámka, nebo spíše výzva zní
– Pojďme rehabilitovat slova vlastenec a národ a zbavme je nánosu české malosti,
sebestřednosti, ubrečenosti a provincionalismu. Nebojme se býti současně Evropany,
aniž bychom se u toho museli servilně klanět a práskat na sebe v Bruselu. Slušnost,
hrdost a pracovitost.
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Moje šestá poznámka se týká pozice ODS:
Musíme mít ambici usilovat o dominanci na pravici. Musíme znovu získat důvěru ve-

řejnosti. Musíme generovat evropské státníky s nadhledem, přesahem a kalibrem. A ne
politiky na jedno použití, do prvního skandálu, kývající loutky bez talentu, bez zásad a bez
charakteru. Z tohoto pohledu jste měli dnes Petrovi Nečasovi navolit nové vedení, talen-
tované, perspektivní a skutečné budoucí lídry. Na druhé straně je dobře držet konzervativní
tradice a nepřepřahat při prvním fouknutí. A já jsem poslední, kdo by se vám opovažoval
radit. Radím jinde, radím rád. Platí navíc aplikovaný Hellerův-Topolánkův zákon: „První
mylná představa o vedení strany je, že něco takového existuje“.

Nyní se konečně dostávám k práci, k onomu stokrát skloňovanému „reformnímu úsilí“.
Platí, že je lepší mít dobrý plán dnes, než vynikající zítra. Platí, že hubená evoluce je lepší
než „Tlustý radikalismus“. Velice si vážím každého, byť milimetrového posunu v naplňování
našich programových priorit, s vědomím všech těžkostí koaličního vládnutí, jež dobře znám
a nechci je tu zvlášť rozebírat. Nechci ani hodnotit cenu, kterou platíme za vynucenou spo-
lupráci s Věcmi veřejnými ztrátou Hlasů veřejných. A to plně respektuji vaše rozhodnutí
s nimi vůbec pokračovat. Míru kompromisů spíše tuším, než abych měl pravdivé informace.
Nezakrývejme ale naše vlastní, nebo skutečné společenské problémy reformní rétorikou,
nepoužívejme slovo reforma jako kladivo na lidi s názorem, nota bene jiným názorem. To je
krátkozraké. ODS vždy stála v čele největších pozitivních změn a událostí posledních 
20 let. Klausova transformace, vstup do NATO, do EU, rehabilitace třetího odboje, Schengen,
rovná daň, plynová krize. To jsme dokázali my, občanští demokrati, a musíme na to být pa-
třičně hrdí. O tom, co jsou, respektive co byly úspěšné reformy, se rozhoduje až při pohledu
do zpětného zrcátka. Předním sklem se díváme do mlhy nejistot, které máme před sebou.
Nezpochybňuji reformní étos, naopak. Zkusme ale sami sebe trochu méně prožívat. A to je
má poznámka číslo sedm, nebo dobrá rada s příchutí trpké zkušenosti: O reformách se
nemluví, reformy se provádějí. 

Závěrem se chci zastavit u mé nové, nebo možné budoucí role v tomto příběhu. V příběhu
jedné politické strany, Občanské demokratické strany. Když jsem 15. 12. 2002 kandidoval
na vašeho předsedu, sliboval jsem vám spíše Churchilla než Chamberlaina, spíše robustnější
a zemitější politiku než kuloární, salónní diplomacii, sliboval jsem tah na branku, výhru ve
volbách a nový začátek. Pro některé z vás jsem to splnil, speciálně v politickém stylu, až
příliš důsledně. Chtěl jsem vám všem, i mým oponentům, za těch osm let poděkovat. Byla to
pro mne zajímavá zkušenost a za výsledky své práce se rovněž nestydím. Úspěchy se časem
projeví a budou se k nim hlásit všichni, nezdary zná veřejnost a mají jediného autora. Nevadí
mi to. To je politika. Už nikdy ale nemohu být úplně mimo politiku, přesto, že ji nebudu dělat
profesionálně. Není mi lhostejné, kam se tato země bude ubírat, jak se v ní bude žít a jakou
mírou svobody budou lidé v tomto prostoru disponovat. I proto, že vývoj nevzbuzuje velký
optimismus. Nebo právě proto. Nenechám se vtáhnout do vašich půtek, směšných válek
a řevnivostí. Na druhé straně jsem k dispozici každému, kdo o to bude stát. Přednáším doma
i v zahraničí nejenom proto, že mne to baví, ale hlavně proto, že chci předat své zkušenosti,
chci svým malým dílem ovlivnit postoje budoucí generace. Budu vstupovat do veřejného pro-
storu s ambicí chránit zájmy občanů, třeba při naplňování jejich základních potřeb jako je
teplo. Budu přitom dál důsledně plnit program ODS, byť jako občan a podnikatel. A je mi
úplně jedno, že to lidé nemusí tak chápat. Budu dělat politiku bez funkce, bez ambicí se jí
zmocnit, s uspokojením a pokorou. A u toho budu podnikat, cestovat, věnovat se svým čtyřem
dětem a třem vnoučatům, budu rozmazlovat Lucii a realizovat to, na co v politice nezbyl čas. 



Přeji vám mnoho štěstí, svornosti, pokory, odvahy a síly, abyste realizovali naše sny
a naplnili očekávání české veřejnosti. Přeji vám méně nervozity a více humoru, přeji vám
dodržování jedenáctého přikázání – nezpapaláš. Přeji vám, přeji nám všem úspěch. Budu
na vás hrdý. 

Pěkný den.

✗ Byl jsem na ně hodný. Ze sálu šel ale chlad a na chodbě se lidé, kteří mě přišli pozdravit,
opatrně rozhlíželi a tišili hlas. JPP (ještě pořád papaláši) měli křivé úsměvy a oddychli
si, když jsem odešel. Je něco shnilého ve státě dánském.

Julija Tymošenková – oběť, nebo viník?
REFLEX. Č. 4/2012, 31. 1. 2012

Věznění Julije Tymošenkové pokládám za skandální a celý postup ukrajinské justice
za neevropský a nedemokratický. Demokratický svět musí pro její osvobození udělat cokoli.
A to nejenom proto, že jsem ji osobně mnohokrát potkal. To, z čeho je obviňována, je směšné
a smlouva, kterou tehdy podepsala pod tlakem EU i mým, byla výsledkem procesu, který
byl nevyhnutelný a vyžadoval od ní státnickou rozvahu i odvahu. 
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Dnešní Ukrajina? Anektovaný Krym, rozbitý Donbas, připomínající ostatní „zamrzlé konflikty“ typu
Náhorní Karabach, odcházející Jaceňuk, ohrožený Porošenko, oslabený Achmetov. A nad tím se
klene rusko-německý pakt o doražení těžce zkoušené země – Nord Stream. Neříká se tomu zrada?

Přesto, i díky znalosti prostředí, protagonistů a jejich ambicí a geopolitických konotací,
vidím kořeny dnešního stavu Ukrajiny v nedávné minulosti a na té má Julija nesmazatelný
a v řadě aspektů negativní podíl. Poprvé jsem ji zažil jako krásný symbol oranžové revoluce,
kde její krása, vůle a odvaha, společně s Juščenkovou morální autoritou, silou a étosem sla-
vily úspěch a daly většině Ukrajinců novou naději do budoucna. Julija Vítězná, Julija
Krásná. Druhé, „revolucí“ vynucené prezidentské volbě jsem asistoval jako nadšený před-
seda české opozice, nicméně při krátké návštěvě Kyjeva jsem Juliu ještě nepotkal. Oranžo-
vou revoluci si nicméně Západ trochu idealizoval. Skeptici už tehdy tvrdili, že se pouze
přeskupily vlivové skupiny, přesměrovaly toky peněz a několik velkých oligarchů bylo vy-
střídáno mnoha oligarchy malými. Mnoho psů, zajícova smrt, mnoho zájmů, revoluci stop.
Ukrajinskou politickou scénu provázely po celou dobu dodnes neobjasněné útoky, přes
otravu Jusčenka, havárii Julije během kampaně 2002, po odposlechy, skandály, korupční
aféry. Tehdy si Julija vysloužila jen zdánlivě lichotící pojmenování Plynová princezna. Vzá-
jemné obviňování z korupce, souboj dvou hrdinů oranžové revoluce o dominanci, prohospo-
daření politického kapitálu, ztráta důvěry. 

V knize „100 dnů v čele Evropy“ J. F. Potužníka a Herberta Slavíka jsem situaci popsal
následovně: „Prezidentské ambice obou protagonistů ukrajinské politické scény, neskrý-
vané soupeření rozdělující zemi, obava z ruského vlivu a vměšování, vnitro i mezistátní
soukromá obchodní válka, evropský sen zastíněný asertivitou velkého souseda… K por-
trétu ukrajinské premiérky bych přes andělskou tvář odvážné školačky napsal asi jen Ju-
lija Tvrdá a Ocelová.“ 

To ještě vládla. Výsledkem souboje Viktora a Julije je dnes návrat zpět, včetně silných
osobností Firtaše a Achmetova v pozadí, vítězství a podpora Strany regionů a nezájem ve-
řejnosti na osudu výrazné osobnosti novodobých dějin Ukrajiny – Julije Tymošenkové. Na
pohřbu Lecha Kaczyńskeho, velkého přítele Ukrajiny, měla Julija tvář zahalenou černým
závojem. Jako by signalizoval a předjímal její současný osud. Julija Poražená, Julija Trpící.
Už v tom není teatrálnost, jde jí o život. Oběť, nebo viník? Nepochybně obojí. Určitě ale stojí
za to jí pomoci.

✗ Julija je kontroverzní postavou ukrajinské politiky. Dnes bych k ní byl určitě tvrdší. 

Když se kácí les, lítají třísky?
PRÁVO, 1. 2. 2012

Pamatuji si na jeden vtipný dialog.
„Kdes byl? Dlouho jsem tě neviděl.“ 
„Seděl jsem.“
„A kolik jsi dostal?“
„Dva roky“.
„Za co?“
„Za nic“. 
„To kecáš, za nic je pět let.“ 
Vzpomínáte? Škutina a Prezidentův vězeň. Řekl pravdu o prezidentu Novotném...
Pocítil jsem déjà vu po odvysílání zprávy o pětiletém nepodmíněném trestu pro

Petra Wolfa. Světlonoši protikorupčního boje jásají, hlídacím šelmám mediokracie kape
z tlamy krev.



Okamura žádá trest smrti, nejlépe harakiri. Fendrych a další chtějí pokračování akce.
Wolf je přece jen vrcholem ledovce. Výbor pro protikorupční a nečeskou činnost vedený 
Bártou, Babišem, Randákem, Janečkem a McKroupou polapil svou první „velkou“ rybu.
Hon na čarodějnice začíná.

Prokurátor a soudce tak ruku v ruce a pod prapory novodobé revoluce naplnili zadání
a očekávání navzdory faktům, důkazům, svědectvím a právním postupům. Jsou-li fakta
v rozporu se zadáním, tím hůře pro fakta.

Dav chce totiž krev. Noví mocní a mocí nemocní se chtějí očistit obětí bezmocných. Nic
nového pod sluncem. Je opravdu lepší a pohodlnější se mýliti s davem, než mít pravdu proti
němu? Asi ano. Určitě ano!

Očekávám agresivní reakci. Jak se opovažuje? Potrefená husa se ozvala... Zalez do
bažin! Topolánkovsko-dalíkovská mafie. Však na tebe taky dojde! Co mě vede k tomu, že
přesto nemlčím? Za prvé jsem přesvědčen, že jde, velmi umírněně řečeno, o justiční pře-
hmat.

Za druhé existuje po celou dobu cílená tendence mne s tímto případem uměle propojit.
Za třetí cítím část viny a nepřímou odpovědnost za stav justice. Za čtvrté mi vadí a vždy
vadila zjevná nespravedlnost. A za páté vím, že pro vítězství zla stačí jen mlčet.

Wolf se, možná naivně a nerozvážně, nepodrobil diktátu vlastní strany. Poprvé, podruhé.
Do té doby nikoho jeho dotační tituly na výzkum nezajímaly. To se změnilo velmi rychle.
Na každého si něco našli. Začalo vydírání a výroba kauzy. Když za mnou Wolf, pasovaný
později neprávem na přeběhlíka, přišel, byl to zoufalý člověk. Vyděděnec.

Dodnes jsem neznal detaily a kdybych nečetl veřejně dostupnou obhajovací řeč Wolfova
obhájce, tak by u toho i zůstalo. Žádal jsem tehdy standardní prošetření a zákonné řešení.
K tomu i došlo a několik autorit včetně Finančního úřadu se na tom podílelo. Ve správním
řízení byly nalezeny nedostatky; jeden dotační titul uzavřen, pokuta vyčíslena a zaplacena.
Druhý úspěšně dokončen. Přestupek má ale ke zločinu daleko. Manipulace vyšetřování,
účelové dozorování a neuvěřitelný rozsudek nás vracejí hodně daleko.

Jiří Pospíšil byl jedním z lidí, které pád mé vlády potěšil a zachránil. Věděl, že jej chci
pro absolutní neschopnost řídit resort odvolat. Přistoupil na nečistou a mediální hru na
„justiční mafii“, zbavil se seriózní a nezávislé Vesecké, připustil její dehonestaci a nastarto-
val čistku a destrukci už tak tápající justice.

Pokud skutečně bude Wolf odsouzen a selžou všechny v demokracii běžné opravné me-
chanismy, bude to do značné míry i jeho vina.

Před časem jsem byl dotázán, proč nenapíši nějaké paměti. Odvětil jsem, že lidé nechtějí
slyšet pravdu. Je nudná, nevěrohodná a nepohodlná. Říká se, že věci jsou takové, jakými se
zdají být, a ne jaké skutečně jsou. Nebo že nejde o nic, pokud nejde o život. Toto není ten
případ. Proto mlčet nesmím a nebudu!

✗ Když potkám na ulici odsouzeného a uprchlého Petra Wolfa a pana europoslance Jiřího
„Slimy“ Pospíšila, podám ruku Petrovi. Po tomto rozsudku jsem pochopil, že protagonisté
Velké protikorupční revoluce nemají ani zábrany, ani morálku, a ve jménu všeholidu se
dopustí čehokoli.

✗ Tento text bych měl vydat teď beze změny znovu. V situaci, kdy soudkyně Veronika Če-
plová pod nesmlouvavým tlakem Vrchní prokuratury v Praze odsoudila bez jediného
důkazu v případu, který se nestal a ani stát nemohl, Marka Dalíka na 5 let, bych na
něm neměnil skoro ani čárku. Doufám, že se budou smažit v pekle!
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Síla teplárenské lobby
LIDOVÉ NOVINY, 16. 2. 2012

Je všeobecně známo, že lobby škůdců ovzduší, ke které patřím, je v Česku nesmírně
mocná, a proto jí pravidelně podléhají také zákonodárci. Není divu, patří k ní necelých 
8,5 milionů dospělých občanů a ošklivým cizím slovem se jí říká elektorát.  S výjimkou bez-
domovců v parcích a outdoorových nadšenců trávících zimní noci ve spacáku na Horské
Kvildě totiž přinejmenším v zimě škodíme ovzduší všichni. Někteří občané však škodí vý-
razně více než jiní a asi bychom právem čekali, že za to budou také více platit. Řadu lidí to
možná překvapí, ale v praxi to v zadýmaném Česku funguje naprosto obráceně. A takzvaná
teplárenská lobby kupodivu není tou nespravedlivě zvýhodněnou stranou.

Podobně jako v případě psích exkrementů na ulicích dělíme občany na ty, kteří za jejich
výskyt odpovídají, a ty, kteří do nich neustále šlapou, můžeme z hlediska vlivu na ovzduší
rozdělit obyvatele Česka na dvě základní kategorie. Přes 6 milionů občanů první kategorie
vesele vypouští nejrůznější škodliviny ze svých kamen a kotlíků bez jakýchkoli omezení.
Neplatí poplatky za znečišťování ovzduší, nepotřebují povolenky na emise skleníkových
plynů a pokud používají zemní plyn, neplatí ani ekologickou daň z paliva. Přesně v duchu
parafráze slavného hesla, že: „Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství“,
zamořují někteří z nich své okolí zcela beztrestně i bojovými plyny vznikajícími při spalo-
vání plastů. Žádné závazné limity, které by staré kotlíky musely plnit, stanoveny ani do
budoucna nejsou. 

Pak jsou tu necelé 4 miliony občanů druhé kategorie využívajících ekologické dálkové
vytápění. Jejich emise jsou pod neustálou kontrolou, podléhají emisním limitům a stropům
s výraznými pokutami za jejich překročení. Protože každý dobrý skutek musí být po zásluze
potrestán, platí tito občané ekologickou daň, i když zprostředkovaně využívají zemní plyn,
platí poplatky za znečišťování ovzduší a od příštího roku si připlatí také za nákup povolenek
na emise oxidu uhličitého. V ceně tepla navíc postupně zaplatí miliardové investice do
plnění přísných emisních limitů po roce 2016, které zlepší vzduch všem. Tedy i občanům
první kategorie, kteří však budou dál v klidu čoudit z tisíců komínů lokálních topenišť bez
jakéhokoli zpoplatnění či regulace.

V parlamentu České smogové kotliny se však nedávno stalo něco neslýchaného. Po-
slanci se zastali občanů druhé kategorie a řekli, že za tři roky nebudou kromě tuhých látek
platit za své podstatně nižší a kontrolované emise znečišťujících látek, stejně jako za ně už
dnes neplatí všichni ostatní! Další komentář netřeba, takový skandál už tu dlouho nebyl!
Ta drzost! Ta nadutost a úplatnost! Mor na ně i všechny jejich rody! Škoda jen, že už u nás
do rejstříku vyšetřovacích metod nepatří útrpné právo. Pak by bylo možné všechny ty za-
tracené poslance hájící zájmy svých voličů pořádně napnout na skřipec a mučit, dokud ne-
přiznají, že jim to nakukal ten arcilotr Topolánek a jeho teplárenská lobby. Vážení poslanci,
za necelé 4 miliony občanů druhé kategorie díky!

✗ Vzpomínám si, jak „poslanec“ Klaus přišel do kanceláře místopředsedy Senátu a před-
sedy ODS před první prezidentskou volbou. Pro oba dost trapná situace. Překonával
rozpaky, vyhlédl z okna do Valdštejnské zahrady a Salla Terreny a říká s typickou into-
nací: „Mirku, vy tu ale máte krásný výhled“. Otáčím se k němu a tvrdým ostravským
přízvukem replikuji: „Kancelařu mam dobru, robota ně bavy“. Nesměje se, zvedá oči.
Krátký pocit vítězství mě okamžitě přechází. Proč jsme proboha k sobě nikdy nenašli
cestu? Proč jsem si na to vzpomněl? Asociace. Teplárenství mě taky baví…



Páteční výzva
VIRTUALLY.CZ, BLOG, 17. 4. 2012, PSÁNO V PÁTEK 13. 4. 2012

„Ten starý bolševický zvyk psát o něčem, co nehodlám čtenářům zpřístupnit, úspěšně
v médiích přežívá i dvacet let po sametu. Kdekterý novinář už komentoval Topolánkovou Pá-
teční výzvu a vnucuje čtenářům svůj názor, aniž by jim dal příležitost reagovat se skutečnou
znalostí originálního textu. Všimla jsem si, že v diskusích se tímto Topolánkovým počinem
zabýváte i na Virtually. Jsem zvědavá a vítám vaše názory, ale nehodlám se chovat k čtená-
řům svého serveru se stejnou neúctou, jako činí k svým čtenářům ostatní média. Proto vám
k diskusi předkládám originální text.“ (Jana Dědečková)

Vážená kolegyně, vážený kolego, současní a dnes už také bývalí členové Občanské de-
mokratické strany, volení i nevolení představitelé, přátelé. Dovol(te) mi oslovit tě(vás) s na-
léhavou prosbou a současně výzvou, kterou chci reagovat na poslední vývoj v naší straně.
Píši pořád ještě v naší, protože jsem stále členem, na rozdíl od řady našich kolegů, kteří už
to vzdali. ODS je ohrožena. Je ohrožen tento ve střední Evropě unikátní a těžce opakova-
telný projekt liberálně-konzervativní strany hájící svobodu a kapitalismus. Je ohrožen námi
samými. Velmi jsem váhal, zda se mám vůbec ozvat. Je pohodlnější mlčet... Moje minulá
odpovědnost za ODS, moje současná občanská odpovědnost za demokratický vývoj v této
zemi a moje obava o budoucnost mě přinutily nemlčet. Mimo jiné i proto, že nesu za sou-
časný stav svůj podíl viny. Mírou vynucených kompromisů, personálně, vlastními chybami.
Není mnoho lidí v ODS, kteří mají právo a zároveň povinnost se ozvat a svou autoritou ape-
lovat na pozitivní změnu, musí to být ale všichni současní i minulí členové ODS, kteří se
musí poprat se stávající situací a onu změnu prosadit. Ne kvůli nám, ale kvůli lidem v této
zemi, kvůli našim potomkům, kvůli zachování polistopadového demokratického vývoje. 

Se stranami je to jako se státy. Jejich udržení je závislé na respektování ideálů, na kte-
rých vznikly. ODS měla svou dlouhodobou misi, kterou v devadesátých letech definoval a re-
prezentoval především Václav Klaus. ODS měla své přirozené voliče na úrovni 25 – 40 %,
které oslovovala svou nabídkou. ODS byla značkou se zárukou kvalitního pravicového pro-
gramu, své Modré šance. ODS dnes opustila svou misi, ztratila a ztrácí voliče, nic nenabízí,
nemá srozumitelný program, nehájí ani svobodu, ani kapitalismus. Kdo v zájmu pozice
opouští obranu svobody, nezaslouží si ani pozici, ani svobodu. V lepším případě míří do opo-
zice, v horším do nesvobody. Kdo naskakuje na lacinou kritiku kapitalismu a bludy o selhání
trhu, ten si nezaslouží označení pravicový. Proto nám nikdo už nerozumí, ani my sami sobě.
Reformní rétorika pouze zastírá bezradnost, odevzdanost a účelovost. Loď se potápí a na
palubě se pořád tančí. Každý den dobrý. Má výzva je jasná. Prosím vás a vyzývám vás! Pro-
buďme se a zastavme ten pád. Jsme to dlužni sami sobě, našim voličům, všem občanům
naší země. Není, jak se někdy říká „za pět minut dvanáct“, je „pět minut po dvanácté“.
Dejme šanci slušným členům zůstat a těm, co už odešli, se vrátit. Opakovaně zdůrazňuji,
mou osobní ambicí není se někam vracet, můj čas v politice už vypršel. Mou ambicí je někde
zůstat, nestydět se za to, nestydět se za nás, realizovat a obhajovat v praxi naši politiku. 

Jaká je dnes vlastně ta „naše“ politika? „Naše“ vláda se stále více odchyluje od dlouho-
dobého programu ODS vyjádřeného Poděbradskými artikuly a od principů, které naše
strana úspěšně prosazovala a bránila dvacet let, a to i v dobách Opoziční smlouvy a mého
složitého vládnutí s lidovci a Zelenými. Dnes dochází k demontáži všeho pozitivního, co jsme
krvavě a za cenu velkých ztrát prosadili v mých dvou vládách. Byl jsem tehdy obviňován
mnohými z téměř „levicových“ úchylek a zrady programu ODS. Dnes realizujeme politiku
levého středu, politiku našich soupeřů, politiku ústupků, politiku vedoucí do pekel. Jsem
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touto situací znepokojen a obávám se, že pokud bude tento trend pokračovat, ODS defini-
tivně ztratí věrohodnost a přijde o své poslední kmenové voliče. Musím sice ocenit, že koalice
pod vedením ODS dokáže snižovat deficit veřejných rozpočtů, nicméně podle mne je třeba
si položit otázku, zda za tento „úspěch“ vlády neplatí ODS příliš vysokou cenu. Úspěšné re-
formy veřejných financí byly vždy založeny na diametrálně odlišném mixu opatření na
straně příjmů a výdajů. Musím dát za pravdu analytikům, kteří nám vyčítají pouhé účetní
škrty bez hlubokých strukturálních změn a reforem, především na výdajové straně. Vadí
mi to a nerozumím tomu. Proč ODS zcela rezignovala na obhajobu 1. Poděbradského arti-
kulu: Soukromí je nedotknutelné? Proč se podílí na přípravě zákonů prolamujících soukromí
a nedělá nic proti tomu, aby bránila neblahé praxi rozšiřování kriminálního sledování, od-
poslechů a tajných nahrávek? Dokonce nebrání ani své vlastní členy před útoky ze strany
VV-ABL, které jako koaliční partner mají na svědomí nelegální sledování a sbírání kom-
promitujících materiálů na činitele ODS. (Což se týká i afér místopředsedy Pavla Drobila
a bývalého pražského primátora Pavla Béma). Proč nechá řádit nelegální Randákovo ko-
mando, nechá beztrestně osočovat stranu bývalými estébáky, nechala si vnutit populistic-
kou antikorupční hru bez skutečných hlubokých a systémových protikorupčních opatření
ve směru redukce státní agendy, snížení míry přerozdělování, zmenšení objemu dotací, boje
s korporacemi, novými „oligarchy“ a zájmovými skupinami? Proč ODS připustila totální
rozvrat justice, vrcholící „třináctého v pátek“ ostudným soudním výrokem v cause Bárta?
Proč ODS neprosazuje ideál malého a levného státu, což je náš 2. Poděbradský artikul? Proč
vláda přichází se zbytečnou novou byrokracií typu nového zákona o veřejných zakázkách
z dílny VV. Proč nutí živnostníky vrátit se od paušálů zpět ke složitému účtování, pokud
nechtějí přijít o daňové slevy na děti a manželku? Proč místo razantních úspor raději po-
měrně masivně zvedá daně, včetně zavedení vlajkové lodi všech levicových neokomunistic-
kých formací – „milionářské daně“? Proč ODS není ani dostatečně razantní při prosazování
3. Poděbradského artikulu, jímž je nezadlužená budoucnost? Krátkodobě sice vláda snižuje
deficit rozpočtu, ale zejména prostřednictvím vyšších daní a dostatečně neřeší problém sni-
žování mandatorních výdajů. Výdaje rozpočtu jsou stále vyšší než před krizí, dokonce vyšší
než v roce 2006, kdy zde vládl rozmařilý Paroubkův kabinet a rozdávaly se štědré předvo-
lební dárečky. Proč ODS ustoupila VV v otázce valorizace penzí, když nám to hlasy navíc
stejně nezíská a rozpočet připraví o miliardy korun? Populismus je možná předvolební tak-
tika; nikdy ale nesmí substituovat program a jeho naplňování! Proč ODS přenechala pro-
sazování 4. Poděbradského artikulu – solidarita odpovědných TOP 09 a nyní pouze sleduje
problémy, které v této oblasti vznikají? Včetně necitlivých škrtů, jež dopadají na zdravotně
postižené, přičemž úspory pro státní rozpočet jsou zanedbatelné, zatímco nadále pokračuje
zneužívání sociálních dávek. Proč ODS zcela nepochopitelně opouští principy, které tvořily
20 let konstanty a poznávací znaky naší politiky? Principy, díky kterým nás lidé volili?

Opustili jsme naši kmenovou voličskou skupinu – živnostníky, kteří jsou na nás kvůli
paušálům (ale nejen kvůli nim) rozzlobeni. Opustili jsme aktivní důchodce, kterým jsme
vzali motivaci podílet se na tvorbě hodnot a neumožnili jsme jim daňový odečet. Opustili
jsme mladé rodiny s dětmi, kterým jsme zvýšili daň a úspěšné potrestali. Opustili jsme prin-
cip rovné daně, zavádíme progresivní daň a ustoupili jsme od jednotné sazby DPH. Zrušili
jsme stropy pro zdravotní pojištění a trestáme tak aktivní a úspěšné. Souhlasili jsme s úspor-
ným balíčkem, tak jak ho navrhla TOP 09 a jak jej populisticky rozmělnily VV, ale jak ne-
může a nesmí vyhovovat ODS, protože razantně zvyšuje daně a útočí na voličské skupiny
ODS, trestá aktivní všeho věku, úspěšné, odpovědné a samostatné. Přistoupili jsme na zákon



o obecném referendu. Přistoupili jsme na přímou volbu prezidenta. Přistoupili jsme na „hon
na čarodějnice“, který nám vnutily VV, takže se realizuje jakási obdoba akce „čisté ruce“ ten-
tokrát v režii vlády vedené ODS. Přijali jsme tak princip kriminalizace politiky, jak ho pro-
sazovala ČSSD, a ODS ho už od dob Václava Klause důsledně odmítala. Začali jsme svou
politiku v řadě případů řídit podle novinových titulků, což jsme nikdy nedělali, naopak jsme
se nebáli držet svých zásad a dělat věci, které narážely na odpor mediokracie.

Tímto vším ODS ztrácí svou tvář, svou značku, svou věrohodnost. Pro voliče tak pře-
stáváme být srozumitelní. Nevědí, co vlastně prosazujeme, a už pro ně nepředstavujeme
onu stabilitu a jistotu jako dosud. Přes všechny skutečné i virtuální problémy jsme před-
stavovali pro voliče kotvu v rozbouřeném moři všech elitářských, populistických, národo-
veckých a postmoderních formací, které i díky naší slabosti a nevěrohodnosti vznikají jako
houby po dešti. Jsem toho názoru, že pro dlouhodobou perspektivu ODS je nutné vrátit se
k základním principům naší politiky. Vyzývám proto k široké vnitřní ideové debatě na všech
úrovních a grémiích ODS, jež by měla vést ke zhodnocení dosavadního působení ODS ve
vládě a přijetí závazných mantinelů pro členy vlády, poslance a senátory pro prosazování
dlouhodobých cílů politiky ODS v kabinetu a parlamentu. Kromě toho, výsledky této debaty
poslouží jako vodítko pro členskou základnu, která je dezorientovaná a často tápe v tom, co
ODS vlastně prosazuje, a neví, jak obhajovat naši politiku před voliči. Jsem přesvědčen, že
jedině tímto způsobem získáme zpět věrohodnost. Jde mi o to, aby ODS i nadále zůstala lí-
drem pravicového spektra, udržela si dlouhodobě stabilní voličskou podporu a měla tak
vůbec možnost naplňovat svou misi a dostát své odpovědnosti.

Nežijeme v jednoduché době. Krize v Evropě nemá jen rozměr ekonomický a měnový.
Je krizí hodnot, je krizí etickou, je trestem za rozmařilost, za sociální dumping, za ztrátu
konkurenceschopnosti, za penalizaci úspěšných a preferování průměru. Ani naši straničtí
představitelé to nemají jednoduché a já se nesnížím k laciné kritice. Koaliční vládnutí je
mesaliancí pěnkavy obecné se supem mrchožravým a hyenou skvrnitou. Nemůžeme po nich
chtít nemožné. Chtějme však po nich důsledně jediné. Jít a vést nás po cestě sice nelehké,
ale jediné možné. Po cestě naplňování naší mise, po cestě našich hodnot, po cestě Občanské
demokratické strany. Odmítám jít po jiné! Nejde ale o mne. Jde o vaši cestu, vaši volbu,
vaši odpovědnost a vaši naději na změnu. Je čas přestat mlčet!

✗ Už jsem s Nečasovou ODS definitivně ztratil trpělivost. Začal jsem chápat pocity Klause,
když jsem ničil tu jeho ODS. Bylo pět minut po dvanácté. Reakce byla agresivní, sprostá
a velmi osobní. Nemohl jsem ale jinak! 

Nezlomnej lidskej duch
PRÁVO, 31. 5. 2012

Zemřel Alexandr Kramer. Bude nám chybět. Tak by zněly ploché věty nekrologu. 
Nicméně já nemám ambici psát nekrolog. Nejsem k tomu povolán, neumím to, nebyli

jsme si ani tak blízcí, navíc by to bylo nevkusné. Všem nám přece chyběl, už když odešel
z Práva. 

Co vede penzionovaného pravicového politika na dovolené k tomu, že sedne k počítači
a cítí niternou potřebu podělit se o názor na levicového novináře? Který ho nikterak nešetřil,
nesouhlasil s ním téměř v ničem a dával mu to patřičně najevo zhruba v osmnácti velkých
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22:30. Mobil. Kdo to sakra je? „Dobrý večer, pane premiére.“ „Co se děje, pane Kramere?“ „Jak jste
mluvil v dnešním rozhovoru o tom principu zdanění, nemyslel jste to náhodou naopak?“ „Jasně, pře-
řekl jsem se. Moc děkuji.“ „Není zač, to je moje práce.“ „Dobrou.“ 



sobotních interview Práva, které si hlavně díky těmto jeho rozhovorům kupovali i pravicově
orientovaní čtenáři? Se kterým jsme na Jánském vršku u přeplněného popelníku plného
vajglů na sebe řvali, že se otáčeli lidé v Nerudovce? Který dokázal být zuřivý, jízlivý, zlý,
provokativní až k sebezničení? Že by vztah „vězně a věznitele“, „vyšetřovatele a vyšetřova-
ného?“ Nikoli. 

Můj respekt a úcta, jeho absolutní profesionalita, vzdělání, charakter, nadhled, touha
vědět, znát, pochopit, přijít věcem na kloub a naše zvláštní přátelství, které vznikalo po-
stupně, oboustranně nečekaně, možná trochu nechtěně a které já jsem díky malicherným
vlastním problémům ve srovnání s těmi jeho nepěstoval a ke své vlastní škodě prohospo-
dařil. Měl jsem ho rád a vážil jsem si ho. Proto jej chci uctít neobratným laudatiem. 

Nevím, jestli někde v dnešních tištěných médiích dřímá podobně „nezlomnej lidskej
duch“ kalibru Alexandra Kramera, žurnalisty par excelence, novináře s velkým „N“, a jak
kdysi napsal Milan Hulík – nejlepšího českého „interviewera“. Cena Karla Havlíčka Bo-
rovského byla v dobrých rukách. 

Ano, Borovský je pro mne otcem zakladatelem české tradice „zuřivých reportérů“. Věta
Egona Erwina Kische – dalšího des rasenden Reporter – „Reportér nemá tendence, nemá
co ospravedlňovat a nemá stanoviska“ se vztahuje i na Alexandra Kramera. Ferdinand Pe-
routka je dalším v řadě. „Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědo-
mého politika,“ napsal Peroutka a stejně bychom mohli tuto větu přisoudit Alexandru
Kramerovi. Jak Kisch, tak Peroutka a nepochybně i Kramer, ač rozdílných politických ná-
zorů, případně východisek, nikdy nerezignovali na obranu demokracie a svobody. I proto
jsme je mohli potkat všechny tři ve své době v Lidových novinách. I proto je pro ně pravda
klíčovým atributem jejich novinářské práce. 

Povzdechnu si na závěr, a věřte mi, že se nepokouším o lacinou a účelovou kritiku, nad
úrovní dnešních Lidových a nejen těchto novin, nad úrovní dnešních „novinářů“, spíše však
blogerů, kteří zcela rezignovali na tradiční linku české profesionální žurnalistiky, na kis-
chovskou úpornost poznat pravdu, na peroutkovskou zásadovost a profesionalitu. 

V kischovské a peroutkovské řadě má Alexandr Kramer své místo, je porevolučním
světlonošem té nejlepší žurnalistické tradice. Prožil dobrý, plný a čestný život. Jako novinář,
jako občan, jako člověk. Bylo mi ctí se s ním hádat.

✗ Je několik lidí, se kterými mi je nebo bylo ctí se hádat. Kromě Saši Kramera to je určitě
ještě Franta Janouch a býval to Miloš Zeman. Se všemi jsem nesouhlasil téměř v ničem.
Přesto si jich vážím. Zkusil jsem to, jde to.

Energetika a základy stability
EURO + BLOG VIRTUALLY.CZ, 14. 8. 2012 

Lidová moudrost praví, že méně je někdy více. Návrh aktualizace Státní energetické
koncepce přináší řadu rozumných cílů budoucího směřování, rozvoje a modernizace české
energetiky. Bohužel tak činí na pětaosmdesáti stranách celkem 24 759 slovy s využitím
termínů a zkratek, kterým často rozumí jen hrstka profesionálů. Pro srovnání, Spojeným
státům kdysi stačilo k vyhlášení nezávislosti 1136 slov a celá jejich ústava s 27 dodatky
jich má dnes necelých osm tisíc, tedy zhruba třetinu rozsahu české energetické koncepce.
Několikastránkový souhrn, o němž by bylo možné vést přiměřeně efektivní veřejnou debatu,
by koncepci i jejímu pochopení a obecnému přijetí nesmírně prospěl.
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Povinné varování
Dlouhodobý výhled často svádí k interpretaci koncepce jako oficiálně uznané věštby

energetické budoucnosti země. Tou samozřejmě není a ani by neměla mít podobné ambice.
Věta „V oblasti dlouhodobého plánování nemá smysl se zabývat bilancí na desítky let do-
předu, která není známa, je obtížně odhadnutelná a je mnohdy účelově zneužívána pro pro-
sazování partikulárních zájmů“ není sice v návrhu nijak zdůrazněna. Měla by však být
povinně uváděna tučně na první stránce všech energetických koncepcí a jejich aktualizací
podobně jako upozornění na škodlivost kouření na krabičkách cigaret. Autorům slouží ke
cti, že k „porcování energetického medvěda“ přistoupili obezřetně a vesměs se dokázali ošid-
ných predikcí budoucnosti vystříhat.

Stabilita prostředí
Základních kamenů, které je pro stabilitu základů české energetiky potřeba položit,

zase není tolik. Jsem přesvědčen, že s výjimkou velmi hlasité, ale významem marginální
skupinky ekologistů se na nich dokáže shodnout většina občanů i politických stran. Ener-
getická koncepce, o níž bychom měli důvod se domnívat, že bude zpochybněna a od základu
přepsána v příštím volebním období, by neměla žádný smysl. Na to mají investice do ener-
getiky příliš dlouhou dobu přípravy, o návratnosti ani nemluvě. V prostředí obrovské ne-
stability a neustálých intervencí z Bruselu by měla alespoň částečná stabilita investičního
prostředí v Česku obrovskou hodnotu. A koncepce by k ní měla v rámci možností co nejvíce
přispět. Kromě rozvoje jaderné energetiky, celkové modernizace a obnovy zdrojů i energe-
tických sítí včetně tepláren a zvýšení účinnosti v celém energetickém řetězci je zásadním
úkolem modernizace horního práva.

Těžba jako zločin
Ve skutečnosti je hlavní překážkou obecného přijetí rozumného využívání domácího

nerostného bohatství přetrvávající privatizace zisků a socializace nákladů těžby. Není
možné, aby těžební společnost dosahovala z hospodaření na státním majetku jinde nevídané
návratnosti kapitálu, z těženého uhlí odváděla směšný poplatek a ještě mohla tlačit své od-
běratele do kouta hrozbami omezení dodávek.

✗ Máme slušnou Státní energetickou koncepci, máme slušné zásoby uhlí, máme slušné mo-
derní zdroje na uhlí a máme slušnou šanci díky tomu všemu držet slušné ceny tepla
i elektřiny. Narazili jsme ale na neslušnou klimatickou lobby. Ta chce výrobu z uhlí zni-
čit. Argumenty o vlivu na klimatické změny jsou natolik směšné, že je nemá cenu ko-
mentovat. A je úplně jedno, že „to říkají všichni“. A teď záleží na tom, jestli budeme slušní
a ohneme hřbet, nebo je pošleme do ..., no tam, kam patří!

Temelín není hrozba, ale šance
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 20. 8. 2012

Státní energetická koncepce a navýšení podílu jádra v energetickém mixu znovu roz-
proudily vzrušenou debatu o potřebě či nepotřebě nových jaderných bloků. 

Otázky jestli, proč a zda vůbec si již nekladu. Zajímá mě kdy, jak rychle a jak
velká šance to bude pro české firmy, školy, vědce. Diskuse o dostavbě temelínských
bloků obvykle začíná a končí tím, zda si to necháme postavit Američany, Francouzi či Rusy.



Považuji to za špatně položenou otázku. Z paměti mladých novinářů, ale i některých politiků
se vytratilo vědomí, že 12 jaderných bloků na Slovensku a v České republice postavily české
a slovenské firmy a že patnáctimilionové Československo vyrobilo zařízení pro dalších 
13 jaderných bloků v zahraničí. To je ta klíčová otázka! Příčí se mi totiž představa, že po lé-
tech účasti v nejvyšším „klubu znalých“ se má naše republika postavit do role, kdy jí nez-
bude nic jiného, než si nechat postavit jadernou elektrárnu „na klíč“ a dostat se do
technologické, výrobní a znalostní závislosti. Nedůvěra ve schopnost českého průmyslu ta-
kové dílo postavit zaznívá především z úst malověrných, podjatých a málo znalých. Argu-
mentování délkou výstavby Temelína zapomíná, jak probíhalo budování jaderné elektrárny
Dukovany. Prakticky stejné české a slovenské firmy, které stavěly Temelín, dokázaly čtyři
bloky Dukovan uvést do provozu za 8,5 roku po zahájení výstavby, přičemž 2. blok šel do
provozu za 12 měsíců po prvním, třetí za 9 měsíců po druhém a čtvrtý pouhý půlrok po tře-
tím. Snad jen Japonsko na přelomu šedesátých a sedmdesátých let při budování energetické
základny pro svou průmyslovou revoluci dokázalo něco podobného.

Ano, český průmysl bude muset navazovat na částečně zapomenuté znalosti. Je to tak
ale i u všech zahraničních firem. I ony musí hledat a najímat ještě žijící experty, kteří by po-
mohli vychovat novou generaci specialistů. I proto se snaží získat zakázky, na nichž by si
své dovednosti obnovily. Proč by to nemohli být naši inženýři, naši výrobci, naši lidé?
Pokud náš průmysl nedostane při dostavbě Temelína šanci, zůstaneme nadobro závislí na
zahraničních firmách, které prací na výstavbě našich elektráren získají za naše peníze zku-
šenosti a vychovají své vlastní specialisty. AREVA, Westinghouse i česko-ruské konsorcium
slibují participaci českého průmyslu a stavebnictví 40, 45 %, resp. 70 až 75 %. Při očekávané
ceně půjde o rozdíl až sto miliard. Nejde ale jen o cenu. Jde i o úroveň participace – buď jako
pouhý výrobce polotovarů či komponent podle dodaných výkresů, nebo jako dodavatel kom-
plexní inženýrské práce. A koneckonců jde i o servis po dobu celé životnosti bloků. Duševní
bohatství, které náš průmysl může získat, velice specifické zkušenosti organizátorů velkých
staveb, po nichž je a vždy bude mimořádná sháňka, musí zůstat doma za každou cenu. Náš
průmysl a naše země musí dostat šanci. Vždyť právě průmysl a inovace jsou a budou hlavním
zdrojem živobytí naší země. A proto výstavba nových temelínských bloků není jen záležitostí
ČEZu, vlády, ale národního hospodářství. Temelín není hrozba. Temelín je šance!

✗ Celý tendr byl příliš rigidně šit na míru zákonu o veřejných zakázkách, který uměl vy-
řešit tak možná nákup toaletního papíru. Byl pod zřetelným geopolitickým tlakem. Jsem
přesvědčen, že tendry na Pandury, Tatry, stíhačky F-16 místo Gripenů, tlak na vítězství
Westinghouse a s tím související americké zpravodajské hry, zásadním negativním způ-
sobem ovlivnily naši zemi a procesy v posledních letech. 

Poslední zvonění
23. KONGRES ODS, BRNO, 3. 11. 2012

Dobrý den,
prosím, pomozte mi. Jsem ve složité situaci. Těžce překonám (a souhlasím v tomto se

Zahradilem) brilantní a nadčasový Klausův kandidátský projev přednesený před týdnem
na Pražském hradě, zvláště proto, že nikam nekandiduji. Funkce Čestného předsedy by mě
potěšila až „in memoriam“, ale to by mě musela ODS přežít. Obávám se ale, že Václav Klaus
taky nikam nekandiduje. Nebude si přece kupovat lístek na Titanic. Na úvod jsem navíc
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chtěl zazpívat, ale jak jsem řekl, situace je složitá, tak pouze zarecituji. Zarecituji poslední
z prvního bloku Nohavicových virtuálek, která prognosticky a jasnozřivě reagovala na Pa-
roubkem zrušené volby v roce 2009 a předjímala mrazivě přesně další vývoj. 

Skončilo léto s Topolem
Je tady podzim s Jiřím
Studený vítr nad polem
Hraje si s bílým chmýřím

Ještě si v slunci zaplavem
Dáme si vodku dvojitou
A pak po zimě s Václavem
Přijde jaro s Vojtou...

Tož „jaro“ je tady. A teď, po kulturní vložce, už vážně vážný začátek...

Pane předsedo Petře Nečasi, vážené delegátky, delegáti, hosté,
děkuji za pozvání na váš 23. kongres. Na kongres, který sledujeme my – vaši voliči, my

– řadoví členové, my – posledními volbami znepokojení občané, s narůstajícím znepokoje-
ním. Možná i proto jsem váhal s potvrzením své účasti. Těžko jsem mohl jen tak přijet, vy-
střihnout laudatio na současné vedení ODS, přednést formální zdravici, v kuloárech
pozdravit zbylé přátele a odjet na Fed Cup. Nuda v Brně...

Tušil jsem, že se ode mne jako od posledního předsedy ODS, který dokázal vyhrávat
volby, a prvního, který přivedl ODS až ke 40 % preferencí, očekává něco víc. Bylo by přinej-
menším neslušné, kdybych se jako občan, jako člen ODS a jako člověk, který vás osm let
vedl, zbavil odpovědnosti za další vývoj i spoluodpovědnosti za stav a s nadhledem, který
mi má dnešní pozice a nezávislost umožňuje, se nepodělil o svůj názor na příčiny, výcho-
diska a aniž bych propadl bludu vlastní neomylnosti – i na kroky vedoucí k záchraně
značky ODS.

Ano, o nic menšího na tomto kongresu nejde. V tomto smyslu to pro mne není kongres
volební. (Jenom na okraj – pobavila mne Petrova věta, že pokud se přidrzle najde jeho vy-
zývatel, půjde tak trochu o puč... No tak, to snad Petře fakt nemáš zapotřebí. Kdyby byl
kongres v prosinci a členská základna vedla hlubší diskusi o tom, co dál, určitě by někoho
vygenerovala a možná by přišla na to, že je třeba zrušit v této podobě primárně výkonnou
radu.) Volby, ať už vyměníte předsedu, místopředsedy, výkonnou radu, prostě všechny, a na-
volíte způsobem v ODS obvyklým kohokoli jiného, nebo stejného, bez zásadních, viditel-
ných a důvěryhodných změn jdoucích zespodu, změn uvnitř ODS, změn v chování
k voličům, tak takové „volby“ nezabrání dalšímu poklesu a „ztrátě IČO“. To byla otázka,
kterou jsem si kladl, když jsem do Brna přijížděl. Má ta strana ještě IČO? Neříkám to po-
směšně, říkám to s obavami. ODS je na tom totiž podobně jako kdysi Lužičtí Srbové. A těch
nebylo zas tak málo. Pokud se ale národ, a v našem případě strana, dostane za bod zvratu,
pod určitou hranici, na neovlivnitelnou trajektorii, nevyhnutelně vymře, v našem případě
skončí jako relevantní politická síla. Prolomili jsme limes inferior a řítíme se k hraně voli-
telnosti. Krajské volby 2004 – 36 %, volby 2008 – 24 % a volby letošní 2012 – 12 %. Tři, dva,
jedna, ... BUM!!! 

Osud ODS, strany, které jsem věnoval část svého života, sil a invence, mi není lhostejný.
Nedokáži se jen dívat na hledání zástupných důvodů proher, na nálepkování nepravých vi-



níků (rebelové, přeběhlíci, pučisté), na smrtící vnitrostranické války, na vyklízení pozic, na
ostrakizaci vnitrostranických soupeřů, na ztrátu posledních zbytků důvěryhodnosti a sym-
patií, na chyby, které vršíte geometrickou řadou – demontáž našeho krvavě prosazeného
ekonomického programu, předání Ministerstva vnitra prostřednictvím „Mr. Beana české
politiky“ Bártovi z ABL, asistence při vzniku skutečné Justiční mafie, umožnění přímé
volby prezidenta a současně rezignace na úspěch v této volbě, vyklízení mediálního prostoru
šílencům, populistům, falešným mravokárcům a novodobým náckům, v horším případě sve-
zení se na této „deváté“ vlně. 

Pořád ale platí, že i polovičaté vládnutí umožňuje realizovat náš program nenulově –
to znamená více, než ozdravný pobyt ve skvělé opozici a nulová realizace programu. Navíc,
pouze s vládní a ministerskou odpovědností rostou noví lídři. Nechci dát nikomu pověstný
polibek smrti, ale mne nejvíc překvapili Martin Kuba a Ivan Fuksa. Zvládnutím problému
a respektem, který získali u odborné veřejnosti. Přestože rozumím určitě lépe než kdokoli
jiný Petrovi, Ivanovi, Markovi, Tomášovi a dalším, třeba i anonymním, pokládat vlastní
vládu je zhůvěřilost. Nechejte „Tlustou nálepku zrádců“ těm, kterým patří. Nota bene, po-
litické mlýny melou rychleji než boží. I proto jsem přijel. Podělím se s vámi o svůj pohled,
v kuloárech pozdravím zbylé přátele a odjedu ze země. Teda, myšleno zatím z Moravské.
Na ten Fed Cup. Vy si můžete večer na palubě zatančit...

Kromě krátkodobých příčin a chyb, které vedly k propadu, existují nepochybně i příčiny
hlubší, dlouhodobé, trendové, které mají v konečném důsledku na stav a další vývoj ODS
zásadnější vliv než programové výhybky, osobní selhání či neschopnost konkrétních lidí,
o kterých bude hovořit jistě mnoho vystupujících. Jejich eliminace, myslím těch příčin, ne
těch vystupujících, ukazuje i cestu k řešení. Neřešení, nebo pomalé řešení, při známém se-
trvačném pohybu Titaniku, vede k nárazu na „ledovec“ . 

1. Nezdařená transformace ODS
ODS sice zvládla odchod „otce zakladatele“, pominu-li fakt, že z „hradní trafiky“ udělal

Václav Klaus skutečné mocenské centrum a pokračoval i v této legislatuře v neblahé tradici
personifikované např. vztahem Masaryk x Kramář, Havel x Klaus, tedy Klaus x Topolánek,
s permanentní snahou dominovat české politice, mnohdy mimo Ústavou daný rámec, a to
bez jakékoli faktické odpovědnosti. Klausova motivace a role jsou nicméně v tomto kontextu
průhledné, pochopitelné a předvídatelné a samo o sobě by to ODS nemohlo destruovat. Platí
totiž Topolánkova rovnice politické stability: síla ODS v Parlamentu x síla vlády ODS x
koeficient jednoty ODS / koeficient páté kolony (kde jednotkou je 1 tlusťoch), to celé umoc-
něno tzv. mediální konstantou = vliv prezidenta. Jinak řečeno, silnou a jednotnou ODS by
ceremoniář a kladeč věnců neohrozil.

ODS ale především nezvládla přechod/přerod porevoluční strany, vytvořené trochu
uměle, bez historických domácích vzorů, strany odpovědné za klíčové kroky transformace,
se všemi diskutabilními průvodními jevy, nezvládla změnu strany, reprezentované vidi-
telně a čitelně právě Václavem Klausem, ve stranu standardní, stranu ukotvenou v domá-
cím i evropském kontextu, ve stranu mainstreamovou, pravicovou, schopnou absorbovat
liberální i konzervativní proudy a elity národa, stranu, která se bude umět distancovat od
národoveckých tanečků a od porevolučních excesů, aniž by tuto dobu lacině ze své paměti
vymazala, ve stranu, která bude generovat přirozeně nové vůdce, nové osobnosti, nové my-
šlenky. To, že tento „osud“, nebo chcete-li poločas rozpadu měla ODS geneticky zakódovaný
od svého vzniku, a to, že na destrukci mnozí usilovně pracovali, by nás, kteří za to nesli
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a nesou odpovědnost, nemělo omlouvat. Z tradic britských konzervativců, se kterými nás
pojí ideová i programová blízkost, jsme si vzali jen to, co se nám hodilo. Téměř zpravodajské
prověřování minulosti, bezúhonnosti a schopností kandidátů všech stupňů veřejné správy,
výchova budoucích vůdců, okamžitý odchod všech, kteří selhali, automatická výměna lídra,
který prohraje volby, aniž by to znamenalo jeho dehonestaci či popravu a nasazení nového
příštího vítěze mělo být pro nás daleko závaznějším příkladem a etalonem, než celkem po-
chopitelný britský ostrovní euroskepticismus. William Hague přišel v roce 1997 po Johnu
Majorovi, v roce 2001 prohrál volby a poroučel se. Přesto je dnes ministrem zahraničí 
Cameronova kabinetu... 

2. Ztráta důvěryhodnosti
Je stále více zřejmé, že příčinou stálého úbytku voličů ODS je eroze naší důvěryhod-

nosti. Získat zpět důvěru voličů je hlavním úkolem, který před ODS leží. Pokud ji ODS ne-
získá, nepomůže výměna vedení, nepomůžou sebelepší programové dokumenty, nepomůžou
deklarace o „návratu ke kořenům“, nepomůže, Borisi, ani návrat Václava Klause – a tím se
ho proboha nezříkám. Člověk, který je součástí problému, nemůže být logicky součástí ře-
šení. ODS zapomněla, co dělá politickou stranu společenskou silou, co jí dává sílu a co je
podmínkou jejího úspěchu. Zapomněla, že tím vším je pro politickou stranu volič. A pokud
chce mít voliče na své straně, musí je získat a musí si je dokázat udržet. Politická strana
v demokratickém systému získává úspěch a společenskou relevanci tím, že dokáže oslovit
a udržet voliče. Tečka! Bez nich není ničím! Strana která své myšlenky nedokáže uplat-
nit, je na tom stejně, jako strana, která žádné nemá. Je na tom možná i hůře, protože ne-
schopnost dobrou ideu prosadit znevěrohodňuje jak stranu, tak ideje, na kterých stojí. Je
na tom hůře než strana, která nejenom že nemá ideje, ale nemá ani žádné členy. Musíte si
to říkat nahlas! ODS nemá voliče, je to dnes malá strana. Budíček!

V tom, co říkám, nehledejte jen kritiku za každou cenu, i když i ta tam je. Je v tom ale
i velká dávka sebekritiky. Tyto problémy nejsou něčím novým. Provází naši stranu už
téměř od jejího vzniku. Protože nebyly po dlouhá léta řešeny, narůstaly. Po celá ta léta se
bojíme problém pojmenovat, natož řešit. Výsledkem je, že naše problémy za nás „řeší“ média
a důvěryhodnost ODS klesá. A v tom je naše slabost. Obvyklou odpovědí na problémy je to,
že se strana „semkne“ a o problému se nemluví. Pojmenuje viníky a jede se dál. Nic nevy-
světlujeme a pokud už někdy něco napravujeme, děláme to téměř v tajnosti, v obavě, že na
sebe řekneme něco nepříjemného. Znovu a znovu opakujeme, že nám voliči poslali jasný
signál a znovu a znovu na něj odmítáme stejně jasně odpovědět. Kecům o pokoře nevěří ani
jejich autoři, ani veřejnost. Tahle hra už diváky nebaví.

ODS stojí na osudové křižovatce. Její budoucnost záleží na tom, zda dokáže identifiko-
vat problémy, nebo se spokojí s tím, že identifikuje viníky. První cesta vede k hledání řešení.
Druhá cesta nevede nikam. Ano, je tu ještě třetí cesta. Ta, která nás přivedla do dnešní
krize. Nedělat nic, semknout se a mlčet! Prohlášení řady z vás mě vedou k obavě, že chcete
jít tou třetí. Velryby se hromadně vrhají na pobřeží...

3. Regiony – nová mocenská centra
Pamatuji si na grémium, na kterém předseda Klaus komentoval „úspěšné“ tažení po-

slanců a senátorů ODS vedoucí ke vzniku VÚSC a nových krajů. Pardubice, Liberec, Olo-
mouc, Zlín, Karlovy Vary, Jihlava jásaly. Staly se ze dne na den dalšími novými centry
všehomíru, geniality a exploze aktivity všeho druhu. Václav Klaus tehdy předznamenal, že



regiony budou hrobařem ODS, která se rozpadne ve čtrnáct neřiditelných velkoknížectví
a centrum ztratí vliv. To se i stalo. Zkáza byla umocněna paradoxně naším úspěchem, naší
kvalitní opoziční politikou 2003 – 2004 a masivním vítězstvím v krajských volbách 2004.
Třináct úžasných hejtmanů a jeden opravdu, ale opravdu schopný vícehejtman v Brně. To
byli Skokani! Přímo skokani desetiletí. Někteří skákali jako veverky. Velké vítězství, velké
problémy. Vznik regionálních mocenských a ekonomických center se specifickým postave-
ním Prahy, daným více nulami v rozpočtu, koncentrace moci a toků peněz do rukou několika
lidí a skupin, provázanost byznysu, speciálně stavebních firem a regionální věrchušky, ale
také justice, policie, médií, ovládnutí regionálních institucí a firem. Pokud mluvíme o defi-
nitivním pádu čínské zdi mezi byznysem a politikou, pokud chceme datovat touhu po pri-
vatizaci ODS a jejích řídících orgánů, hlavně výkonné rady, vraťme se do této doby, do doby
rozparcelování moci a zájmů. Motivace organizovat velrybářské nábory souvisí právě s tě-
mito ambicemi. (Mimochodem termín „kmotr“ jsem použil pouze jednou, na uzavřeném jed-
nání výkonné rady a účastníci si to musí pamatovat. Personifikace je jenom mediální hrou
a papouškování přiblblých komentářů.)

Druhý úder přišel po volbách v roce 2008. Výkonná rada tehdy zakázala mému vedení
provádět centrální kampaň, regiony se distancovaly od své vlády a dopředu se dohodly
s ČSSD na koalicích za zrušení poplatků. Totální kolaborace vedla k totální oranžádě. Letos
bychom podobný výsledek oslavovali, pro mne znamenal počátek konce. Ne tak pro regionální
struktury. Ty se přesunuly definitivně do centra, na ministerstva, přelily se na celostátní
hřiště, realizovaly své zájmy o poschodí výše. Až ztratíme i vládu, tak se snad přesunou
k novým mocným. S Vojtou se jistě dohodnou. Nebo že by Brusel? Pro tato regionální mo-
censká centra platí totéž, co platí pro Klause. Nemohou být součástí jakéhokoli řešení, když
jsou součástí a zdrojem problémů. A nenechejme se zmýlit optickými změnami k lepšímu
v poslední době. Nevšimla si toho ani členská základna, natož veřejnost. Tím je dán i limit
řešení pro tento kongres. Potvrzení mandátu pro Petra Nečase je, stejně jako to bylo v mé
době, úzce spojeno s dohodou právě s těmito skupinami. To snižuje pravděpodobnost šance
na změnu. Tento kongres by neměl proto volit funkcionáře na dva roky, ale pouze do kon-
gresu, směřovaného někdy po prohraných prezidentských volbách, což je ještě dost dlouhá
doba do voleb sněmovních a dostatečná doba i na vnitrostranickou diskusi. Měl by zvolit
pouze tři místopředsedy a do výkonné rady po jednom zástupci z regionů. Ti by společně při-
pravili něco jako Krizový plán. To je jen rada politického důchodce. Asi zůstane nevyslyšena.

4. Globální krize hodnot a vliv nadnárodních struktur a trendů
ODS nikdy nechtěla moc slyšet, že existují na nás nezávislé síly a pohyby – společenské,

ekonomické, geopolitické a nadnárodní vlivy, které dopadají na naši ekonomickou realitu,
na vnitropolitickou situaci, na změny nálad veřejnosti a na logický pohyb tzv. voliče mediána
směrem doleva. Nechci vám tu teď přednášet ekonomickou teorii, ale bez analýzy politic-
kého rozložení společnosti a našeho postavení v tomto spektru skončíme s bezvadným pra-
vicovým programem na třech procentech. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Strana
svobodných občanů jde přesně touto cestou. ODS si vždy trochu hrála na poslední ostrůvek
pravicové deviace v levicovém evropském moři a všichni kolem nás byli měkkýši, eurohujeři,
levicoví ekoteroristi. Ano, v EU dochází ke krizi hodnot, selhal stát blahobytu a sociálního
dumpingu, selhala politika seshora vnucovaných pravidel a politických projektů typu spo-
lečná měna. To, že je evropský integrační projekt v troskách ale ještě neznamená, že máme
proč se radovat. Alternativou v Evropě jsou turbulence, které si nepřejeme. Stačí si přečíst
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Deníky Sándora Máraie. Alternativou pro nás, při naší postupné izolaci a politickém vývoji,
je recidiva doby nedávno minulé a rudý ostrov v rozbouřeném moři. Přichází jaro s Vojtou?
Jsme si vědomi vlastního podílu na tomto vývoji?

Co s tím? 
Předložím vám 4 scénáře. Podle mne jediné. Rád se budu mýlit.
Scénář číslo 1. Nazývám ho „Krev, slzy a pot aneb koza dojí krev“. Co s tímto

kongresem, to jsem naznačil. První den změňte stanovy a zítra navolte krizový tým. Klidně
ať ho vede Petr Nečas. V březnu udělejte kongres, který změní zavedené praktiky a otevře
dveře kvalitním řadovým členům. Zredukujte manažerskou síť, náklady a přinuťte každého,
kdo je placen z naší kasy, ať každý den reportuje, co udělal pro ODS. Prodejte regionální
sídla ODS. Tak jsme to s Libuší Benešovou pro tento případ plánovali. Otevřete širokou dis-
kusi s členskou základnou i veřejností. Pokud byste realizovali můj návod, tak jste schopni
přežít i delší opozici. Partido Popular ve Španělsku byla v opozici 19 let, poté 8, britští kon-
zervativci 11 let, švédská Moderaterna déle. Bojím se, že k tomu máte málo odvahy, slabý
pud sebezáchovy a podléháte jisté míře hysterie. Dávám této variantě 10 %, ale naděje
umírá poslední. Toto je jediná varianta, ve které značka ODS přežije v plném rozsahu.

Scénáře číslo 2. + 3. Oba scénáře uvádím společně, protože se liší pouze úlohou, jakou
v nich sehraje ODS. Zda bude v seniorním, nebo juniorním postavení. Nazvěme je trochu
s nostalgií „Pool svobody aneb italský gambit“. Strany s podobným programem se před
volbami do Poslanecké sněmovny spojí do předvolebního bloku. ODS, TOP09, SSO, LIDEM,
Strana soukromníků a živnostníků atd. Pro tyto varianty chybí vůle, shodný pocit ohrožení,
chuť a vůdce. Dávám jim po 20 %. Značka ODS přežije limitovaně. 

Scénář číslo 4. Varianta „Sibiřská magistrála aneb jedeme dál“. Vlak se zastavil
a v kupé sedící Nečas, Stanjura a Nwelati se rozhodují, co budou dělat. Raduan Nwelati vyta-
huje šavli a křičí: „Popravíme rebely!“ Zbyněk Stanjura jej uklidňuje a navrhuje vyloučit rebely

Následné problémy Nečase a vládní puč přinesly zásadní změnu. Nebylo to sice jaro s Vojtou, ale
báječná léta s Andrejem. Jaký je rozdíl mezi Andrejem a Vojtou? Vojta svou komunistickou minulost,
současnost a budoucnost neskrývá, nemusel během cesty na vrchol popravit tolik pěšáků, neovládá
potravinový řetězec a nevlastní média.



ze strany. Petr Nečas zatahuje záclonky a říká: „Oba máte pravdu. Budeme dělat, že jedeme
dál“. Této variantě dávám 50 % a vy se k ní neodvratně blížíte. Značka ODS nepřežije.

Pokud dnes nad Srbkami povedeme 2:0 a vy se rozhodnete jít cestou scénáře č. 1, budu
to pokládat za super den a to nejenom pro mne. Budu rád, že jsem přijel, přestože přijdu
o první set. To první vidím ale přes zdravotní problémy Petry Kvitové jako reálnější. 

Přeji příjemný den a děkuji vám za pozornost. 

✗ Vůbec to nepochopili. Mysleli si, že je to nějaký komický výstup. Zlomil jsem nad nimi hůl.
Překročili bod zvratu. Ještě nikdy jsem nad nějakým projevem nestrávil tolik času a ještě
nikdy jsem nebyl tak neúspěšný. Bylo mi smutno. Ten den jsem to v ODS definitivně vzdal. 

5 slonů v obýváku
PRAŽSKÉ EVROPSKÉ ENERGETICKÉ FÓRUM, ČERNÍNSKÝ PALÁC, 14. 2. 2013

Angličané mají pro nepřehlédnutelnou a současně okázale ignorovanou skutečnost roz-
tomilý idiom „elephant in the room“. V našem středoevropském energetickém obýváku
ovšem postává těch slonů přinejmenším pět.

Prvním slonem je jasný signál, který stále ještě fungující trh s elektřinou ve skutečnosti
generuje: „Milí investoři, je opravdu, ale opravdu, totálně přeinvestováno. V zájmu svého
zájmu investujte jinam“. Pokud ten signál budeme vnímat a hlavně se jím budeme řídit,
pak se samozřejmě nebude nějakou dobu investovat, staré elektrárny opustí trh, poptávka
se zotaví a časem se vrátíme na rozumné ceny elektřiny, které budou motivovat k investicím
i bez dotací – trh se sám uzdraví. A nebo se budeme snažit prosadit další investice do nových
elektráren „proti trhu“ za cenu jeho další deformace a dalších dotací z veřejných zdrojů (ať
přímých nebo nepřímých, zjevných či skrytých). Pak ten trh nenávratně poškodíme a na-
konec fakticky zlikvidujeme. Nutným důsledkem bude návrat k totálně regulované (a také
státem vlastněné) energetice začátku devadesátých let.

Druhým slonem v obýváku je fakt, že není v silách České republiky dotovat export elek-
třiny ať už jakýmkoliv způsobem tak, aby byl konkurenceschopný tváří v tvář dotacím,
které jsou schopni zaplatit Němci. Nám prostě peníze dojdou dřív, respektive už nám došly.
Navíc Němci mají ty dotace už schválené v Bruselu, my ne.

Třetím slonem je fundamentální pochybenost celého emisního obchodování. Pokud má
existovat konstantní, dlouhodobě předvídatelná motivace k úsporám emisí, tak potřebujeme
konstantní, dlouhodobě předvídatelnou cenu povolenky – tedy nepotřebujeme žádný pofi-
dérní a do nekonečna manipulovaný rádoby „trh“ s povolenkami, ale transparentní a sta-
bilní uhlíkovou daň na všechna uhlíkatá paliva. Samozřejmě za předpokladu, že chceme
v donquijotském boji s klimatem pokračovat a voliči jsou srozuměni s jeho náklady.

Čtvrtým slonem je rozpor oficiální projekce nárůstu spotřeby elektřiny a dnes již po-
vinných úspor. Zatím stále neschválená Aktualizace státní energetické koncepce počítá
oproti skutečnosti loňského roku s nárůstem konečné spotřeby elektřiny o 8,5 TWh do roku
2020 – to je skoro o 15 %. Podle směrnice o energetické účinnosti budeme ovšem muset ve
stejném období naopak dosáhnout zhruba 5 TWh dodatečných úspor…

O kolik myslíte, že vzrostla hrubá spotřeba elektřiny v České republice v loňském roce
oproti roku 2005? O závratných 0,7 %, neboli 0,5 TWh za 7 let. A to je ten pátý slon.

Loni touto dobou jsme říkali, že návrh Směrnice o energetické účinnosti je preskriptivní.
Letos už víme, že schválená směrnice 2012/27/EU dokonala ekonomické dílo zkázy balíčku
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emisního obchodování a podpory obnovitelných zdrojů. Celkové výdaje je ještě obtížné od-
hadovat, řádově to v ČR budou stovky miliard korun. 

Pokud někdo nadává na energetické štítky budov, tak to je jen legrácka ve srovnání
s touto směrnicí. Jen investice nezbytné pro dosažení povinných úspor tepla odhadujeme
s využitím studie pana Zámečníka na více než 80 miliard korun. Tyto investice mají opět
podle osvědčeného modelu zaplatit v cenách energie její spotřebitelé. Tentokrát se to ovšem
týká veškeré energie, nikoliv jen elektřiny.

Povinné úspory hrazené dodavatelem energie lze přirovnat k situaci, kdy v McDonaldu
k hamburgeru povinně dostanete zdarma poukázku do fitness centra a další hamburger
obdržíte, teprve až přinesete potvrzení, že jste ten předchozí vysportovali.

Dříve byl základním a v podstatě jediným nástrojem obecně škodlivého přerozdělování
peněz pouze státní rozpočet, pak se přidal rozpočet EU se zemědělskými dotacemi a všemi
fondy a dnes mu začíná zdatně sekundovat další nástroj – energie. Výsledek z pohledu po-
platníka je ovšem naprosto stejný. Peníze mizí z jeho kapsy (jen pod jinou záminkou) a roz-
plývají se v nenávratnu. Namísto rozhodování o vlastní spotřebě a investicích nastupuje
vynucené a tudíž ze své podstaty neefektivní investování prostředků s devastačním dopa-
dem na hospodářství. Míra přerozdělování neustále roste a s ní i hospodářský rozvrat. Nad-
cházející sedmiletka může být snadno poslední.

✗ Nepochybně bychom našli i další „elephant in the room“. Všichni vědí, o čem mluvím.
Liška je v kurníku, v revíru škodná, pytlák se stal hajným a kozel zahradníkem. Oligar-
chizace médií způsobila, že nikdo nevstane a nikdo nezakřičí: „Král je nahý, král nemá
šaty!“ Mluvím o neskutečných střetech zájmů ministra financí, nebývalé koncentraci ne-
kontrolované moci a nepředstavitelné naivitě jeho voličů. Ti lidi si ho snad i zaslouží.

✗ „Z politického hlediska je to jako kdybyste si vzali blondýnu a po pěti letech jí začali vy-
čítat, že není bruneta,“ hájí Babiše Stropnický alias plk. Tomeček ze seriálu Kriminálka
Anděl. To by asi tak nevadilo. Blondýna si klidně může obarvit vlasy. Ale nemůže tvrdit,
že je panna a přitom už 30 let šlapat chodník. A navíc jsme si ji nevzali. Natvrdo se 
k nám nastěhovala. Musí to být strašné dilema. Byla to neúmyslná ruka Lionela Messiho,
nebo božská ruka Diega Maradony?

Zemanův oxymóron, aneb etika progresivních daní
FEJETON, VYDÁNO A KRÁCENO V TÝDENÍKU EURO, 25. 3. 2013

Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu ani nepřekvapil, ani nepohoršil. Názorová
konzistence je určitě jeho výhodou. Mám ho rád. Nenudí, i když s ním nesouhlasíte. Přestože
český prezident zatím naštěstí nemá žádnou reálnou možnost přímo měnit legislativu, stojí
za zmínku jeho „programové“ priority. Zastavím se u obhajoby progresivních daní. 

Mluvíme-li o daních a jejich etickém rozměru, nedej bože o etice progresivních da-
ních, dostáváme se z prostředí exaktní vědy – ekonomie (která se hodnotícím a etickým,
tedy v zásadě subjektivním soudům vyhýbá), na tenký led filosofie, politiky a ideologie,
které jsou na střetu konkurenčních pohledů, motivací a preferencí založeny. Pro ekonoma
je tudíž spojení „etické daně“ klasickým oxymóronem, protimluvem. Něco jako ohlušující
ticho, živá mrtvola či pravicový odborář. Můj první závěr: Miloš Zeman nepreferoval
etická, ale spíše ideová východiska.



Úvodem si vypomohu citátem z druhého listu svatého apoštola Pavla Korintským:
„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí, ani
z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ Jenom dobrovolný dar je v ekonomii
lidské sounáležitosti přidanou hodnotou. Pokud někomu silou zákona něco vezmu, například
formou daní, a dám to druhému, pak ani ten, komu bylo vzato, ani ten, kdo vzal, nejsou oprav-
dovými dárci a obdarovanými. Jaká etika je tedy v donucení obsažena? Naše křesťansko-ži-
dovské základy, tisíciletá tradice a západní hodnoty nám snad mohou nejvíce dopomoci
v posouzení etičnosti, tedy správnosti toho, či onoho. Pokud naše názory neformují soudruzi
Lenin, Grebeníček, Semelová, nebo dnešní evropští a čeští socialisté... Jak pravil V. I. Lenin:
„Celá společnost bude jediná kancelář a jediná továrna s rovností práce a platů.“ 

Křesťanská etika a dokonce i dnešní evropské autority hovoří vždy o rovnosti příleži-
tostí a ne rovnosti „leninského“ typu. Celé křesťanské dějiny nás učí, že dar má smysl nejen
pro příjemce, ale i pro dárce. Nárůst státu a jeho agendy, zvýšení podílu veřejného sektoru
na tvorbě HDP a přerozdělovací mechanismy vedly k logické potřebě zabezpečit vyšší roz-
počtové příjmy, tedy ke zvýšení daní. Bohatí se naučili daně obcházet a neplatit, neboť kdo
by platil státnímu a neosobnímu Otesánkovi, kdo by cpal to, co vytvořil, do chřtánu příšery
zvané Leviathan. 

Masivní přerozdělování naučilo potřebné a navíc i černé pasažéry sociálních systémů,
brát dar jako svůj nárok, který jim musí být poskytnut. Jako právo, které jim musejí zdra-
vější, mladší, bohatší a úspěšnější garantovat. Tímto se dostává stále větší počet lidí, tedy
voličů, do „drogové“ závislosti na státu. Časem si tato drogově závislá většina „demokra-
ticky“ prosadila i kodifikaci práv a nároků do Ústav, Kodexů, Listin. 

Základní práva – právo na život, na soukromí a na ochranu legálně nabytého majetku
nabobtnala do nebývalých rozměrů. Drogově závislá většina se slastně protahuje v sociál-
ních sítích a skutečně potřební živoří. Vždyť přece veřejné rozpočty jsou tak tučné a dávají
na ještě větší nesmysly než je moje potřeba, říkají si logicky senioři, nemocní, chudí a han-
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„Novináře dělím do dvou skupin. Tou první skupinou jsou normalizační komunistická práčata. Tento
typ pokládám za novinářské prostitutky a hluboce jimi pohrdám. A pak je druhý typ novinářů. A to nej-
sou jen hlupáci, to jsou sebevědomí hlupáci, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu. A tito hlupáci
spolu s novinářskými kurvičkami vytvářejí mediální prostředí v této zemi.“

(Miloš Zeman, MF Dnes, 12. 6. 2002)

dicapovaní, ale i úředníci, učitelé, lékaři, policajti, hasiči, dopraváci, vojáci; říkají si to i pří-
jemci dotací, subvencí a konzumenti státních a veřejných zakázek. A všem to připadá málo. 

Kvalita každé společnosti se správně hodnotí podle schopnosti postarat se o ty, kteří
toho sami nejsou schopni. Souhlas. Nakonec ale platí daně a za jejich neplacení je ostraki-
zována a penalizována právě ta skupina lidí, která garantuje rozvoj, inovace, vyšší produk-
tivitu, úroveň sociálních služeb a jako jediná vytváří přidanou hodnotu – vzdělaná střední
třída. Progrese v daních vždy nejvíce vysává tuto skupinu, její potenciál, ničí její motivaci
ke zlepšení, k úspěchu, k tvorbě hodnot a nakonec i k placení daní. Je to vrcholně neetické! 

Státní přerozdělování, nota bene progresivní zdanění není tedy naplněním oné křes-
ťanské teze, která mluví o potřebě starat se o potřebné. Vzhledem k dopadům je tady můj
druhý závěr: Miloše Zemana nezajímal ani ekonomický rozměr progresivních daní. 

Pro obhajobu daní použiji mainstreamový ekonomický názor. Pokud daně slouží k udr-
žení a zajištění systému vlastnického práva, tak je daň nejenom legální, ale i legitimní, jako
přijatá dobrovolná povinnost. To, že dnes veřejný sektor nabobtnal z feudálního „desátku“
na neuvěřitelných 40 – 50 % podílu na HDP, je dáno vývojem, který pozitivní určitě není
a obhajoba progresivních daní je tudíž podobná hašení požáru benzínem. Trend musí být
zcela opačný. Jinak západní civilizace podlehne globálnímu souboji a evropský stát blaho-
bytu = EU skončí v propadlišti dějin jako Říše římská. To by měl prezident eurofederalista
do svých hrátek s progresivní daní zakalkulovat, protože jinak by platil závěr číslo tři: Miloš
Zeman v sobě zapřel i úspěšného prognostika. 

Neúprosným zrcadlem etiky naší společnosti je trh. Trh za krizi nemůže. Mohou za ni
politické chyby, etické poklesky, neodpovědnost, nenažranost a populismus, které křiví eko-
nomické prostředí. Jak se říká: „Když máš křivou hubu, nezlob se na zrcadlo“. Libe-
rální trh se v žádném případě nerovná anarchii. Naopak. Spontánnost rozhodování
jednotlivých účastníků trhu korigovaná zažitým řádem, uzancemi a geneticky zakódovanou
etikou uspořádává trh podobně jako chování organismu při vysoké míře entropie. Náš trh
funguje proto tak dobře, protože je postaven na křesťanské etice, která si stejně cení od-
povědnosti i solidarity, svobody i spravedlnosti. Náš trh stojí na dobrovolném přijetí určitých
hodnot, principů a nepsaných pravidlech. Ta psaná je pouze stvrzují a vymezují sankce pro
ty, kteří by je nechtěli plnit.

Takto by fungoval trh v ideálním případě. Víme, že v praxi tomu tak není. Trh je pokři-
ven nejrůznějšími lobbyistickými tlaky a parciálními zájmy. A je jedno, odkud tyto tlaky
a zájmy přicházejí. Zda od firem, odborů, nebo jsou důsledkem touhy politiků koupit si hlasy
voličů. Vyhovění těmto tlakům je vždy vítězstvím silné a dobře organizované nátlakové
menšiny nad rozptýlenou a neorganizovanou většinou. Vždy jde o rent-seeking, dobývání
renty. To je ona známá Buchananova veřejná volba. Ona odhaluje kořeny naší současné
krize. Stejně jako krizí minulých a budoucích. Ty kořeny mají svá jména: protekcionismus
a populismus. Často je ovšem obtížné odlišit jedno od druhého. Snaha preferovat některé
firmy na úkor jiných, stejně jako neodpovědné rozdávání dárečků občanům jdou obvykle
ruku v ruce a tleskají tomu jak velké korporace, tak odboráři. Proto těmto skupinám nevadí
neetické zvyšování daní úspěšným, odpovědným, samostatným a pracovitým, skutečným
„lidem práce“. Je to víc jak neetické, je to proti samotným principům svobodné společnosti.
Závěr číslo čtyři: Miloš Zeman se tímto návrhem projevil jako populista.

Existují tedy čtyři hodnoty, které jsou rovnocennými součástmi naší křesťanské etiky:
svoboda, odpovědnost, spravedlnost a solidarita. Tyto hodnoty dnes nejsou v rovnováze, ky-
vadlo je dlouhodobě vychýleno ve prospěch druhých dvou. Progresivní daně fatálně ohrožují



základy svobodné společnosti, nabourávají pocit odpovědnosti za sebe i za druhé, nejsou ani
v náznaku spravedlivé, podobají se spíše sociálnímu výpalnému a už vůbec nejsou solidární,
ve smyslu dobrovolné, nevynucené vzájemnosti, tedy námi hledané etiky.

Proč tomu tak je? Nejlépe to zřejmě řekl sociální psycholog Gustave Le Bon: „Davy
nikdy nežízní po pravdě; odvracejí se od skutečností, které se jim nelíbí a zbo-
žňují raději klam, když je oslňuje. Kdo v nich umí vzbudit iluze, ovládne je velmi
snadno, kdo se je snaží zbavit iluzí, stane se vždy jejich obětí.“ Progresivní daně
jsou přesně tím klamem a iluzí, kterými se lidé nechávají manipulovat a ovládat. Mýtus
progresivních daní vyvolává ze záhrobí duchy malosti, závistí, průměrnosti a probouzí ty
nejtemnější lidské pudy. 

Pokud by museli „lidé práce“ platit výpalné v podobě progresivní daně ze svých příjmů
a nemohli řešit situaci jako herec Gérard Depardieu úprkem pryč, pokud by neměli víru
v politickou změnu jako Astrid Lingrenová, díky jejíž povídce Pomperipossa v Monismanii
(popisující povinnost této úspěšné spisovatelky a voličky sociálních demokratů platit ne-
stoudné progresivní daně 102 %) prohráli socialisté ve Švédsku v roce 1976 po desítkách let
volby, a pokud by navíc nechtěli porušovat zákony, většina z nich by definitivně zanevřela
na tuto zemi a na aktivitu, bez které je tato země odsouzena k obecné chudobě. Progresivní
daně jsou neetické z povahy věci a jsou pouze neodpovědným a populistickým nástrojem no-
vého třídního boje, zabaleného do cukrátka populismu, mocenských ambicí a evropského so-
ciálního bludu. Budiž nám nebe milostivo! 

Je jasné, že Miloš Zeman sám progresivní daně nezavede. I Václav Klaus z Hradu do pod-
hradí uděloval spíše jen knížecí rady. Nicméně souběh aktivistického hradního světlonoše,
oranžového Senátu, perspektivně oranžovo-rudé Sněmovny a třetí komory Parlamentu – Ús-
tavního soudu může být smrtícím koktejlem pro menšinu, kterou Miloš Zeman evidentně ne-
zastupuje a zastupovat ani nechce. Není jich deset milionů, je jich méně a bude jich ubývat.
Jsou to ony zemanovské, vymírající, dosud daně platící, zmenšující se ostrovy pozitivní deviace. 

✗ Nikdy bych nevěřil, že může vzniknout tak bizarní tandem Zeman – Babiš. Znám je oba
dobře. Miloše jsem si vážil proto, že nebyl hloupý, byl konzistentní a bez ohledu na pro-
mile byl schopen, na rozdíl od většiny ostatních, začít a srozumitelně ukončit složité sou-
větí, respektovat shodu podmětu s přísudkem a dokázal brilantně urazit ty, co si to
zasloužili. Andreje jsem si vážil pro jeho pracovitost, cílevědomost a tah na branku. Je-
jich pragmatické spojení je neúspěšným genetickým experimentem. Nepojmenoval jsem
totiž jejich negativa. Spojením se znásobila. Nevím, kdo koho využívá, ale Andrej je v tom
fakt dobrý. Použít, zahodit. Milošku, dej si bacha!

Zastavme ho!
PARLAMENTNÍ LISTY, 3. 7. 2013

Kdyby nebyl Andrej Babiš nebezpečným chlápkem, který potenciálně ohrožuje svobodu
a demokratický vývoj v České republice, ani by mi nestálo za to na jeho opakované neurvalé
a lživé útoky reagovat. Soudy u nás stejně soukromí, pověst a dobré jméno osob veřejně čin-
ných z principu nehájí a nemá ani cenu se k nim dovolávat. Ústava chrání kdeco, ale zá-
kladní principy demokracie, soukromí a svobodu jednotlivce ani náhodou, když tak jen
proklamativně. Jen pro pořádek: Renáta Vesecká by si nikdy, opakuji nikdy do výkonu své
funkce nenechala mluvit. V tom byla výjimečná a je jí škoda.
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Kdybych se choval jako Babiš a používal pouze citace z médií, bránil bych se podobně
agresivně větami o bolševikovi, estébákovi, zloději a lháři. Neudělám to. Ne kvůli jeho mi-
liardám, nakoupeným médiím a sílícímu vlivu. Neudělám to proto, že je zde něco důležitěj-
šího a to základní sdělení mi stojí za to, abych na něj reagoval. 

Ano, Andrej Babiš právě dnes, kdy lidí slyší na nové světlonoše, kdy odmítají akceptovat
stávající politické elity, kdy chtějí slyšet věty o pořádku, řádu, konečném řešení a chtějí
novou tvář, představuje extrémní riziko. Nenechme se mýlit jeho malou podporou. Hlavní
motivací jeho vstupu na veřejné kolbiště není ani tak snaha omezit korupci, to by snad sta-
čilo začít u něj a řádově by se snížila o mnoho procent, jako spíše strach. Strach z vyšetřo-
vání a vyšetření podezřelých případů jeho podnikatelských aktivit. Unipetrol, který vlastně
ukradl, protože nezaplatil. Kostelecké uzeniny, snaha ukrást Setuzu, ovládnout ČEPRO,
dostat pod kontrolu českou chemii. Dnes – ovládnout veřejný diskurs. Už tak drží pod krkem
celou českou veřejnost ovládnutím potravinového řetězce v agroprůmyslu.

Vždycky si držel nakrátko „svého“ ministra vnitra a věřte mi, něco o tom jako bývalý
premiér vím. Až Kubice ho vystrašil. Ten moment rozhodl. Na scénu vstupuje On, celý
v bílém, s rozhořčeným výrazem ve tváři, se silnými větami hemžícími se frázemi o vymý-
cení korupce, s posvátným posláním vyčistit ten polistopadový Augiášův chlív. S pomocníky
typu Randák, Vincenc a mnohými dalšími zneuznanými, vyvolenými a samozvanými Vik-
tory Čističi začíná, jako mnozí před ním, budovat „nový a lepší stát“. Naposled takhle kon-
čila Výmarská republika. 

Jednu věc musím Andrejovi přiznat. Dokonalý marketing. Práce s negativní energií, obchodování
s iluzemi, závistí a potlačovanou zlobou. A taky na sobě hodně pracuje. Jó, jó. Je to politik!



Zastavte ho! Když poprvé Hindenburg samozvaně s využitím ústavy sestavil prezident-
skou vládu, měl Hitler a jeho NSDAP ve volbách 1928 pouhá 2 % hlasů. O dva roky později
už 17 %. Jak to dopadlo s demokracií v Německu známe z učebnic. Jak to dopadne u nás, to
máme snad pořád ve vlastních rukách. Zastavme ho! Zastavme ho včas!

✗ Brownovo pravidlo politického vůdce: „Abyste měli v politice úspěch, je často nutné po-
vznést se nad vlastní zásady. Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěchu v politice, je vyčí-
hnout si dav lidí, který má někam namířeno, a postavit se mu do čela.“ Andrej si pro
nástup do politiky vybral vhodnou dobu, nakoupil si parťáky a mediálně zajímavé ksi-
chty, takže jim nic nedluží a může se jich kdykoli zbavit; vytipoval tři chytlavé, dostatečně
ploché, ale mediálně zajímavé věty a našel si cíl. Hrubě, bez možnosti naší obrany se vy-
vážel na populistické vlně proti „topolánkovsko-dalíkovské mafii“. Měl takovou drzost
a byl si tak jist svou mediální převahou, že to udělal přesto, co o něm všechno vím. Andreji,
žádný strom neroste do nebe. Ani Topol. Ale ani ty.

Korupce nebývalého rozsahu
VIRTUALLY.CZ, BLOG, 8. 7. 2013 

Chtěl bych se úvodem omluvit Václavu Klausovi. Občas jsem ho škádlíval a přátelsky
káral za jeho „mimoústavní postupy“, „extenzivní výklad ústavy“, či vyplňování „bílých
míst“ v ústavě. Byla to ve srovnání s dnešní hradní realitou jen doba her a malin nezralých;
nic, co by v kontextu posledních týdnů stálo za řeč. Asi málokdo, až na nás, pár sýčků a ška-
rohlídů, dokázal dohlédnout dopady přímé volby prezidenta a mocenský apetit vítěze. Sku-
tečnost předčila i naše očekávání. 

Ani v nejmenším nechci naznačovat, že by Miloš Zeman překračoval ústavu. Vždy jsem
považoval tento dokument z dílny Rychecký & Jičínský za dílko šité horkou jehlou, plné
nášlapných min a dračích vajec, ke kterému bylo nutné přistupovat s pokorou, ale i obez-
řetně a kráčet spíše anglosaskou cestou uzancí, zvyklostí a dobrých mravů. Na druhé straně,
příklad Ústavy Výmarské republiky, nebo té Stalinovy jasně ukazuje, že sebelepší ústava
demokracii, natož svobodu stejně nezajišťuje. Silný Parlament a silné politické strany by
žádný posun v našich ústavních právech a svobodách jistě nepřipustily. Obojího se nám
dnes želbohu nedostává. 

Proto jsem velmi pozorně a bez komentářů sledoval proces vzniku a vytváření Zema-
novy „vlády odborníků“. Podotýkám, že Jiřího Rusnoka pokládám za člověka mně blízkého
a byl to právě Jiří, kdo odmítnutím mé nabídky na post místopředsedy vlády pro ekonomiku
nepřímo nastartoval vznik dnes už legendárního NERVu, jehož se stal i platným členem.
Vznik této vlády je nepochybně legální, o její legitimitě lze ovšem s úspěchem pochybovat.
Případnou důvěru danou této vládě komunisty, zdivočelými socany, směšnými Věcmi ve-
řejnými a absurdním uskupením LIDEM pokládám za danajský dar, nikoli potvrzení legi-
timity. S přibývajícími jmény se pomalu rozkrývala pravda, do té doby pouze tušená. Jde
o nejrozsáhlejší korupci v dějinách novodobé České republiky. Jedná se o evidentní trafiky
za dlouholeté přátelství, za loajalitu a za podporu v prezidentské volbě Miloše Zemana.

Posledním zcela zjevným důkazem korupce je nominace profesionálního trafikanta
Jana Fischera na post ministra financí. Jediným důvodem jeho jmenování je nepochybně
všemi očekávatelný politický kotrmelec mezi první a druhou prezidentskou volbou a po
úvodní podpoře Karlu Schwarzenbergovi vypočítavá podpora Miloše Zemana. Kromě po-
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chybné popularity jej totiž k tomuto postu nic dalšího nepředurčuje. Zařazuje se tak do
Hvězdné pěchoty tohoto ministerstva – Sobotka, Tlustý, Fischer.

Je s podivem, že na tuto korupční causu „tisíciletí“ ještě nikdo neupozornil. Mám pro to
jediné vysvětlení. Právě teď, na základě přímého příkazu Ivo Bobliga Ištvana z Olomouce,
probíhají masivní odposlechy Miloše Zemana, kancléře Mynáře, Martina Nejedlého, Jiřího
Rusnoka, Marie Benešové a dalších nominantů, včetně jejich přátel, příbuzných a rodinných
příslušníků. Očekávám vzhledem k rozsahu korupce rozsáhlé zatýkání desítek osob ne-
jméně dvěma tisíci příslušníků speciálních jednotek, kteří vzhledem k počtu budou zapůj-
čeni i z okolních zemí. Beranidla, kukly a krátké brokovnice se fasují i ze skladů pro
mimořádné události. Ukazuje se významný nedostatek tohoto materiálu, což by mohlo být
velkou výzvou i pro Martina Pecinu. Zatýkání proběhne momentem jmenování vlády Milo-
šem Zemanem. Tím bude tato obrovská korupce potvrzena a akce bude moci začít. Vazebně
vězněni budou pouze ministři a zprostředkovatelé korupční nabídky.

Možná se mýlím a nic se nestane. Pak ale existuje jediné vysvětlení. Jedná se jenom
o trafiky a ne o korupci. Pak ale žádám okamžité propuštění Romana Bočka, Ivana Fuksy,
Petra Tluchoře a Marka Šnajdra. Jejich věznění je v takovém případě nezákonné a proti-
ústavní. Není možné měřit každému jiným metrem. Nebo ano?

✗ V jednom rozhovoru mluvím o spouštěčích vývoje: „...k populismu, jako cestě vyvézt se
k moci na vlně protikorupčního boje pomocí represí, a ambici některých moci a pomsty-
chtivých skupin v justici dostat se na vrchol, je ještě třeba přičíst novou roli Hradu... Ta
do toho jakoby situačně, náhodně vstupuje a patří k těm externím vlivům, které to ještě
dále deformují, zejména bagatelizací ústavního pořádku. Dále aktivistická třetí komora
Parlamentu zvaná Ústavní soud. A nezapomínejme na zvýšenou aktivitu amerických
tajných služeb a jejich obdivovatelů v naší justici i mimo ni“... Nazval jsem to Justiční
juntou. Ta věc se mě dotkla osobně. Když Bradáčová nezavřela ani Bartáka, ani 
Tluchoře, tak na mě cílí přes Marka Dalíka.

Katastrofický scénář
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, 29. 11. 2013

Absurdní drama s názvem Aktualizace státní energetické koncepce dospělo do dalšího
dějství, když MPO zveřejnilo novou verzi koncepce. Nechtěně v ní dalo za pravdu stále ros-
toucím řadám skeptiků, kteří se domnívají, že v dnešním Česku už není možné se ve spleti
lobbistických zájmů dobrat racionálního řešení energetiky ve prospěch občanů a národního
hospodářství.

Nová verze se sice stejně jako ta předchozí zaklíná zvyšováním energetické účinnosti
a dalšími energetickými ctnostmi, navržený scénář vývoje energetiky do roku 2040 však
směřuje přesně opačným směrem. Nově je zcela absurdně preferováno využití domácího
hnědého uhlí v elektrárnách namísto tepláren, respektive upřednostněna kondenzační vý-
roba před kombinovanou. 

Ministerstvo počítá s dlouhodobým pokračováním dnešní osvědčené praxe vývozu uhlí
po drátech a vede tak české teplárenství a s ním i 1,5 milionů domácností do slepé uličky.

Pro teplárny, které dokáží využít domácí hnědé uhlí s podstatně vyšší účinností a vedle
výroby elektřiny zásobovat také domácnosti a další zákazníky teplem, bude kvůli výrobě
elektřiny chybět uhlí a podle názoru ministerských úředníků mají přecházet na podstatně



dražší zemní plyn. Domácnosti přece dražší teplo rády zaplatí a tuzemští dodavatelé a di-
stributoři zemního plynu mohou slavit. To by nevymyslel ani Jára Cimrman se svými po-
věstnými úkroky stranou! Spíš se to podobá známému Černomyrdinovu: „Chtěli jsme to
udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky.“

Netvrdím, že ministerstvem představený scénář vývoje energetiky nemůže nastat. Do-
konce bych řekl, že k němu zatím směřujeme. To však nic nemění na tom, že je to scénář
katastrofický, kterému bychom se měli snažit vyhnout. Pokud počítáme s rozvojem jaderné
energetiky, pak by to neměl být problém. V prezentovaném scénáři však výstavba jaderných
bloků přináší namísto úspory domácího uhlí jen navýšení exportu elektřiny. 

Po několika letech přípravy a různých peripetií se ocitáme znovu ve výchozím bodě,
protože pod energetickou koncepci s tímto scénářem vývoje energetiky se nemůže žádná
rozumná vláda podepsat. Tím méně pak vláda s premiérem, jehož strana před volbami de-
klarovala, že přednostní využití uhlí v teplárenství legislativně zajistí. Už teď se ale bojím
kompromisu mezi uhlím, plynem, řepkou a polystyrénem.

Cesta z Olomouce do Olomouce aneb ODS se bojí 
politické diskuse?
VIRTUALLY.CZ, BLOG, 17. 1. 2014 

Toto mé zamyšlení je porušením slibu, který jsem si před zlomovým kongresem občan-
ských demokratů v Olomouci dal a který jsem až do dnešního dne neporušil. Uložil jsem si
„bobříka mlčení“ s cílem nekomentovat předkongresové vření a snahu strany o sebezá-
chranu v situaci, kdy se to zdá být úkolem téměř nemožným. Ostatně vše jsem k tomu řekl
již loni v listopadu a od té doby se moje prognóza nejen naplnila, ale následnými událostmi
a pádem Nečasovy vlády ještě zhoršila. Domníval jsem se, že vnitrostranická diskuse je
nezbytnou součástí rázného řešení a nastartování postupného návratu důvěry a tím i voličů.
Každá strana se dostává do krize důvěry, každá strana má mít vnitrostranické mechanismy
nastavené tak, aby takovou krizi přežila a vyšla z ní posílena. ODS, jako strana nová,
vzniklá na základě poptávky veřejnosti po obraně svobody, individuální odpovědnosti a po-
listopadového vývoje, prožila v posledních dvou dekádách několik nestandardních a v zá-
padních demokraciích neobvyklých zlomů, které ji nutně musely poznamenat. Neúspěšný
pokus o odstranění Václava Klause, známý jako Sarajevský puč v roce 1997, povalení vlastní
vlády během předsednictví EU v roce 2009, úspěšný puč vedoucí k mému odchodu v roce
následujícím a mohl bych pokračovat. Společně s řadou skandálů to podlomilo jak důvěru
voličů, tak důvěru vlastních členů v samočisticí mechanismy strany. Teď, možná pět minut
po dvanácté, byla malá šance, jiskřička naděje na zvrat. 

Předřazení volby orgánů, včetně předsedy a místopředsedů, politické diskusi ale tuto
naději dramaticky eliminuje. Je to poprvé v krátkých dějinách ODS! To se té diskuse ob-
čanští demokraté natolik bojíte, že pokračujete v tradici selhání svých předchůdců a hlaso-
vacími aliancemi předem připravených manipulačních her? 

Nic jste nepochopili a nic jste se nenaučili! To, že jste nepozvali své bývalé předsedy, mě
nemrzí, i když je to neobvyklé. Ostatně, nic nového bychom vám už asi neřekli. To, že ale ne-
jste ochotni, aspoň v pudu sebezáchovy vyslechnout sami sebe a pokračujete v neblahé tradici
hry na vnitrostranickou demokracii, mě vede k názoru, že jste pořád ještě neporozuměli
hloubce problémů, ve kterých se ODS nachází. Nevím, jestli jste schopni, nebo spíše ochotni
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rozhodnutí výkonné rady o programu na kongresu zvrátit a jako konzervativní strana se
chovat standardně a konzervativně, každopádně vám to doporučuji. Možná to je mé doporu-
čení poslední. Přesto přeji vašemu jednání úspěch a vašim potenciálním voličům naději.

✗ Petr Fiala měl jistou malou šanci, jak si vykolíkovat prostor, a ten hned v úvodu pro-
koučoval. Jeho formální znovuzvolení mu dává šanci novou a docela mu přeji, aby ji ne-
spackal tak, jako tu první. Tedy, přeji to hlavně nám, těm potenciálním voličům.

Ukrajina je jak Kámasútra.
TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK, 12/2014

Na Ukrajině samozřejmě podnikatelsky působím. V dresu EPH jsem tam odpovědný
za zahraniční vztahy a rozvoj společnosti NAFTA. Jako generální ředitel VAE Controls
Group vyhledávám projekty, shodou okolností také na Ukrajině a v Rusku, a to jak v pe-
trochemii, tak v energetice. Východní trhy jsou komplikované, nestabilita je smrtící pro
všechny podnikatele. I já se ke konfliktu na Ukrajině vyjadřuji velmi opatrně. Nicméně
řeknu-li to trochu brutálně: může to naopak přinášet i nové příležitosti. Zpět do politiky už
nechci a po našich politicích chci jediné. Aby si nenaběhli na laciné značkování dobrých
a zlých, viníků a obětí. Ukrajina je jak Kámasútra. Mění se polohy, ale aktéři zůstávají.

Proč zdůrazňujete, že kořeny současné ukrajinské krize jsou hluboko v její historii?
Zrovna mám rozečtenou knihu Timothy Snydera: Krvavé země – Evropa mezi Hitlerem

a Stalinem. Je to nejplastičtější faktografie popisující území, z něhož zmizelo před válkou
a během války 14 milionů lidí, z toho pět milionů Židů. Už v roce 1933 byl hlad na Ukrajině
důsledkem chybného rozhodnutí o kolektivizaci, ale hladomor, faktická genocida byly způ-
sobeny přímým rozhodnutím Stalina. Tři miliony Ukrajinců umřely hlady, byly doložené
případy kanibalismu. To musí v každém národu nutně zanechat nesmazatelné stopy.

Ukrajina ale zažívala krutosti dál a její hranice se často měnily.
Do války tam zlikvidoval Stalin více Židů, než kolik jich žilo v celém Německu. Pak měl

v úmyslu území vyhladovět Hitler, což se úplně nepodařilo. Nejdříve na třídním, pak na ra-
sovém principu byli systematicky vybíjeni lidé, což bylo dáno i paktem Molotov – Ribbentrop
a rozdělením Polska. Gulagy a koncentrační tábory. Skončila válka a Ukrajina měla posu-
nuté hranice, pokračoval stalinský teror. Měnil se Krym, uměle přičleněný k Ukrajině,
odkud byli již dříve vysídleni Tataři, vracející se až v 90. letech. Na Krym byli mezitím se-
stěhováni důstojníci Rudé armády a KGB – proto je Krym dnes víceméně ruský. Ruské
pasy ale už nemá jenom Krym, ale v desítkách až stovkách tisíc je mají i lidé na východní
Ukrajině v oblasti Lugansku, Dněpropetrovsku a dalších městech. Ukrajina je navíc roz-
dělena nábožensky – katolictví na západě, pravoslaví na východě, jazykově, historicky, so-
ciálně a ekonomicky. Taras Ševčenko versus V. I. Lenin. Celý Donbas, Charkov, Doněck jsou
průmyslová centra, která ve vazbě na Rusko drží Ukrajinu ekonomicky nad vodou. Známý
příběh, který charakterizuje dramatické změny: „Narodil jsem se v Rakousku-Uhersku, do
školy chodil v Československu, oženil se v Maďarsku a rozvedl v Sovětském Svazu. Teď na
důchod jsem na Ukrajině. Přitom jsem se nikdy nehnul z Mukačeva“...

Oranžovou revoluci z roku 2004 nevidíte jednoznačně pozitivně?
Po rozpadu Sovětského svazu dohodou o bezjaderné Ukrajině došlo ke garanci hranic.

Přicházejí první prezidenti a s frustrací Oranžová revoluce... Volby předtím vyhrál Viktor



Janukovyč. Oranžové revoluci jsem byl už přítomen. Smetla Janukovyče a vynesla k moci
dva velké hrdiny – Viktora Juščenka a Julii Tymošenkovou, pozdější nesmiřitelné soupeře.
Jejich souboj o moc předznamenal další vývoj. Byli potlačeni velcí oligarchové, Rinat Achme-
tov, Dmytro Firtaš, a vyrostla spousta menších. Miliardáře vystřídali milionáři – ale dál
pokračoval byznys. Tymošenková s Juščenkem svým soubojem oranžovou revoluci zničili –
a i když byla trochu umělá a řízená víceméně ze Západu, dávala Ukrajincům jakousi šanci.

Janukovyč má dnes nálepku zloducha – právem?
Když Tymošenková kandidovala na post prezidentky, těsně vyhrál Janukovyč a začal

dělat v zemi pořádek. Nedělal to úplně hloupě. Obavy, že nebude proevropsky orientovaný,
se ukázaly liché. Protože všichni ti velcí oligarchové neměli zájem, aby jim někdo z Kremlu
kontroloval byznys. Do toho přichází Majdan a jakoby nová revoluce, už zdaleka ne tak
spontánní. Řekl bych, že nejvíc ze všeho byla vyvolaná totálním naštváním oligarchů, když
lidé kolem Janukovyče vstupovali i do tradičních hájemství, která brali někteří ti „velcí
kluci“ jako svá. Až se naštvali a financovali jak výcvik organizovaných bojůvek, tak částečně
Majdan, což společně s penězi z Německa a Ameriky vytvořilo novou krizovou situaci, která
se politickým vůdcům opozice úplně vymkla z rukou. Jsem přesvědčen, že ani Jaceňuk, ani
Kličko neměli Majdan pod kontrolou. Pak stačilo škrtnout zápalkou a na Majdanu plály
ohně a tekla krev.

A vliv ruského prezidenta Putina?
Vladimir Vladimirovič Putin řekl ne tak dávno, že největší tragédií 20. století byl rozpad

Sovětského svazu. Rusko mělo po staletí zájem kontrolovat své bezprostřední okolí buď jeho
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Дорогі друзі. Ми приїхали, щоб допомогти вирішити газову кризу. Viktor s Julijou po mnoha mě-
sících na veřejnosti spolu. 

přímým přičleněním nebo později ekonomicky, pomocí tzv. pipeline diplomacy. Když přišlo
po roce 1989 o sféry vlivu ve střední Evropě a vitální hranice NATO a EU se posunula na
východ, stalo se cílem – možná na jiném základě – znovu vytvořit podobné soustátí. Pro
Rusko je Ukrajina nárazníkovým pásmem a tranzitní zemí pro dodávky do Evropy. Zemí
klíčovou, kterou chce kontrolovat. Takže Putin se chová naprosto přirozeně. Všichni jsme
čekali, že po olympiádě v Soči to začne řešit. Stejně jako v roce 2008, kdy byla obsazena
Jižní Osetie a Abcházie – a tím se definitivně „vyřešil“ alternativní produktovod přes Gruzii
do Evropy. Kreml si tam prostě vykolíkoval prostor a demonstroval návrat Ruska mezi su-
pervelmoci. 

Tehdy se opravdu v Gruzii bojovalo – může nastat podobný scénář?
Postup je teď podobný, ale nemusí skončit válečně a krvavě. Diplomacie na nejvyšší

úrovni začíná fungovat. Ale nikdo vám neřekne, jak to dopadne. Jestli Krym bude defini-
tivně ruský. Mohou to vyřešit jen dohody a standardizace postupů, tedy volby. Ale ty zase
vzhledem k složení obyvatelstva a přirozenému rozdělení na západ a východ mohou Ukra-
jinu dál trhat na dvě části, mohou vznikat nové tenze. Řekl bych, že cílem Kremlu a kom-
promisem pro Západ, především USA, je federativní uspořádání. Role Evropské unie je
přitom víceméně marginální a směšná.

Exprezident Václav Klaus prohlásil, že vinu za ukrajinskou krizi nesou NATO 
a Evropská unie. Vidíte to podobně?

Určitě nebudu jakkoli komentovat Václava Klause. Ukrajina má problémy sama se
sebou. Ovšem EU nenabídla Ukrajině nic. Přistupte na všechna naše pravidla hry a pak se
uvidí. To Ukrajina nemohla akceptovat. Má např. velké zásoby břidlicového plynu, a v Unii
by ho za současných pravidel těžit nemohla. Má přitom enormní energetickou náročnost,
největší v celé Evropě. Je extrémně závislá nejen na tranzitu, ale i na dovozech energií, po-
třebuje modernizovat zastaralý průmysl, snižovat závislost na Rusku.

Jakou hru rozvinuli ukrajinští oligarchové?
Podle mých informací byla Ukrajina v době, kdy měla podepisovat asociační dohodu

s Unií, šest nebo osm týdnů před defaultem. Kyjevská administrativa to tajila, a do toho
přišly téměř nestoudné podmínky MMF pro půjčku, kterou by Ukrajina nebyla schopna
splácet. V důsledku celních bariér Ruska se snížil export některých komodit o 40 – 60 %.
A právě v té chvíli se od Janukovyče odklonili „velcí kluci“, kteří ho vždycky podporovali, 
financovali jeho Stranu regionů a samotného Janukovyče. Detailně by to mohl popsat Miloš
Zeman, který při návštěvě Doněcka několikrát pochválil Rinata Achmetova za proevropské
směřování. A ten Zemanovi několikrát stejnými větami zdvořile vysvětlil, že střednědobě
je vstup do unie určitě cíl, ale krátkodobě je to ekonomicky nevýhodné. To bylo krátce před
nepodepsáním asociační dohody.

Evropská unie dnes už není pro Ukrajinu cílem?
Země potřebuje okamžitou finanční pomoc a je fatálně závislá na Rusku. Ty sny 

Evropské komise o přičlenění bez masivní finanční pomoci jsou iluzorní. Samozřejmě, 
že Ukrajina patří do Evropy a nikdy z ní nezmizela. Ale řešení není možné bez dohody 
Putin – Merkelová, případně Putin – Obama. A Putin přičlenění Ukrajiny k Unii nechce,
vyjadřuje to jasně. Přitom velká rusky mluvící menšina – a leckde i většina – na Ukrajině
je problém, který není v krátkodobém horizontu řešitelný.



Říkáte, že odhadnout další vývoj je velice obtížné. Co tomu brání?
Teď nastoupila nová prozatímní administrativa, velmi slabá, poskládaná takřka roz-

hodnutím Majdanu. Pokládám za velkou chybu, že prezident Janukovyč neukončil svoji
funkci legitimním způsobem. Tím neříkám, že ukončena být neměla. Ale byl legitimně zvo-
leným prezidentem. To zase zakládá do budoucna řadu problémů – jako když padla česká
vláda během evropského předsednictví, nastartovalo to řadu nestandardních kroků a de
facto se rozpadl systém politických stran.

Jakou šanci Ukrajina tedy má?
Jsem hluboce přesvědčen, že Ukrajina má právo na sebeurčení bez podmínek. Ale země

takto rozdělená bude mít po letošním Majdanu velký problém integrovat odstředivé ten-
dence do jednoho životaschopného státního celku. 

S řadou současných aktérů jste se setkal už před pěti lety, v době „plynové krize“,
kdy jste jako předseda Evropské rady přímo v Kyjevě a Moskvě vyjednával
a velmi přispěl k úspěšnému výsledku. S Rinatem Achmetovem jste prý chodil
na fotbal...

Byl jsem s ním na fotbale jednou, na zápase s AS Roma. V jeho speciální lóži na Ša-
chtaru Doněck byl přitom nejníže postaveným člověkem šéf olympijského výboru Ukrajiny
Sergej Bubka, jinak gubernátoři a další „big guys“.

Jak na vás Achmetov působil?
Je to velmi inteligentní člověk. Původem Tatar. Nechci popisovat, jak proběhla na východě

divoká privatizace. Nicméně Rinat měl po nástupu Julie Tymošenkové velké problémy, takže
neměl zájem na její další větší aktivitě. Mimochodem – za největší Janukovyčovu chybu po-
kládám, že Julii nechal zavřít. Vyrobil z ní ikonu, oběť a přitom jí člověk mohl mnohé vyčítat...
Achmetov stejně jako všichni oligarchové získaný majetek potřeboval legalizovat a legitimi-
zovat. Má ve svých firmách velmi schopný management, často západní, a dělá seriózní byznys,
který legitimizuje spoluprací s firmami v zemích Evropské unie – vlastní tady společnosti.
Člověk přitom nesmí zapomenout na složitý přerod centrálně řízených ekonomik na ekono-
miky tržní. Typ podnikatele jako Achmetov, s jeho tahem na branku a rejstříkem aktivit, kde
je významná i sociální pomoc a vzdělávací aktivity, je v těchto zemích nepostradatelný.

Jaké poučení z vašeho vyjednávání v roce 2009 jste si přenesl pro současné
události?

Tehdy šlo o klasickou „chicken game“ – koordinační hru, o které dnes přednáším i na
Vysoké škole ekonomické – někdo musí ve sporu ustoupit a oba si musí uchovat tvář. Má
tehdejší diskuse s Tymošenkovou, Juščenkem, Putinem, Medvěděvem a dalšími byla o od-
blokování zamrzlé diskuse a zachování tváře. Juliji Tymošenkové jsem nabízel přijatelnou
prohru 3:7, možná 4:6 s argumentací, že jinak prohraje 0:10. Evidentně by se nakonec 
prokázalo, kam se přesměrovával na Ukrajině ruský plyn, kolik je ho v zásobnících apod...
A Putinovi jsem nabídl, že není praktické vyhrát 10:0, ale maximálně těch 7:3. Samozřejmě
to zjednodušuji. Ukrajina si zachránila reputaci a Putin prosadil bez těžkostí výstavbu Nord
Streamu. Teď se jedná v zásadě o totéž. Krev na Majdanu to zkomplikovala.

Bavilo vás to?
Bylo to zajímavá kyvadlová diplomacie, dopředu naprosto neplánovaná, nemělo to

zprvu ani podporu šéfa Evropské komise Barrosa. Přihlásil se, až když byl výsledek pozi-
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tivní... Jednou možná popíšu absurdní scény: Například na letišti v Kyjevě mě vítají dva
nesmiřitelní nepřátelé, kteří poslední čtyři měsíce nebyli nikdy spolu, Viktor Juščenko 
a Julija Tymošenková. Sedáme do Juščenkova mercedesu, který on řídí, Julija sedí vzadu,
já vedle Viktora a jedeme na jednání. To mi nikdo neuvěří... Ale klíčové je něco jiného. Roz-
hodně nemyslím, že jsme tam sehráli roli užitečného idiota. Byl jsem předsedou Evropské
rady a měl jsem kompetenci zasáhnout a nahlédnout to téhle vysoké hry patriotů. Nicméně
bez dohody Merkelová – Putin bych nedosáhl vůbec ničeho. A to platí i teď.

Kam až může prezident Putin zajít?
Před pěti lety jsem říkal: „Toto není poslední plynová krize a další válka bude na Krymu.“

Takže vůbec nepodceňuji připravenost Rusů, stejně jako v případě Jižní Osetie a Abcházie
počítali dokonce s reakcí hlavních aktérů. Tuto dokonale připravenou hru Putin fakticky ne-
může prohrát. Je jenom otázka, co mu mezinárodní společenství dovolí. Reakce Evropské
unie, zatím strašlivě plochá, mě nepřekvapila. Unie selhává, protože zkrátka funguje histo-
ricky daná linka Moskva – Berlín, případně Paříž či Řím a Unie není schopná jakékoli akce.

Nestane se ukrajinská krize roznětkou dalších konfliktů?
Působí to, jakoby se eliminovaly výsledky 2. světové války, zpochybňují se hranice, do-

hody, smlouvy. Je navíc otázkou, kdy hodnotová krize Evropské unie vybudí ty nejhorší
vzorce chování minulých staletí. Začínají bujet antisemitské, neonacistické tendence, nebo
divergenční síly. Do toho Unie přichází se stále tvrdšími pravidly, unifikací a třeba novým
zeleným náboženstvím. A v této situaci je mocenská hra na onom podivném území mezi
Ruskem a Německem nebezpečná. Nejsem pesimista či katastrofista, ale stačí zážeh, první
výstřel a může dojít k lokálnímu krvavému konfliktu... Všichni, myslím včetně Putina, se
tomu ale snaží vyhnout. Krym má pro něj smysl, má tam základny a chce ovládat ten pro-
stor. Nemyslím si ale, že by měl v úmyslu odtrhnout i východ Ukrajiny. Federace by k tomu
ale byla nepochybně nakročením.

✗ Bojím se ruského medvěda v koutě. Cena ropy padá. Alí Nuajmí, saudský ministr rop-
ného průmyslu byl schopen od května do prosince 2014 přejít od tvrzení: „100 dollars is
a fair price for everybody – consumers, producers, oil companies“, k větě: „I don’t care if
prices crash to $20.“ Ceny plynu padají taky. Ruský rozpočet je z 50 % tvořen exportem
ropy a plynu. Zisky se vytrácejí a i gigantu jako je Gazprom chybí cashflow. Ruská eko-
nomika potřebuje cenu ropy nad 60 $ za barel, aby byla na nule. A Ukrajina je před
bankrotem. Na každou dodávku plynu si musí půjčit. Bude to ještě legrace. 

Konec starých časů
TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK, 30/2014

Začnu tím, čím jsem při našem posledním rozhovoru zhruba před půl rokem končil: „Ne-
jsem pesimista či katastrofista, ale stačí zážeh, první výstřel, a může dojít k lokál-
nímu krvavému konfliktu. Všichni, myslím včetně Putina, se tomu ale snaží
vyhnout. Krym má pro něj smysl, má tam základny a chce ovládat ten prostor. Ne-
myslím si ale, že by měl v úmyslu odtrhnout i východ Ukrajiny. Federace by
k tomu ale byla nepochybně nakročením.“

Dnes už víme, že se potvrdily ty nejčernější scénáře. Uplatnil se v praxi známý Murp-
hyho zákon: „Pokud něco má skončit špatně, tak to tak taky skončí...“. Sestřelením malajsij-



ského letadla tato tragédie eskaluje. Už nejde ani, nebo spíše jenom o Ukrajinu, ať už bude
mít „The Day After“ jakoukoli podobu. Neštěstí vtahuje do hry oprávněné i vybuzené emoce,
další hráče, země, organizace, narůstá iracionalita, stupňuje se vzájemné obviňování, vy-
ostření už tak napjatých vztahů a situace hrozí přerůst z lokálního na regionální či meziná-
rodní konflikt. Pořád věřím, že šlo spíše o souběh nešťastných náhod, než o cílený akt agrese.
Nebo spíše nevěřím, že by to bylo v zájmu velkých mocností. Nechci být cynický, ale vzhledem
k tomu, že tato válka kromě skutečných a krvavých vojenských operací z obou stran přinesla
i masivní nárůst zpravodajských, (dez)informačních, propagandistických a mediálních sou-
bojů, by možná bylo lepší, kdyby se původce tohoto aktu násilí nevyšetřil okamžitě. 

Už teď se ale dá říci, že den sestřelení letadla plného nevinných lidí, chování ruských
separatistů na východě Ukrajiny i nepřímá vina Kremlu jejich podporou, by mohl být novým
mezníkem v mezinárodních vztazích, dnem zahájení „II. studené války“. Pokud tedy neza-
funguje v rusko-amerických vztazích pud sebezáchovy a Obama s Putinem nezatáhnou za
záchrannou brzdu. Z tohoto úhlu pohledu je nejvyšší čas pro rozhodnutí o nástupu meziná-
rodních sil OSN. Pokud jsme tedy nezapomněli na Rwandu a Srebrenici. Jakékoli sankce
pokládám za neúčinné a opožděné.

Putin přišel k moci po – z ruského pohledu – slabých vůdcích, Gorbačovovi a Jelcinovi,
kteří dopustili ztrátu ruské pozice jako supervelmoci. Vrátil Rusům hrdost, víru a pocit ve-
likosti. Ekonomicky a energeticky trpělivě „dobýval“ ztracené pozice v nárazníkovém pásmu
kolem Ruska. Realizoval v posledních deseti letech a stále realizuje energetickou strategii
spočívající v diverzifikaci dodávek ropy a plynu do Asie, v absolutní kontrole produktovodů
do Evropy a kontrole nalezišť ropy ve střední Asii. Vytvořil ideu vzniku Euroasijského
svazu. Centralizoval moc, zvládl oligarchy a kontroluje média. Rusko je tak zpět ve hře,
jako rovnocenný hráč. Bipolární svět se po krátké nepolární, či unipolární epizodě vrací
v podobě tripolární, protože nesmíme v těchto zjednodušených úvahách zapomenout na
Čínu. Nechci se dopouštět hodnotících soudů a už vůbec ne adorovat ruského prezidenta.
Putinův „úspěch“ není ani v českém, ani v mezinárodním zájmu. Nicméně, Putin jednal
strategicky a v rámci mantinelů, které měl nastaveny. V tomto smyslu mu značně zjedno-
dušil jeho dílo nástup prezidenta Obamy.

Obama nastoupil ve svém prvním funkčním období se zásadní změnou zahraniční po-
litiky USA. Je třeba s Ruskem víc mluvit, méně hrozit, proklamoval. „Sametová revoluce
nás naučila, že pokojné protesty umí otřást říší“, řekl mimo jiné v Praze pátého dubna
2009. Při tomto jeho projevu mi tekl studený pot po zádech. Pražská výzva nastavila nové
mantinely rusko-amerických vztahů. Obama se vrátil k Fordově a Nixonově zahraniční
politice détente, přesměroval zájmy USA z Evropy do jihovýchodní Asie, rezignoval na
americkou vojenskou přítomnost v podobě protiraketové obrany ve střední Evropě (což se
právě dnes ukazuje jako fatální chyba), reagoval ploše na ruskou demonstraci síly v Jižní
Osetii a Abcházii. Výsledek se brzy dostavil. Situace v Afghanistánu, Iráku, v palestinsko-
izraelském konfliktu, v zemích „arabského jara“ jako jsou Sýrie, Lýbie, Egypt je podstatně
horší, než před jeho nástupem. Omlouvá jej nutnost řešit finanční a ekonomickou krizi,
nerovnováhu obchodní bilance s Čínou a mnoho dalších faktorů. Jako snad nejvíce pro-
americký premiér v polistopadové historii se odvažuji k tvrzení, že Obamova administra-
tiva rezignací na celosvětový americký leadership v zahraničních a bezpečnostních
otázkách vydláždila cestu Vladimiru Vladimíroviči Putinovi k ukrajinské anabázi. 

Putinova strategie přesto nebyla úspěšná a on sám je pod velkým tlakem, jak si zacho-
vat tvář doma i venku. Dnešní harašení závěrem je pozdní a v kontextu rizik nebezpečná
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reakce. Platí ale můj oblíbený citát spisovatele Procházky: „Je nesmyslné přemlouvat hasiče,
ať se v předsíni přezouvají, když hoří celý dům.“ Tím chci říci, že zdaleka nemám všechny
informace a nevidím do té situace tak hluboce, abych vynášel nějaké přemoudřelé soudy
a radil povolanějším a chytřejším. Toho jsem dalek.

Na Ukrajině probíhá občanská válka. Jediným řešením je tlak mezinárodního společen-
ství na ukončení bojů, schválení rezoluce Rady bezpečnosti OSN a vyslání jednotek s jasným
mandátem. Otázky, které mi pokládáte jsou v tomto smyslu irelevantní. Překotný, nekontro-
lovaný a explozivní vývoj akcelerují celou situaci. Pokud má být smrt nevinných lidí v letadle
předělem a ne mementem, tak musí začít vyjednávání na nejvyšší úrovni a nalezení společ-
ného řešení, které bude konflikt zmírňovat a ne eskalovat. To, jakou podobu bude mít Ukrajina
po válce, zda bude prezidentem Porošenko, nebo jaký vliv budou mít na situaci na Ukrajině
oligarchové je v tomto kontextu nepodstatné. Jasné je jedno. Je to konec starých časů.

✗ Je naprosto evidentní, že Američani Ukrajinu prohodili za jiné, geopolitické priority
a EU sice zavedla sankce, aby je totálně nivelizovala podporou plynovodu Nord Stream
II. To je vedle americké nepodpory druhá velká zrada Ukrajiny.

Hon na čarodějnice začal rituální popravou
PODKLAD PRO SVĚDECKOU VÝPOVĚĎ SVĚDKA MIRKA TOPOLÁNKA (SPROSTÉHO PODEZŘELÉHO)
V CAUSE PANDURY, MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, 21. 8. 2014

Chronologie

• Dědictví vlády Mirka Topolánka po předchozích třech vládách (Špidla, Gross, Paroubek)
– Gripeny/F16, Tatry, Pandury, protiraketová obrana => vitální zájem USA + nově Wes-
tinghouse

• Po volbách 2002 rozhodla Špidlova vláda o pronájmu nadzvukových stíhaček Jas-Gripen
od švédské společnosti Saab, zastupované společností BAE. Bílý otec ve Washingtonu byl
samozřejmě s rozhodnutím nespokojen – výsledkem byla protikorupční šetření ve všech 
zemích, kde se BAE prosadilo, většinou s prokázáním korupce, vyjma ČR. Řečnická otázka:
Proč ne v ČR? Chybí zadání?

• 2002 – Návštěva Jaroslava Tvrdíka v USA – jednání mimo jiné o projektu protiraketové
obrany. O čem dalším asi tak JT jednal, když již v prosinci 2002 si rakouská firma Steyr,
dodávající poté do Česka obrněné transportéry Pandur, ještě před vypsáním výběrového ří-
zení na armádní zakázku s opcí za cca 24 miliard kupovala lobbing u českých politiků. Za
provizi až 1,4 miliardy si nechala domlouvat schůzky s lidmi z vlády, parlamentu i armády.
Smlouvu mezi Steyrem a „konzultantem“ Janem Vlčkem, která byla podle bodu 6 přísně
tajná, podepsali zástupci Steyru a Vlček již v prosinci 2002. Rok na to Špidlova vláda ozná-
mila, že česká armáda potřebuje nové vojenské transportéry, a rozjela se „zakázková ma-
šinerie“. Ve smlouvě se mimo jiné praví: „Jan Vlček do února 2003 zařídí následující setkání:
schůzku mezi Steyrem a ministrem vnitra Grossem, ministrem průmyslu Rusnokem, veli-
telem generálního štábu generálem Štefkou, nebo náměstkem ministra obrany Škopkem.“
Vlček a jeho lidé měli podle úmluvy se Steyrem v případě úspěšného vyjednávání získat
provizi až ve výši sedmi procent z ceny zakázky. Spolupráce Steyru s ním po pár měsících
skončila. Vlček říká, že to bylo z jeho iniciativy, neboť prý vytušil, že Steyr chce jít cestou
uplácení politiků: „Viděl jsem, že se ten celý příběh ubírá jinou cestou.“ V memorandu
o ukončení spolupráce se však píše o tom, že Vlček nesplnil požadavky Steyru, mimo jiné



nezajistil schůzky s klíčovými politiky. Nabízí se zde srovnání osudu pana Vlčka s osudem
Marka Dalíka. Ten se měl údajně pokusit o podvod tím, že sliboval něco, co nemohl ovlivnit.
Byl zadržen a dokonce padla žádost o uvalení vazby. Pan Vlček slíbil totéž, nejen údajně.
Existuje o tom psaná smlouva. Pan Vlček smlouvu nesplnil, slíbil tedy něco, co nemohl ovliv-
nit. V kontextu dnes projednávaného tzv. podvodu Marka Dalíka mně připadá prokázaný
a zdokumentovaný podvod pana Vlčka neskutečný. Proč to nikdo nevyšetřoval a nevyše-
třuje? Není na to zadání? Rakouští zbrojaři si pak rychle našli někoho, kdo jim politiky,
o které stáli, přivedl. Novým lobbistou jejich společnosti se stala česká firma PAMCO v čele
s vlivným podnikatelem Pavlem Muselou, velmi dobrým přítelem Stanislava Grosse.

• 14. – 19. července 2003 – Premiér Špidla ve Washingtonu, kartáč od Bílého otce, poté
velmi rychlý spád ve všech projektech vč. kolových obrněných transportérů (dále jen KOT)

• září 2003 – návštěva nového ministra obrany Miroslava Kostelky v USA – jednání mj.
o protiraketové obraně 

• 26. listopadu 2003 – Vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) souhlasila s plánem Ministerstva
obrany pořídit 240 nových transportérů

• únor – červenec 2004 – připravena zadávací dokumentace, proveden audit upozorňu-
jící na značná ekonomicko-právní rizika a vybrána poradenská společnost Pricewaterhouse-
Coopers

• 13. dubna 2005 – Vláda Stanislava Grosse (ČSSD) schválila záměr nákupu 240 transpor-
térů. Krátce nato vypsala výběrové řízení. Nabídku předložilo celkem 7 společností, do dru-
hého kola postoupily americký BAE Systems, finská Patria, rakouský Steyr-Daimler-Puch
(součást americké General Dynamics) a německý Rheinmetall. Ve finále zůstaly finská Pa-
tria a rakouský Steyr.

• 25. ledna 2006 – Vláda Jiřího Paroubka (rovněž ČSSD – jak dojemná kontinuita) roz-
hodla, že transportéry nakoupí od společnosti Steyr za 23,6 miliardy korun. Proti kroku
protestovaly společnosti Patria i další neúspěšný účastník tendru italská Iveco Fiat. Hod-
nocení nabídek již tehdy provázela spekulace o nutnosti změnit váhy jednotlivých kritérií,
protože při prvním přepočtu to nedopadlo...

• 12. května 2006 – vedení ČSSD jednalo se zástupci agentury Crane Consulting, An-
drejem Surňakem a Jiřím Kryšpínem, jejichž zadáním bylo „dovést k úspěšnému konci“
jednání s českou vládou o nákupu obrněných transportérů Pandur. Předseda Paroubek
s nimi jednal za účasti šéfa Úřadu vlády Ivana Přikryla v pátek 12. května, 20 dní před
parlamentními volbami. Agentura Crane Consulting měla historii spolupráce s ČSSD. Pro
ČSSD vedla kampaň v parlamentních volbách 2002. V roce 2004 s nimi údajně ČSSD „ukon-
čila spolupráci“. V téže době se klientem Crane Consulting stala firma Steyr, výrobce Pan-
durů. O tom, že se schůzka Jiřího Paroubka se zástupci Steyru Surňakem a Kryšpínem
týkala zakázky na Pandury, svědčí i Viliam Buchert, bývalý redaktor MF DNES, který 
12. května 2006 čekal v předpokoji Kramářovy vily na rozhovor s Paroubkem. Od jednoho
z účastníků jednání s premiérem se tehdy dozvěděl, že jednání se týkalo nákupu pandurů.

• 24. května 2006 – dvanáct dní po setkání v Kramářově vile premiér Paroubek veřejně
vyzval ministra obrany Karla Kühnla, aby neotálel s podpisem kupní smlouvy na nákup
pandurů. 

• 2. – 3. června 2006 – Velká nepříjemnost! Volby do Poslanecké sněmovny nedopadly
pro stávající koalici tak, aby si udržela celý proces pod kontrolou. 

• 9. června 2006 – končící ministr obrany v demisi Karel Kühnl podepisuje smlouvu
o nákupu 199 transportérů s opcí na dalších 35 kusů. Ačkoliv vítězem byla rakouská spo-
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lečnost Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH, „papírovým“ dodavatelem a stranou
smlouvy je společnost s ručením omezeným Defendia.cz, česká dcera General Dynamics,
což formálně naplňovalo zákonnou podmínku obchodování s vojenským materiálem a za-
jištění dodávek „českou“ firmou. Jeden z aktérů popisoval historku, která by mohla sloužit
jako příklad rčení „všechno souvisí se vším“ a být důkazem, že nakonec vše dopadne jinak,
než se původně zamýšlelo. Šlo o to, že když ministr obrany Karel Kühnl podepsal onen
obří kontrakt na dodávku obrněných vozidel Pandur, ODS byla tehdy hlasitě proti. Steyr
je ale zčásti vlastněn americkou společností General Dynamics, a tak se mimo jiné i ame-
rické velvyslanectví snažilo, aby tendr nebyl úplně zpochybňován. To je v kontextu poz-
dějších „svědectví“ minimálně pikantní. Zmírnění kritiky tendru na obrněné transportéry
bylo tehdy některými členy ODS vyměněno za příslib, že americká delegace zkoumající
možnosti budování části systému protiraketové obrany v Česku přijede do Prahy, teprve
až se politická situace usadí. Nevím, se kterou částí ODS bylo hovořeno, ale já jsem to jistě
nebyl. A Dalík v takovém postavení, aby s ním někdo tehdy hovořil, určitě nebyl. Byl to
tehdejší expert na obranu Petr Nečas? Byl to lobbista americké firmy a bývalý velvyslanec
ve Washingtonu Alexandr Vondra? Jednání Petra Nečase s Karlem Kühnlem po volbách
v místnosti branně-bezpečnostního výboru PS o toleranci k podepsané smlouvě a údajné
pozdější jednání (někdy v létě 2007) Alexandra Vondry s „kolegou“ Jackovichem na jachtě
v Chorvatsku kdoví o čem, by tomu ovšem nasvědčovalo.

• 4. září 2006 – Nastupuje 1. Topolánkova vláda s ministrem obrany Jiřím Šedivým – ne-
závislým nestraníkem. Vláda je přes všechny pochybnosti a poznatky zpravodajských služeb
rozhodnuta dodržet smlouvu na nesmyslně vysoký počet kolových obrněných transportérů
(KOT), provázenou spekulacemi o korupci. Nastupuje, tedy aspoň pro mne, roční fáze rela-
tivního klidu. Dodržování smluv je a vždy byla pro mne absolutní priorita.

• 9. ledna 2007 – Nastupuje 2. Topolánkova vláda s ministryní obrany Vlastou Parkano-
vou. ODS si v rámci koaličních dohod vynucuje pozici 1. náměstka, nestraníka Martina Bar-
táka a přes nechuť ministryně i příslušné portfolio a odpovědnost. Přebírá částečně
i portfolio náměstka Kopřivy. V té době už mají příslušní funkcionáři vlády k dispozici celou
řadu zpravodajských poznatků o podezření z korupčního jednání sekce vyzbrojování, 
mj. i v cause Tatry. Přes mé výzvy ministryni situaci personálně a institucionálně řešit 
k žádným změnám nedochází. 

• září 2007 – Po prvních testech Pandurů ve Vyškově se objevují zprávy, že transportéry
testům nevyhověly; Steyr navíc evidentně měl problémy s termínem dodání transportérů.
Ministerstvo obrany proto začalo zvažovat, že od smlouvy odstoupí, z důvodů porušení je-
jich podmínek. Ministerstvo navrhlo termín odstranění zjištěných „neshod“ na 8. listopad
2007. A začíná tanec! Hrozí odstoupení od smlouvy poté, co byly evidentně vyplaceny
všechny provize a uspokojeny politické strany. Někdy tehdy přichází do Steyru nový ame-
ricko-švýcarský management a staří hoši jsou vyhozeni. Někdy tehdy se do celé záležitosti
zapojuje i bývalý velvyslanec a zbrojní lobbista, říkejme mu Viktor Čistič, s pravidelným
proškolením od CIA, pan Victor Jackovich, jako poradce General Dynamics Corporation.
Vzhledem k hrozící a tušené arbitráži vzniká plán, který má několik cílů: 1. Odstranit
hrozbu naplnění federálního trestního činu korupce americké firmy na třetím území. 
2. Odstranit smrtící ohrožení GDC vystavení se zákazu zúčastňovat se veřejných tendrů
u zbrojních projektů z předchozího důvodu (mimochodem, nebylo by to u této firmy po-
prvé...). 3. Připravit si dobrou pozici pro případnou arbitráž. 4. Odtáhnout pozornost žá-
doucím směrem, tj. „vrtěti psem“.



• 26. října 2007 – Probíhá tzv. 1. schůzka v Brně o „možnostech adaptace uzavřené
smlouvy“. Účastní se i Viktor Čistič. Podobný scénář jako v cause Tatry. Dalík, který je na
schůzku pozván z blíže neurčeného důvodu, potvrzuje obavy zástupců dodavatele. Jak z po-
hledu důsledného dodržování smlouvy, tak z důvodu šetření podezření z korupce. A je roz-
hodnuto! Dalík je ideálním terčem následné hry, ať už pro arbitráž, nebo pro nalezení
falešného cíle. Žádné korupce se nezúčastnil, takže neexistuje riziko tajné nahrávky tohoto
kroku, je vnímán kontroverzně a zatahuje do hry nepřímo i „viníka“ problémů firmy, ne-
příjemného Topolánka. Netvrdím, že to bylo už tehdy takhle detailně ze strany GDC do-
myšleno, ale pokládám to za vysoce pravděpodobné. Toto vše v době, kdy firma už ví, že
nesplní termín prvních dodávek.

• listopad 2007 – Podle Steyru byly Pandury již vyrobeny, podle Ministerstva obrany,
dále MO, však obrana stále čekala na odstranění nedostatků. Hra o čas...

• 8. listopadu 2007 – Tzv. 2. schůzka v Praze U Malířů se stejnými aktéry, s cílem najít
východisko ze situace, na které si měl Dalík říct před tlupou lidí otevřeně o úplatek a ze
které měl vzejít dokument zvaný Memorandum o porozumění, dále MoU, který měl signa-
lizovat návrh řešení vzájemného vztahu dodavatele a odběratele. (Mimochodem, když tehdy
Barták přinesl draft tohoto MoU, tak na schůzce, kde nás informoval o tomto faktu a kde
byl určitě Kalousek a Parkanová, jsme ho s tím poslali do háje.).

• 22. listopadu 2007 – Dodavatel informuje MO o své připravenosti k provedení opako-
vaných kontrolních zkoušek ke dni 1. března 2008, tedy 4 měsíce po termínu dodání.

• 1. prosince 2007 – Dodavatel se dostal do prodlení ve vztahu ke smluvním termínům
a závažným způsobem porušil smlouvu tím, že nedodal zboží řádně a včas.

• 7. prosince 2007 – Vláda bere na vědomí informace od MO, že došlo k porušení
smlouvy na dodávku transportérů a souhlasí s vypovězením smlouvy se společností 
Defendia.cz s.r.o.

• 10. prosince 2007 – Účinnost výpovědi smlouvy uzavřené mezi MO a spol. Defendia.cz

• 12. prosince 2007 – Dle médií se vyjadřuji, že armáda potřebuje transportéry, ale určitě
jich nemusí být 199, resp. 240.

• 30. ledna 2008 – Parkanová předložila vládě návrh dalšího postupu ve vztahu k pro-
jektu „Přezbrojení AČR obrněnými transportéry“ a vláda návrh schválila – rozhodla mimo
jiné o zahájení dalších jednání se společností Steyr. Na tiskové konferenci jsem sdělil, že
pokud by tato jednání nebyla ukončena do 5. března 2008, vláda rozhodne o dalším po-
stupu, velmi pravděpodobně o novém výběrovém řízení! To byla ostatně moje preference.
Vláda byla velmi vzrušená, protože se vystavovala celé řadě rizik, která zvolené řešení
mohlo eliminovat. Především arbitráž s GDC a potenciálně s neúspěšným finalistou – fin-
skou Patrií, časové zpoždění projektu o řadu let v případě nového zadávacího řízení a tím
neplnění našich závazků v rámci NATO, možnost snížení počtu kusů a typů, zkvalitnění
provedení a v neposlední řadě snížení investice vzhledem ke stavu veřejných financí. Jed-
nání vlády byly přítomni právníci a rozhodnutí pokládám za správné.

• 1. února 2008 – Na MO se uskutečnilo jednání zástupců MO a dodavatele transportérů
Pandur, společností Steyr.

• 5. března 2008 – Vláda schválila dosavadní postup ministryně a uložila jí informovat
vládu o obsahu Memoranda o porozumění před jeho uzavřením.

• březen 2008 – MO rozhodlo, že pod podmínkou úspěšných zkoušek se od Steyru nakoupí
107 transportérů.

• 2. dubna 2008 – Vláda souhlasila s MoU mezi MO a spol. Defendia.cz
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• 9. dubna 2008 – Zástupci MO a Defendia.cz podepsali MoU. Podle tohoto MoU pro-
běhnou na základě samostatné dohody zkoušky 2 KOT v nezávislé akreditované zkušebně.
Na základě úspěšných zkoušek MO bylo připraveno jednat o uzavření nového smluvního
vztahu na 107 KOT.

• 18. června 2008 – Zástupci MO a spol. Defendia podepsali Dohodu o zkouškách a ar-
máda 2 ks převzala k testům.

• červen 2008 – Armáda testuje Pandury, zkouškami prošly.

• říjen 2008 – Velmi aktivní v lobbingu, jak jsem už uvedl, byla z české strany firma
Pamco. Její šéf, přítel Stanislava Grosse Pavel Musela, se stal v říjnu 2008 obětí vražedného
útoku, který sice přežil, ale jeho následkem bylo trvalé poškození mozku. Muselovým ko-
níčkem přitom byla myslivost. Jednoho dne vyrazil v doprovodu zkušeného myslivce na
hon, za dodnes nevyjasněných okolností však „spadl“ ze šestimetrového posedu. Otázka, co
všechno Pavel Musela ví, tak zůstává nezodpovězená. Očistit svého bratra se přitom snažil
i Karel Musela, někdejší zaměstnanec Muselovy firmy Aircraft Industries. Byl přesvědčený,
že bratr nespadl z posedu náhodou, ale někdo se ho pokusil zabít. Prý proto, že toho Pavel
hodně věděl. Karel Musela se pak celou záležitost rozhodl řešit po svém. Se zbraní v ruce
vtrhl do letecké továrny v Kunovicích a zastřelil dva společníky Pavla Musely i sebe. V pří-
padu Pandury jsou tedy i mrtví! Přesto nikdo korupci v tomto případu nešetří a oblbuje ve-
řejnost údajným podvodem Marka Dalíka, ke kterému nedošlo a ani dojít nemohlo. 

• 2. března 2009 – Vláda vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy na dodávku 107 kusů
kolových obrněných transportérů vč. logistického a výcvikového zabezpečením se společností
DEFENDIA. Cena 14,399 miliardy vč. DPH. I přes pokles objemu zakázky se podařilo vy-
jednat offsetovou povinnost v původně dohodnuté procentní výši 150 %, tj. minimálně
18,151 miliard Kč.

• 13. března 2009 – Náměstek Martin Barták podepsal tuto smlouvu.

• 24. března 2009 – Vládě Mirka Topolánka byla vyslovena nedůvěra a vládla v demisi
až do 8. května 2009.

• 30. září 2009 – Armáda převzala prvních 17 Pandurů.

• 17. února 2010 – MfD uvedla, že zakázce předcházela smlouva o lobbingu u politiků.
Zveřejnila rozhovory s bývalými manažery Steyru, kteří hovořili o provizích pro politické
strany. Rozhovor vedl tzv. novinář Janek Kroupa, tentýž, který protiprávně omotal Vlasti-
mila Tlustého odposlechem jako semtexem arabskou ženu vstupující do autobusu s dětmi
a poslal ho do Sněmovny, aby provokoval premiéra české vlády k nezákonnému jednání.
Podotýkám neúspěšně. Chci pouze vyjádřit můj vztah a důvěru k tomuto …člověku. Dva
exmanažeři Steyeru, Wolfgang Habitzl a Herwig Jedlaucnik v souvislosti s rakouským vy-
šetřováním údajné korupce prohlásili (na záznamu skryté kamery), že v jednáních
o smlouvě byli zúčastněni i Stanislav Gross, Karel Kühnl a Martin Barták. Proboha, co by
tam v té době dělal Martin Barták? Ten ani sám v té době nemohl tušit, že se z neurochi-
rurga stane českým válečníkem. Gross a Kühnl popírají, že by se s pány Habitzlem a Jed-
laucnikem kdy viděli, pan Habitzl ovšem tvrdí, že se s nimi osobně zná. O úplatku za
podepsání smlouvy pak jednali s nějakým „místostarostou Prahy“, „pánem s bříškem.“
Praha nemá na rozdíl od Vídně místostarostu, má náměstky primátora. Prvním náměstkem
primátora byl v době, kdy se měla schůzka konat, budoucí předseda ČSSD, jistý Jiří Parou-
bek. Nic zvláštního tím nenaznačuji, pouze hlásím poznatky z veřejných zdrojů.

• 19. února 2010 – Rakouská protikorupční prokuratura začala prošetřovat kauzu údajné
korupce při prodeji Pandurů



• 23. února 2010 – Tehdejší policejní prezident Oldřich Martinů rozhodl o zřízení vyše-
třovacího týmu k Pandurům. Koncem března řekl, že nevyplynulo nic, co by policii oprav-
ňovalo k zahájení trestního řízení.

• 14. července 2010 – Nákup Pandurů začal vyšetřovat společný tým českých a rakous-
kých policistů.

• září 2010 – Tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra se dostal do sporu s ministrem fi-
nancí Miroslavem Kalouskem, který poukázal na údajné Vondrovo lobbování při nákupu
Pandurů. Také bývalý premiér Topolánek řekl, že Vondra tlačil na uzavření nové smlouvy
na nákup Pandurů. Vondra to odmítl.

• 10. května 2011 – Začíná „tanec s vlky“. Server Novinky napsal, že v březnu 2011 vy-
pověděl bývalý zaměstnanec firmy Steyr Stephan Szücs (typická Colombova žena), který
se schovával bůhví kde, bůhví před kým, že Topolánkův blízký spolupracovník Marek Dalík
v listopadu 2007 požadoval 18 milionů euro za to, že ČR bude pokračovat v nákupu Pan-
durů. Dalík to označil „za úplný nesmysl“.

• 9. července 2011 – MfD uvedla, že ČR nakoupila Pandury 4x dráž než Portugalci, aniž
se výrazně lišily výbavou. Dezinformační kampaň startuje.

• 10. února 2012 – MfD uvedla, že nákup Pandurů bude zkoumat nový tým vyšetřovatelů.
Bývalý tým se rozpadl, když část lidí odešla a část byla vyměněna kvůli podezření z úniku
informací. Podotýkám, že lidé odcházeli mimo jiné pro nátlak na určitý směr vyšetřování.

• 30. července 2012 – Lenka Bradáčová se stává vrchní státní zástupkyní. Konečně to
půjde správným směrem...

• 8. října 2012 – Policie v kauze nákupů Pandurů zadržela Marka Dalíka, soudce jej od-
mítl vzít do vazby. 

• 31. října 2012 – Vrchní státní zastupitelství v Praze zamítlo Dalíkovu stížnost proti ob-
vinění.

• 4. dubna 2014 – Policie navrhla Marka Dalíka obžalovat z pokusu o podvod. 

• 15. května 2014 – Vrchní státní zastupitelství podalo na Marka Dalíka obžalobu.

• 21. srpna 2014 – Probíhá výslech svědků.

V tomto sále není nikdo, kdo se skutečně mohl účastnit korupce. Není tu
nikdo, kdo se skutečně mohl dopustit podvodu a není tu hlavně nikdo, kdo by
měl zájem celou causu skutečně vyšetřit.

✗ 2. února 2016 – Po roce a půl marného vyšetřování a „hledání důkazů“ se trestní řízení
dostalo do slepé uličky. Po celou dobu, kdy je případ v zásadě nesouditelný a na mrtvém
bodu a všeobecně se očekává zproštění, je soudkyně Veronika Čeplová evidentně pod tla-
kem paní „vrchní“ Cattaniové a jejích emisarů. Nakonec na poslední chvíli, již podruhé
překvalifikovává trestný čin z podvodu, příp. korupce na „pokus o napomáhání ke ko-
rupci“, „přes noc“ přepisuje původní odůvodnění, ukáže prstem na mne a odsuzuje Da-
líka nepravomocně k 5 letům vězení. Přesto, že nemá žádný důkaz, a přesto, že nebyl
nikdo poškozen a k žádnému naplnění trestného činu zjevně nemohlo dojít, přidává 
5 milionů korun pokuty. Hon na čarodějnice může začít. Již druhý den Babišoviny na
několika stranách rozehrávají korupci v Topolánkově vládě a malují mi na záda sou-
středné kružnice budoucího cíle. Dalík se stává rituální obětí naprosto bezprecedentního
justičního zločinu. V této době naštěstí zatím nepravomocně. Babiš s Bradáčovou vítězí,
Mc Kroupa jásá.
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Kde a kdy vzniká národní hrdost?
ÚVODNÍ SLOVO K VYDÁNÍ DRUHÉHO DÍLU PROTOKOLŮ VYŠETŘOVACÍ KOMISE 17. LISTOPADU

(Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro
objasnění událostí 17. listopadu, vydavatel: CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie,
křest knihy 14. listopadu 2014)

Národ, který nezná svou minulost, je odsouzen k jejímu opakování. Věta, která zní
jako klišé. Platí obecně? Asi ano. Platí to i o nás, o Češích? Určitě! Na 150 %. To je necelé
čtvrtstoletí od listopadové revoluce evidentní. Chceme, nebo nechceme znát svou minu-
lost? Máme odvahu ji poznat? Minulost nepřikrášlenou, nevybájenou, bolestnou. Bez umě-
lých hrdinských epopejích o Husově národu, bez národně-obrozeneckých barvotiskových
Rukopisů, bez fangličkaření, bez nalhávání si, jací jsme vlastně pašáci. Na straně druhé
bez principu kolektivní viny, bez vášní, beze zloby. Stojíme o ten pohled do zrcadla? Není
to jen masochismus, sebemrskačství, slabost? Není lepší tlustá čára? Co jsme si, to jsme
si? A jedeme dál?

Společně s Ferdinandem Peroutkou si kladu často otázku „Jací jsme“. Jací vlastně jsme,
my Češi? Jsme schopni národní hrdosti pouze v momentech vítězství hokejistů v Naganu?
Kdo ne-ská-če ne-ní Čech... Nebo když někdo umře a my, kteří ho za života haněli, jej nyní
oslavujeme? Bohužel, lidé mají raději mrtvé mučedníky, než živé hrdiny. Ti moc vyčnívají
a obnažují naše chyby. Nebo jsme hrdi pouze když skryti v davu cinkáme klíči? 

Peroutka v roce 1924, v roce, kdy novodobá česká státnost začínala přinášet první plody
a první podobné nepříjemné otázky, uvádí tři základní charakteristiky: „Prvá praví, že za-

To, že mě novináři úmyslně provokovali je známá věc. Pravdou je, že skutečně bytostně nesnáším,
když mi strkají mikrofony do pusy a narušují tím mou intimní zónu. Zónu, kam je vstup povolen větši-
nou jen nejbližším členům rodiny. Byl jsem schopen les mikrofonů vztekle rozrazit rukou.



planeme, ale pohasneme, druhá, že lehko pronikneme do hloubky, ale nevydržíme tam,
a třetí, že nás charakterizuje neúplnost, nedomýšlení a neodpovídání.“ Změnili jsme se od
té doby? Co s námi od té doby udělaly dvě totality, které jsme většinově přežili s pokřivenou
páteří a charakterem? 

Souvisí snad naše opakované „strategické přikrčení se“ s tím, že jsme malým národem,
který po staletí bojoval o svou existenci, který posledních 400 let pouze deset procent z této
éry požíval blaha relativní samostatnosti, že jsme se na onom podivném území mezi Ně-
meckem a Ruskem stali mnohokrát obětmi geopolitických hrátek, že místo britského, na-
bubřele koloniálního „Vládni Británie“ zpíváme teskné a do sebe zahleděné „Kde domov
můj?“ Není to jen pohodlná výmluva? Tu na nepřízeň osudu, tu na zradu mocností, případně
na Berlín, Moskvu, Brusel, Washington?

Má tedy pravdu Peroutka, píše-li: „Naše zeměpisná poloha i politické poměry vydávaly
nás ustavičně nejrůznějším vlivům. Každá evropská myšlenka u nás přenocovala jako v ho-
telu. Ale ani vzdělanost národa není dostatečnou zárukou povahy, vytrvalosti. Mezi tím
vším, co víme, je těžko nalézt, podle čeho vlastně opravdu žijeme. Nic u nás nemohlo zapustit
kořeny dost hluboko. Naše historie rozšiřovala mozek, ale neposilovala organismus. A tak
vše, co děláme, co píšeme, oč se pokoušíme, má jaksi slabé kosti. Je docela pochopitelné, že
se jinak vyvíjí povaha Angličanova, který je nucen spravovat říši, nad níž slunce nezapadá,
a povaha Čechova, u něhož dlouho byla vrcholem dramatické činnosti obstrukce v parla-
mentě nebo podání adresy rakouskému císaři s patřičnými ujištěními loajálnosti a odda-
nosti.“ Doplň poslední větu o říšského protektora, soudruha tajemníka a evropského
komisaře. Existuje tedy něco jako národní povaha? Spousta otázek najednou a žádná jed-
noduchá odpověď. 

Češi si asi mnoho neváží své vlasti, své svobody, své historie, svých elit, svých hrdinů.
Možná to je proto, že si mnoho neváží sami sebe. Možná proto, že pojem vlasti byl mnohdy
prázdný, svoboda pošlapána, historie zkreslena, elity v emigraci a hrdinové mrtvi. Možná
k tomu máme sklony, možná jsme opravdu cyničtější, skeptičtější a současně závistivější,
přízemnější. Přesto nevěřím, že existuje obecná charakteristika celého národa, generální
odsudek či pardon, etalon, podle kterého jsme všichni střiženi, předurčená mentalita, ná-
rodní povaha, která determinuje naše chování a na co svádíme naše činy. A už vůbec to
neplatí pro svobodné polistopadové generace. I oni si sice budou muset svou svobodu vy-
bojovat, jako každá generace. Nejdříve se však oni budou s drzostí mládí ptát nás, co jsme
my udělali pro svobodu a demokracii, když to bylo potřeba. Budeme se zase trapně vy-
mlouvat jako naši otcové a dědové? A na co? Mají absolutní právo na nezkreslené informace
a zkušenosti, stejně jako my máme povinnost je získat a předat. To je a tak se tvoří pozi-
tivní paměť národa.

O to víc vyčnívá každá osobnost, každý čin, každá událost, která se tradičnímu českému
sklonu k průměrnosti, šosáctví a poraženectví vymyká. Minimálně mírou odvahy, mravní
silou, oddaností ideálu svobody. Vydání druhého dílu protokolů vyšetřovací komise 17. listo-
padu je tím činem, tou událostí, která se vymyká z průměru. Jsem rád, že mohu být u toho.
Stejně jako jsem byl u toho, když Ústav paměti národa, jak se původně přesněji měl jmeno-
vat, vznikal. Jsem na to hrdý. Pojmenovat naše dějiny, včetně našich selhávání, mecha-
nismů vzniku nesvobody a udržování totality, popsání kořenů zla, naši kolaboraci s totalitní
mocí, to není sebemrskačství. To je svědectví. Základ národní hrdosti.

Abychom mohli být hrdí, musí být na co. Aby bylo na co, respektive abychom to viděli
dostatečně ostře, musíme být schopni nejdříve pojmenovat naše chyby, naši minulost. Te-
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prve protiklad těchto selhání nám vyjeví naši velikost, naše vlastenectví, naše hrdiny a naši
budoucnost. Žádný národ na světě nemůže dlouhodobě existovat bez národní hrdosti. Platí
to i pro naši krásnou zemi v srdci Evropy. 

✗ ÚSTRu se zmocnili podivní lidé s podivnou minulostí, zjevně s jediným úkolem – para-
lyzovat činnost ústavu. Docela se jim to daří. Dalším dílem bude návrh prezídia, nebo
jak se to jmenuje, Parlamentu na sebezrušení. A to bude taková pěkná tečka za tím naším
příběhem.

Cesta do pekel
TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK, LEDEN 2015

Domnívám se, že odpověď na otázku, kterou si klade akademická obec v posledních de-
kádách, tedy jestli dochází ke „konci historie“ podle Francise Fukuyamy a liberální demo-
kracie slavně zvítězila na celém světě a na celé čáře, nebo zda začíná onen „střet civilizací“
podle Samuela Huntingtona, charakterizovaný fatálním soubojem civilizačních okruhů,
především radikálního islámu se Západem, se viditelně a nebezpečně přiklání na stranu
druhého jmenovaného. Je to překvapení? Něco, co by nás mělo šokovat?

Obávám se, že nikoli. Barbarský útok na pařížskou redakci Charlie Hebdo, symbolizu-
jící jeden ze základních atributů svobodného světa – svobodu slova a projevu, je pouze vrcho-
lem ledovce, epizodou již probíhající války, viditelnou a drastickou ukázkou latentního
i zjevného a podceňovaného souboje, který už pěknou řádku let probíhá a před kterým jsme
doposud strkali hlavu do písku, případně „politicky korektně“ vrahům, násilníkům a tero-
ristům uhlazovali pěšinku. Není to poprvé, kdy jsme ustupovali síle, která se zaštiťovala
tu rasovou, tu třídní a dnes náboženskou převahou či legitimací.

Asi nejlépe to před časem charakterizoval Fareed Zakaria v knize „Budoucnost svo-
body“. V posledních dekádách došlo ke dvěma trendům, které se vymkly normálnosti: k re-
gulaci kapitalismu a deregulaci demokracie. Výsledkem je přeregulovaná ekonomika,
vysoké daňové sazby, byzantinský styl vlády, nefunkční, nepraktický systém, který „není
schopen ani vládnout, ani získat respekt občanů“. Hovoří se o ohrožení liberální de-
mokracie. Liberální demokracii charakterizují svobodné volby a ústavní liberalismus: vláda
práva, oddělení jednotlivých mocí (zákonodárné, výkonné a soudní), ochrana základních
svobod projevu, shromažďování a vlastnictví, rovnost před zákonem, nezávislost soudů,
ochrana menšin a rozvinutá občanská společnost, ale mj. také oddělení církve od státu a ne-
závislost univerzitního systému. Pokud něco z toho chybí či slábne, potom se liberální de-
mokracie mění v neliberální demokracii. To ovšem neznamená, že by více demokracie nutně
muselo znamenat více svobody. Naopak to ale platí bezvýhradně. Pouze svobodná společnost
produkuje demokracii. Přidáme-li ekonomickou dimenzi, tzn. fungující trh, dostáváme se
k liberálnímu kapitalismu jako základu euroamerické civilizace. 

Sázka na liberální kapitalismus, tady mnou zjednodušeně personifikováno upřed-
nostněním Friedricha Hayeka před Johnem Keynesem, dala Západu technologickou,
ekonomickou, ale i morální převahu, kterou Západ během několika dekád prohospodařil.
Nic z dosud platných a výše uvedených hodnot dnes nefunguje! Ztrácíme svo-
bodu, poplivali jsme trh a destruujeme aspekty liberální demokracie. To je příčinou
úpadku a neschopnosti Západu čelit novým ekonomickým, civilizačním a globálním vý-
zvám a rizikům.



Popírání funkčnosti trhu, bobtnání a socializace veřejného sektoru, hypertrofie státu
a jeho agendy, státu blahobytu rozdávajícího všechno všem, likvidace individuálních svobod
ve jménu větší bezpečnosti, politická korektnost, poválečný zločin multikulturalismu a bez-
břehá migrační benevolence, americká politika détente a evropský appeasement, neochota
k obraně a postupující relativizace západních hodnot, těchto staletých křesťansko-židov-
ských základů postavených na etice, pracovitosti, vzdělání, inovacích, odpovědnosti
a ochraně majetku, toto vše vedlo v dnešním postmoderním světě k takovému ohrožení naší
civilizace, které nemá od pádu římské říše obdoby. Je pět minut po dvanácté.

Východisko z toho se nachází v nápravě výše uvedeného. Druhou cestou je eskalace na-
cionalismu, xenofóbie, antiislamismus, populismus, další nárůst státní mašinerie a útok na
individuální svobody. Ve jménu hrozby se nejlépe uplatňují totalitní praktiky... Tím neří-
kám, že se nemáme bránit. Naopak tvrdě, nekompromisně a rychle. Jsme totiž ve válce.
Čím rychleji si to uvědomíme, tím větší budeme mít šanci.

Obávám se ale, že rozklad západní společnosti způsobí spíše tlak na volbu té druhé,
jednodušší cesty, té cesty do pekel.

✗ V 70. letech minulého století chodily holky po Teheránu v minisukních od Coco Chanel
a od Diora, měly načesané vlasy a alkohol byl běžně dostupný. V té době v Belfastu vy-
buchovaly bomby od Provisional IRA Belfast Brigade, v Itálii operovala levicová tero-
ristická skupina Brigade Rosse, která zavraždila Aldo Mora, v Německu byla Rote Armee
Fraktion pod vedením dua Baader-Meinhofová a i v dalších dvou generacích odpovědná
za sérii teroristických útoků. Abychom nepropadali iluzi, že jsme lepší a terorismus je
islámská specialita… 
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Jaká je míra korelace mezi českou a evropskou 
identitou?
ANKETA OSOBNOSTÍ, TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK 3/2015 

Jak byste definoval 3 hlavní pilíře české národní identity? Proč právě tyto?
Je příznačné, že na tuto otázku umím intuitivně odpovědět téměř výhradně negativně.

Asi proto, že jsem Čech. Češi si příliš neváží své vlasti, své svobody, své historie, svých elit,
svých hrdinů. Možná to je proto, že si mnoho neváží sami sebe. Možná proto, že pojem vlasti
byl mnohdy prázdný, svoboda pošlapána, historie zkreslena, elity v emigraci a hrdinové
mrtvi. Možná k tomu máme sklony, možná jsme opravdu cyničtější, skeptičtější a současně
více rovnostářští, závistiví, přízemní. Možná nás opravdu charakterizuje ze všeho nejvíce
ono strategické přikrčení se ve zlých dobách, které se nám vrací v podobě hanby, kocoviny
a tím i malé národní hrdosti v krátkých období klidu. Možná nás determinuje lokalizace ve
střední Evropě i to, že za posledních cca 400 let jsme byli relativně svobodní a nezávislí
pouze zhruba deset procent tohoto času. Možná i násilná rekatolizace zapůsobila na Čechy
a češství jako když leváka násilím předěláte na praváka a vyrobila z Čechů kverulanty
a lidi v zásadě sekulární a potlačila křesťanskou etiku, tak viditelnou a hmatatelnou u ně-
kterých národů na Západě.

Nicméně platí, že naše česká národní identita je postavena v principu na falešných před-
stavách. Násilná glorifikace husitské doby, barvotiskový obrázek Národního obrození se vším
fangličkařením a prefabrikovanými Rukopisy, idealizace První republiky, naše nekolaborace
a „hrdinství“ během nacistické a bolševické totality, heroické epopeje Pražského jara a Sa-
metové revoluce. Nepřipouštíme si vlastní minulost a mažeme nepříjemné pravdy jako klap-
kou delete text na počítači. Digitální stopa ale zůstává někde hluboko uvnitř pořád ukrytá,
latentně dřímající, aby nečekaně a na krátké, zlomové období vyrazila na povrch a ukázala
nám náš vlastní obraz mrazivě nezkreslený a bez falešné sebestylizace. Po většinu času si
ale pohodlně lžeme a „popravujeme“ nepříjemné pravdy, někdy i s jejich nositeli.

Velikáni naší historie demonstrují tato fakta v plné nahotě. Karel IV. nebyl Čech, Jiří
z Poděbrad nebyl z panovnického rodu a po něm nám vládli už jenom „cizáci“, Jana Ámose
Komenského jsme vyhnali, z „tatíčka“ Masaryka jsme vyrobili umělou modlu, na Václava
Havla pro jistotu pliveme. Nemáme rádi šlechtu, klér, lidi odjinud, lidi bohaté, nemáme
rádi, jak jsem uvedl, sami sebe...

Moc rád bych napsal, že pilíře české národní identity jsou totožné s pilíři a hodnotami
západoevropského civilizačního okruhu. Nepochybně taky. Jsou ale namixovány z ingre-
diencí ze všech světových směrů a rozředěny do beztvaré kaše bez chuti a bez zápachu,
kterou z nás po staletí vydupávaly holínky okupantů a „osvoboditelů“. Umrtvovaly akti-
vitu, touhu po svobodě, národní hrdost. Většinou bez obrany, trpně, poraženecky. V tom
jsme jiní než naši sousedé! Výjimky potvrzují psané. Po staletí tápeme mezi úvratěmi naší
národní identifikace. Jsme německy mluvící Slované, nebo česky mluvící Němci? Všichni
naši velikáni, hrdinové a elity si tyto otázky a pochybnosti nikdy nepřipouštěli. Mnohdy
v emigraci... Vzepřením se obecně přijímaným pravdám se vydělili a byli vypuzeni tvrdým
resetem.

Svítá ale na časy. Mnoho mladých se dnes cítí být česky mluvícími Čechy, případně Ev-
ropany, bez jazykových bariér, bez zátěží minulosti, bez resentimentu a bez vstřícné před-
posratosti svých předků. Pokud si současně uvědomí, že svobodu musí uhájit každá nová

Ještě před rokem 1970 bylo zahalování žen v islámu považováno za archaické a zahalovalo se jen
velmi malé procento žen. Rychlost šíření hidžábů zarazila nejen Evropany, ale také samotné muslimy.
Toto konkrétně je niqáb. V Evropě zakázat? Zavést do škol jednotné oblečení? Nevím.



generace, tak nemám o českou národní identitu žádný strach. I kdyby si ji přetvořili k obra-
zu svému. Stejně není moc o co stát...

Jak byste definoval tři základní hodnoty, na nichž stojí západní křesťanská ci-
vilizace? A proč právě tyto?

Nutká mě to přeformulovat otázku a použít příčestí minulé. Tedy – na jakých hodno-
tách tato civilizace stála... Západní hodnoty, vytvářené po staletí (a fatálně destruované
v posledních dekádách) stojí na křesťansko-židovských základech, humanismu, osvícenství
a na zkušenosti z tragických, sebevražedných válečných konfliktů. Stojí na křesťanské
etice, na pracovitosti a odpovědnosti, na vzdělání a inovacích, na ochraně rodiny,
kulturního dědictví a majetku. Na konzervativní tradici kombinované s liberálním
parlamentním uspořádáním a s tržní ekonomikou, na kombinaci státem garantovaných
sociálních jistot a spontánního chování účastníků trhu. Se všemi excesy, evoluční i revo-
luční zkušeností se Evropa dopracovala k hodnotovému mixu, který ji jakž takž držel po-
hromadě. 

Evropa, vyčerpaná krvavými válkami, které sama způsobila, našla po té poslední řešení
v postupné nivelizaci hodnot, tradic, pravidel a zkušeností, v pseudohumanismu, multikul-
turalismu, ve zpochybnění a regulaci trhu a spontánnosti, v politické korektnosti. Ze strachu
z nových konfliktů si vytvořila Evropa umělý, neživotaschopný svět sama pro sebe a ztrácí
dech. Sociální, národnostní, hodnotové a znovu i náboženské rozdíly se derou na povrch jako
mnohokrát před tím.

Co bude dál? Jsou dvě varianty. Tu první známe z dějepisu. Postupný rozklad, nárůst
tenzí, historických resentimentů a katarze mnou netušených rozměrů. Ta lepší, ale méně
pravděpodobná, je cesta návratu k hodnotám, které přinesly v minulosti primát a převahu
Evropy v ekonomice, politice i morálce. Jak prosté, milý Watsone! Potřebujeme více svobody,
více odpovědnosti, více obezřetnosti, více trhu. Více důvěry v lidskou aktivitu, více důvěry
v sebe sama, více etiky staré jako naše civilizace.

✗ Zdaleka nejsem tak skeptický, jak vyznívá tento text. Hlavně proto, že se necítím být na
sto procent ani Čechem, ani Evropanem. Jsem křesťan z Valašska s keltskými, fran-
couzskými a kdovíjakými kořeny. Má první žena říkala, že jsem „poslední Cromagnonec“.
Popisuji tedy českou a evropskou identitu z vééélkého nadhledu. Tu českou přece symbo-
lizují TV programy Prostřeno! a Výměna manželek, vozík ze supermarketu narvaný Kos-
teleckými uzeninami, Vodňanským kuřetem, Krahulíkem, Olmou a Penamem a odmítání
migrantů, kteří k nám ani nechtějí… Zlevníme těm švejkům pivo! 

Migrace? Hlavou, ne srdcem!
TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK 21/2015

K migraci se konjunkturálně vyjadřuje kdekdo. I u nás, kde se dlouhodobě tváříme, že
se nás netýká. Od Miloše Zemana, který se veze na populistické vlně obecné nevzdělanosti
a přízemnosti Čechů a hází do jednoho pytle Araby, Turky, Peršany, Azery i Kurdy a každý
muslim je pro něj synonymem teroristy, přes Tomia Okamuru, který už sice nikoho neza-
jímá, ale přesto nalézá latentně rasistické posluchače i ve střední třídě, až po obvyklé za-
hraničně politické nenázory Andreje Babiše, které alibistické a zapouzdřené Čechy
reprezentují snad nejvíce. 
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Je ale zbytečné přemlouvat hasiče, ať se v předsíni přezouvají, když hoří celý dům. Ev-
ropa se po dekádách uměle podporovaného multikulturalismu probudila ze sladkého snu
a po posledním útoku islámských fundamentalistů na redakci Charlie Hebdo se zamyslely
(bohužel ne hlavou a ne nad sebou) dokonce i „politicky korektní“ evropské elity. Pozdě! 

Proč? Nejlépe to asi vyjádřil libyjský diktátor Muammar al-Kaddáfí: „Proč umírat za
islám? Nepotřebujeme už teroristy, ani sebevražedné atentátníky. Přes 50 milionů muslimů
v Evropě ji samo změní za pár desítek roků na islámský kontinent.“ Pro sekularizované
Čechy navíc platí výrok Friedricha Nietzscheho: „Žijeme všichni v hluboké lži, protože před-
stíráme, jako kdyby stále platila křesťanská morálka, ačkoli v ni v hloubi duše nevěříme“. 

Rozpor mezi liberalismem, humanismem a univerzálními hodnotami na jedné straně
a rizikem nekontrolované migrace, náboženskou netolerancí a nerespektováním pravidel na
straně druhé brilantně demonstroval před lety ve svém vystoupení v ČNB liberální italský
ekonom Antonio Martino. „Jako člen Montpelerinské společnosti jsem absolutním zastáncem
volného pracovního trhu. Imigranti práci neberou, naopak přinášejí. Takové společnosti bo-
hatnou. Nicméně, jako ministr obrany v Berlusconiho vládě, se svými carabiniery zodpo-
vědný mimo jiné i za bezpečnost občanů, jsem zásadně proti“, řekl. Pravdou ale je, že my
nejsme ani tak liberální, ani tak humanističtí a tolerantní a nejvyšší hodnotou pro nás není
svoboda, ale kus žvance ze supermarketu, klídeček, pivíčko a chcíplá sousedova koza. 

Jsou ale i jiné pohledy. Začátkem devadesátých let jsem cestoval s báglem po Francii
a když mě po týdnu vypakovali z kempu u Paříže, strávil jsem jednu noc na Gare de Paris-
Nord. Vedle sebe nás tam na karimatkách spalo asi deset. Přichází černoch s dredy a ptá se

Setkání s Alaksandarem Milinkievičem v Praze v roce 2008. Kandidoval proti Lukašenkovi, byl opa-
kovaně vězněn, obdržel v roce 2006 Sacharovovu cenu. Mimo jiné řekl: „Evropská unie nemůže 
pomáhat autokraciím a demokraciím stejně.“



mě, kde je voda. Lámanou angličtinou vysvětluji, jak se dostane na toaletu. Vedle mne ležící
Kanaďan bez řečí, v polospánku podává nově příchozímu klukovi láhev s vodou. Přirozeně,
bez křeče, bez přehrávání. Záviděl jsem mu. Střih. Někde v Praze žije Libanonec, říkejme
mu třeba Ahmed. Má českou ženu, dvě děti, poctivou práci, ve které tráví 15 hodin denně.
Musel překonat nedůvěru, šikanu ze strany úřadů, jazykové i kulturní bariéry. Respektuje,
byť muslim, naše zvyky, tradice, křesťanské svátky. Není však šťastný. Jeho děti, i pod do-
jmem mediální hysterie, se za něj stydí. Nevím, koho je mi líto víc.

Co s tím? Na to neexistuje snadná odpověď, protože se evidentně nacházíme za bodem
zvratu. Dovoluji si pojmenovat pár bodů, které rámují můj názor na celou věc:

1. Ženevská konvence nás zavazuje přijímat uprchlíky politické, ne už ekonomické. Tuto
povinnost jsme měli dávno před Lisabonskou smlouvou. To není záležitost veřejné diskuse.

2. Umíme definovat, o jaké migranty se nyní vlastně jedná? Dokáže to někdo vůbec roz-
dělit? Jestli ano, pak je to zdánlivě jednoduché: tzv. ekonomické migranty vrátit! Ale kam?
V Libyi čeká na břehu Středozemního moře milion lidí z celé Afriky. Z větší části jsou obětmi
překupníků s lidmi. Je to mimochodem jeden z absurdních důsledků „revoluce“ v severní
Africe. Brána do Evropy otevřena. Jak příjemné a komfortní z tohoto pohledu pro Evropu
bylo, když sever Afriky pro nás kontrolovali a ohlídali – ano, částečně i za naše peníze –
„diktátoři“... Evropa není povinna ve jménu humanity podporovat tento odporný obchod.
Naopak je, ve jménu humanity, povinna udělat maximum proti němu. Včetně nasazení vo-
jenské síly. Středozemní moře se nesmí stát masovým hrobem! Je ochotna česká veřejnost
posílat své syny do „cizí“ války? To by nemělo být součástí veřejné diskuse, ale zahraniční
a bezpečnostní doktríny země.

3. Jsme povinni ty uprchlíky, které přijmeme (představuji si třeba křesťany ze země,
kterou ovládla Boko Haram), navěky hostit na náš účet? Určitě ne a bylo by to to nejhorší,
co bychom mohli pro sebe i pro ně udělat. Víme, co s nimi? Máme pro ně práci? Máme učitele
pro jejich děti? Určitě ano. Dokážeme si představit, že by mohli být pro Evropu přínosem?
V jakém smyslu? I tady si myslím, že ano. Stát Izrael přijal velké množství „Židů“ z Etiopie,
odvozujících svůj původ od krále Šalamouna. Dělají sice podřadnou práci, ale zatím snad
nepředstavují zásadní riziko. To je nepochybně záležitost pro veřejnou diskusi. Spíš ale ve
smyslu, co mohu já udělat pro jejich integraci. Pár hodin týdně pracovat jako dobrovolník.
Učit nějakou mámu nebo bábu vařit z českých potravin apod. Číst jejich dětem pohádku
O Popelce. Vyřizovat na úřadech povolení pro etiopskou kavárnu.

4. Do budoucnosti to bude obrovské, neúnosné a nezvladatelné bezpečnostní riziko.
Import teroristů. Vznik ghet. Přijímání uprchlíků, neschopných a neochotných se integrovat.
Zdravotní a epidemiologické riziko. Při milionovém počtu uprchlíků jistě nezanedbatelné.
Toto není záležitost veřejné diskuse. Od toho si platíme represivní a jiné složky. Ať přestanou
šmejdit po našich ložnicích a ukájet se intimními odposlechy a starají se o naši bezpečnost!

5. Jak by se měla zachovat Česká republika? Mnout si ruce, že neleží u Středozemního
moře a nechat to vyžrat Itálii a Řecko? Nebo si sem nechat soudruhem Schulzem poslat ti-
sícovku potenciálních teroristů? To jsou dva extrémy. Podle mne není selháním celé Evropy
říct: „Nezlobte se, milion vás opravdu nepřijmeme, není to v našich silách a není to naše
povinnost.“ Přerozdělovací kvóty jsou samozřejmě tím absolutně nejhorším řešením, které
jen nahraje xenofobům, rasistům a různé jiné pakáži. Špatné bude, když se na tom Evropa
rozdělí. Pak se zruší Schengen a zpohodlnělá veřejnost bude křičet. 

6. Nejsem první, kdo si myslí, že cestou je určitý návrat, chcete-li neokolonizace. Do-
voluje řešit problém v místě vzniku. Mimochodem, jen tam existuje potenciální řešení.
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Umožňuje to mimo jiné vybudování azylových úřadoven EU přímo ve žhavých ohniscích
v Africe a na Blízkém Východě. Problém už dávno přerostl schopnosti EU se s ním vyrov-
nat a musí být posunut na úroveň OSN, aby tato organizace vůbec naplňovala svůj smysl
existence.

7. Významným způsobem musíme zpřísnit dohled a ostře rozlišit pracovní povolení, po-
volení k pobytu a občanství, s výrazně integračními prvky, na hraně diskvalifikace a re-
strikce a prosazovat totéž i v Schengenu. Nedodržuješ pravidla? Běž, odkud jsi přišel. Chceš
mýt na Paddingtonu záchody? Asfaltovat Dé jedničku? Sbírat v Normandii jablka? Být tu,
dokud bude práce? Pak vítej. Chceš se válet před centrem pro uprchlíky, brát dávky, chodit
hekat do mešity a dealovat herák? Pak se seber a vypadni. Tady žádný pseudohumanismus
není na místě! To ovšem současně znamená, že je třeba ostrakizovat všechny domácí, kdo
neoprávněně čerpají sociální dávky, kdo se pohodlně houpají v naší sociální síti, protože ne-
můžeme na nově příchozí uplatňovat jiný metr. To se našim socialistům moc líbit nebude.
Ostatně, je to jejich elektorát.

Nemám pocit, že bych do diskuze přinesl něco převratného. Dokonce za řešení ani ne-
nesu žádnou odpovědnost. Mám odpovědnost především za sebe a své blízké. Nicméně, mám
navíc minimálně odpovědnost občanskou. Chci v této zemi žít, umožnit totéž svým dětem
a při pohledu do zrcadla se významně nestydět. Je-li totiž ohrožena svoboda a hodnoty mé
země, je tím ohrožena i svoboda má. 

✗ „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh jim dal přednost a proto, že muži
dávají ze svých majetků ženám. A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží to skryté,
co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte, vykažte jim místa
na spaní a bijte je! Jestliže vás však jsou poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody!
A Bůh věru je vznešený, veliký“... – Korán, kapitola (súra) čtvrtá, verš třicátý čtvrtý. Tož
ogaři, jalovec na šmigrust vám povolíme, ale tohle ne!

Individuální svoboda x kolektivní neodpovědnost
PRÁVO, PRÁVNICKÝ SALÓN – PRÁVO, KVÓTY, DISKRIMINACE, PRAHA, 19. 11. 2015

Děkuji moc za nečekaně zopakované pozvání do Právnického salónu. Nesmírně si toho
vážím a po loňském tématu „Právo a politická korektnost“ kvituji s povděkem, že tady pořád
vidím staré známé tváře, ošlehané ze soudních síní i předsíní a větry pražských kaváren-
ských ventilátorů, že se pořád můžeme takto politicky korektně scházet, abychom mohli po-
liticky nekorektně diskutovat, porovnávat naše různé přístupy, postoje, zkušenosti, že nás
zatím kvůli našim názorům nikdo nevyslýchá, netrestá, dokonce možná ani nesleduje a ne-
odposlouchává a tajně doufám, že se takto možná sejdeme i příště. Co mě k takto silnému
a dramatickému úvodu opravňuje? Probíhající jakobínská Velká protikorupční revoluce 
s vysoce normalizačními prvky a faktickým návratem lidí i ducha doby minulé u nás doma?
Narůstající krize postmoderního světa, eroze a faktický rozpad naší Evropské unie? Hod-
notová, politická, ekonomická a mravní mizérie v našem euroatlantickém prostoru? Naše
majoritní neochota, odpor či strach tyto jevy vůbec pojmenovávat? Obecně pocity déjà vu,
reminiscence a marnosti? Toto všechno a navíc fakt, že se dnes nacházím zřejmě v posled-
ním českém nezávislém prostředí, mě k tomu opravňují. Připomínáte mi totiž čím dál tím
víc poslední zelené políčko mezi žlutými lány Agrofertu, poslední Mohykány rozumu mezi
zástupy naklonovaných naprogramovaných kývačů, poslední garanci polistopadového vý-



voje. BA, asi i na vás si Bradáčová, Ištván a Šlachta už brousí nože. Takže ještě jednou dě-
kuji. A abych vás jenom nechválil, tak vězte, že záštita Babiše a Krnáčové mě opravdu po-
bavila. Asi to ale jinak nejde...

I proto věřím, že se nebude opakovat situace, kterou jsem zažil při slavnostním zahájení
Evropského roku rovných příležitostí, 2. dubna 2007, v divadle Archa v Praze, kde jsem
v přítomnosti komisaře EU pro věci zbytečné Vladimíra Špidly a mé oblíbené ministryně
Džamily Stehlíkové hovořil zhruba o tomtéž, o čem chci hovořit dnes. Po mé třetí větě začaly
tlupy zdivočelých sufražetek bučet, což jim vydrželo až do konce, aby v následujících měsí-
cích nejrůznější „European gender equality centers“ zavalily Úřad vlády tunami petic, takže
je na ÚV musí nepochybně vypořádávat dodnes.

Slovo kvóta znamená stanovený počet nebo poměr. Známe daňovou kvótu, která vyja-
dřuje podíl daní na HDP. Známe dovozní kvótu; ta už není zdaleka tak nevinná, protože
vyjadřuje administrativní omezení množství určitého dováženého statku, tedy vyšší zisk
pro domácího producenta a vyšší cenu pro domácího spotřebitele. Známe kvóty na mléko,
které od roku 1984 až do letošního dubna za 31 (u nás za 11) let společně s dotacemi totálně
deformovaly ceny mléka v celé Evropě a zničily normální tržní prostředí. Známe tzv. cu-
kerné kvóty, jejichž zločinné zašantročení vedlo k faktickému ukončení produkce cukru
v ČR. Známe kvóty na množství žen v politice, ve vedení firem nebo z poslední doby mi-
grační kvóty. K těm snad jedinou poznámku. Soudruzi v Bruselu nám zatajili, že kvóty
mohou fungovat jen když se zruší Schengen... Známe ale také kvóty na zemědělské do-
dávky, které znamenaly na Ukrajině ve 30. letech faktickou genocidu a miliony mrtvých
a u nás násilné dokončení kolektivizace. Známe kvóty na členy závodního výboru ROH,
kdy bylo předem dáno, že tam musí být jedna žena, bezpartijní, dojička, matka tří dětí.
Známe kvóty v Číně, protože politika jednoho dítěte ničím jiným nebyla. Nechci se zabývat
jednotlivostmi. V zásadě všechny kvóty jsou pitomé, škodlivé, někdy zločinné, všechny ve
jménu páchání dobra.

Celá diskuze o kvótách, diskriminaci, kolektivních právech, rovnosti a solidaritě začíná
a končí u komparace se základní univerzální hodnotou a tou je svoboda. Asi každý z vás
tuší, co pro mě, pro něj, pro nás svoboda znamená. Já chci ale říct, co pro mě neznamená.
Svoboda pro mě určitě neznamená pouhý život v demokracii. Demokracie sama o sobě svo-
bodu nezaručuje. Není ničím víc než systémem většinového hlasování. A když se většina
rozhodne, že bude žít v nesvobodě, nebo že omezí svobodu menšiny – samozřejmě v rámci
platné ústavy – tak to prostě udělá. Když se většina rozhodne, že ve jménu páchání dobra,
nebo třeba pod tlakem zavede povinné kvóty na odběr kosteleckých párků, nebo třeba pro
živnostníky povinné zaměstnání jednoho migranta, tak je zavede. Když se většina pod ná-
tlakem a vydíráním prokurátorské mafie rozhodne prosadit polofašistický „protikorupční
speciál“, tak to „demokraticky“ prosadí. Vždyť i v naší ústavě se vyskytuje tzv. Listina lid-
ských práv a svobod, která sama o sobě zakládá extenzi některých kolektivních práv, tedy
pro mne popření individuální svobody. Ani naše ústava nechrání silně a jednoznačně zá-
kladní individuální, neodvozená lidská práva. Na život, na soukromí a na ochranu legálně
nabytého majetku. Většina nemá vždy pravdu. Dokonce se často mýlí. Většinová rozhodnutí
jsou legální, ale ne vždy legitimní. Forma negarantuje obsah. Pouze takové demokratické
rozhodnutí, které obstojí v testu obrany svobody, je hodno úcty a mého respektu. Ano, na-
značuji tím, že v rámci mého pojetí svobody jsem ochoten nerespektovat většinově prosazené
zlo, i kdyby mělo oporu v zákonu. Bylo velkou chybou, že jsme po listopadu 1989 udělali
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málo pro to, abychom tyto věci odlišili. V důsledku toho tu vznikl falešný dojem, že na ko-
munismu bylo špatné vlastně jen to, že lidé nemohli hlasovat. A že jakékoli většinové roz-
hodnutí je automaticky správné a dobré. Ne. Může tomu být i naopak a známe řadu
smutných příkladů. 

Svobodu pro mě neznamená ani samotný volný trh. Bez volného trhu je svoboda ne-
myslitelná. Ale trh žádnou institucionální záruku svobody nevytváří. Právě naopak. Sám
trh, sám kapitalismus jsou výsledkem staletého působení svobody a mravních pravidel.
Bylo další velkou chybou, že jsme po listopadu uvěřili v normotvornou roli trhu, což nezna-
mená, že ji trh parciálně nemá. V důsledku toho jsme zanedbali vytváření institucionálních
podmínek pro volný trh, zanedbali jsme vytváření státu práva a přivodili si tak řadu zby-
tečných zklamání a frustrací. Způsobili jsme zbytečný odpor vůči trhu a opětný příklon k fa-
lešným socialistickým floskulím. Trh v tom ale je nevinně. Trh nekrade, trh netuneluje.
Kradou a tunelují lidé. 

Svobodu pro mě neznamenají ani nezávislá média. Nepochybně platí, že podle existence,
či neexistence nezávislých médií poznáme, který režim institucionálně neomezuje, či ome-
zuje svobodu. V tomto porovnání se dnes vracíme zpět. Stejně jako u demokracie záleží
i u médií především na obsahu. Svobodná forma ještě nezaručuje skutečnou vnitřní svo-
bodu. Formální nezávislost ještě nevylučuje existenci autocenzury nebo neformálních „do-
poručení“. Je úplně jedno, zda si zakazuji, nebo je mi zakazováno psát nepříjemné pravdy,
nebo zda si přikazuji, či je mi přikazováno psát nepříjemné lži. Ano, důležitější než formální
nezávislost, hra na vyváženost a předstíraná objektivita je pravda. Pravda, za kterou každý
redaktor ručí celou svou osobností. Kolik ale máme takových? Trochu kousavě bych řekl, že
přesně tolik, kolik máme takových politiků. Oligarchizace médií a jejich faktické podřízení
skupinovým zájmům je dnes jen kousíček od předlistopadové reality. 

Takto redukované pojetí svobody a nivelizace jejího významu vede k záplavě skupino-
vých nároků a kolektivních odsouzení, jako dvě strany jedné falešné mince. Noví a noví
snílci a falangisti přicházejí s ideálem rovnosti, ať už ve jménu třídním, etnickém, nábožen-
ském, genderovém, multikulturálním a volají po skupinovém zvýhodnění, typicky stano-
vením kvót; noví a noví padouši volají po třídním, rasovém, náboženském a jiném boji, po
parciální diskriminaci a skupinovém vyloučení. Jenom v takovém prostředí mohou vlád-
nout a mohou být vyznamenáváni a rehabilitováni zločinci, které tak snad mohu označit,
pokud budu odmítat kolektivní vinu a přitom vezmu komunismus jako zločinný režim dle
dikce zákona.

Svoboda vždy vychází od jednotlivce. Bez osobní svobody nelze vůbec usilovat o nějakou
rovnost příležitostí. Protikladem je kolektivní právo, kolektivní zvýhodnění, kolektivní dis-
kriminace. Třeba trestní odpovědnost firem. Zárukou rovnosti příležitostí není žádná „dobře
míněná“ snaha narovnat nenarovnatelné. Páchání dobra. Žádná pozitivní diskriminace. Zá-
rukou rovnosti příležitostí je vláda práva a neosobních pravidel. Občanská individuální
práva jsou proto vždy důležitější než práva skupinová. Tento typ záruk musí právo vymáhat
a garantovat. Nikoli náhodou je nejméně skutečné rovnosti příležitostí tam, kde se stát
i pod tlakem nejvíce angažuje ve jménu takzvané ochrany znevýhodněných skupin. Tato
skupinová ochrana pak přes všechnu snahu fakticky vede ke skupinové diskriminaci. Vi-
díme to u žen, důchodců, studentů, Romů. 

V tomto smyslu byla prorocká slova amerického novináře, autora inspirativní knihy
Ekonomie v jedné lekci Henryho Hazlitta: „Budeme-li se pokoušet manipulovat eko-
nomiku ve prospěch nějaké skupiny nebo třídy, poškodíme nebo zničíme další



skupiny, včetně členů samotné skupiny, v jejíž prospěch jsme se pokoušeli eko-
nomiku řídit. Ekonomika musí fungovat ve prospěch všech.“

Tím se konečně dostávám k tomu, co pro mě opravdu znamená svoboda. Svoboda nikoli
jen jako institucionální předpoklad. Jakkoli jsou politické svobody, občanské svobody a svo-
boda slova zásadními stavebními prvky svobody, není to ještě svoboda sama. Svoboda je
vnitřní stav. Stav mysli, nebo duše, chcete-li. Svoboda je naše svobodná vůle. Tato svoboda
je ta nejvyšší, nezrušitelná hodnota. Každý z nás má proto svobodu rozhodnutí. A podle
toho, jak ji každý z nás uplatňuje, vypadá celá společnost. Svobodnou společnost nedělají
ani svobodné instituce. Bez vnitřní svobody zůstane sebelepší společenská stavba prázdnou
skořápkou a dříve či později se zhroutí do nějaké podoby totality či autoritativního režimu.
Nebo přinejmenším do karikatury demokracie, která je arénou populismu a demagogie, kde
silnější válcují slabší, většina menšinu, kde vládne strach a kde lidé nevěří v právo. Jako
dnes, kdy u nás ve jménu Velké protikorupční revoluce začíná vládnout syndikát oligarchie,
prokurátorů a normalizátorů. Takže k té svobodě přidejme odpovědnost. Odpovědnost ne-
mlčet. Americký prezident a jeden z otců zakladatelů Thomas Jefferson to vyjádřil naprosto
přesně: „Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama, je, když
lidé dobré vůle zůstanou zticha.“

Závěrem snad jediné. Nejvíce zla bylo v dějinách spácháno ve jménu nějaké nepřirozené
hodnoty, ve jménu dobra a rovnosti. Ve jménu všeobjímající pozitivní ideologie. Tisíce ma-
sových hrobů. Nevěřím na páchání dobra a doporučuji i vám, abyste byli ve své praxi
v tomto smyslu opatrní. Abyste se bránili extenzi kolektivních práv, abyste naopak hájili
práva individuální a aspoň takto, chladně a neosobně bránili řád, pravidla a zvyklosti staré
jako je tento svět. 

✗ Bál jsem se, že mě tam zvou jen jako exota, pro zpestření jinak nudných právních filipik
a disputací. Mýlil jsem se. Nejenom, že měla většina našich právnických a soudcovských
celebrit podobný názor, ale navíc byli opravdu vtipní. 
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EU of values, rules and unity? Not, business as usual.
4TH ANNUAL CONFERENCE „THE EUROPEAN GAS MARKET“, BERLÍN, 1. 12. 2015

There are – and the bureaucrats do not like to admit it – three communities within the
EU: community of values, community of law and community of business. I have thought
that the whole European Union projects are based on unity and compliance targets of these
communities. It would seem that these communities should go in parallel. In fact, all three
are going skew and counter. Nord Stream's supporters from Germany, Russia and other
minions are trying to convince us that EU law might not meet the values of the EU and
that the private business and commercial interest is not subject to EU law. My god… 

„If we will accept the Nord Stream 2 as the private business „only“, then unfortunately
we have to agree with Eurosceptics, who argue that the whole EU project is just usual bu-
siness, said Slovak President Kiska. 

It is impossible and immoral, to push all European countries to introduce sanctions
against Russia due to the annexation of the Crimea on the one hand, and on the other hand
to promote solutions leading to the termination of gas transit through Ukraine as Germany
does. Frankly speaking, to start strategic partnership with Ukraine and then to realize an
unscrupulous and cynical deal with Russia as Germany.

It is arrogant and dishonestly, on the one hand to push the whole EU to adopt a stupid
climate changes target and commitment to reduce CO2 emissions by 95% and on the other
hand to double the import of Russian gas via Nord Stream as Germany. In fact, to rape
countries as my country to fulfil some artificial goals and then to increase production from
fossil fuels, it means to increase production of CO2 emissions as Germany.

It is hypocritical, on the one hand to introduce the enlargement of Nord Stream as
a commercial offshore project only and therefore it does not comply with the conditions of
EU law and on the other hand to built up thousands and thousands offshore windmills with
notification of European Commission and using of European subsidies as Germany.

It is really tricky to manipulate the whole EU to accept ridiculous energy and climate
package with third parties access rule, diversification of sources and supply routes, reduc-
tion dependence on one supplier and one route, creation of internal European gas market
with moving from sellers’ market to buyers’ market and transition from the long term con-
tracts with fixed prices to spot market prising and then brutally to destroy all these objec-
tives in the order of own interest as Germany.

Is it German approach to prefer an arrogance of power against solidarity and trust? Is
it the Article 194 of the EU Agreement, Paragraph 1 still applied? I quote: „in the context
of the establishment and functioning of the internal market and with regard for the need
to preserve and improve the environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of
solidarity between Member States“, to: (b) ensure security of energy supply in the
Union. Is it really truth?

Do you prefer the Energy Union project or new Concert of Europe? Do you know, what
was the Concert of Europe? The Concert of Europe was the balance of power that existed
in Europe from the fall of Napoleon Bonaparte to the outbreak of World War I. Its founding
members were the UK, Austria, Russia and Prussia, in time France became established as
a fifth member of the „club“.

Frankly speaking, if the Nord Stream 2 will be implemented, as it is announced now,
everything is permitted, nothing is valid and Energy Union Project – the pilot objective of

Od masakru v chorvatském Vukovaru, po masové popravy v bosenské Srebrenici jednotkami Ratka
Mladiće za tichého dohledu holandských jednotek UNPROFOR se EU tvářila, že se nic neděje. Bom-
bardování Bělehradu ale všechny pobouřilo. To jsme ale pašáci... Vukovar, 9. 9. 2008. 



the current European Commission led by Jean-Claude Juncker would be threatened and
might be dead. On the other hand, the erosion of EU is unfortunately visible.

It's arrogant, non-European, power solution, which fills no European rules, no European
values, and no common energy policy goals including Energy Union Project. It is a betrayal
of Ukraine, the deterioration of the geopolitical position of Central and Eastern Europe, re-
duction of energy security and increasing dependence on Russia and Russian gas. In the
last time we enjoyed similar story in January 2009, when the gas crisis between Russia
and Ukraine started and I had to, as a President of European council, solve this crisis. One
of the goals of this crisis was effort of Russia and Germany to reduce a resistance of Poland,
Sweden and Baltic countries against the first phase of Nord Stream Project. Do you remem-
ber yet? We know the result perfectly. Russia stopped flow on gas going to Europe via
Ukraine and blackmailed Europe and the CEE countries especially. The Nord Stream 1
was built up without delay during two years. The situation with Nord Stream 2 is compa-
rable now. Russian approach is predictable and comprehensible. We understand a desire to
bypass Ukraine and to terminate this route of supply, at least since the establishment of
the Energy Strategy of the Russian Federation. German approach should be a great war-
ning for everybody and raises the unfortunate reminiscences of the last century.

Traditional gas market model is in the process of transformation. Traditional mar-
ket model is characterized by the long-term relationship between the national incum-
bents and producers of the gas in which producer was in control of upstream and
partially of transit and incumbent were in control of whole value chain. At its time, tra-
ditional model succeeded in guaranteeing long-term access to gas for EU consumers
but due centralized control of the value chain, absence of alternative sources and mis-
sing infrastructure the gas market had emerged as a sellers’ market. At present,
thanks to implementation of EU energy packages and connected legislation and syste-
matic development of the infrastructure the traditional gas market model is changing
towards buyers’ market.

What are the theoretical preconditions of the gas market model? When we would like
to create a single EU gas market, we have to fulfill the following basic pillars: to maximize
number of different, independent gas sources available, to secure that the loss of any single
available source of gas can be substituted by combination of other available sources and
to develop necessary internal infrastructure, which allows free movement of gas among
EU markets and facilitate gas price convergence. All of these pillars must be available for
each single country within EU as well as whole EU.

Putting these three abovementioned pillars into practice means: no exemptions for
ownership structures, which allow suppliers to control or to restrict free usage of the in-
frastructure – strict enforcement of TPA rules, to support the access of new sources from
LNG, the Caspian region, Iran, etc. without relevant influence of dominant players and
to support development of infrastructure, which shall ensure new interconnectivity of
disconnected energy islands (Baltics and Balkans) and large non-EU gas markets
(Ukraine and Turkey). What is a reality? Firstly, there is no connection among countries
situated along the Ukrainian border – new interconnections would facilitate gas flows in
North-South corridor and secondly, Turkey and Balkans lack the connection with liquid
EU gas markets.

I think the best demonstration of the German approach is incredible Gabriel ’s visit to
Moscow in October 2015. He said for instance: „My personal opinion is that we must do
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everything possible to implement the agreements we have reached, and as far as past si-
tuations and various interpretations of events are concerned, we should leave them in the
past and find new ways to renew cooperation, especially between Germany and Russia.“…
…„Mr. Miller and Mr. Matthias Warnig will continue to pursue Nord Stream 2 project. This
is in our interests; but it is not just in Germany’s interests – it is a very interesting project
even beyond Germany’s borders.“… …„What’s most important as far as legal issues are
concerned is that we strive to ensure that all this remains under the competence of the
German authorities, if possible. So if we can do this, then opportunities for external medd-
ling will be limited. And we are in a good negotiating position on this matter. 

No comment! I can answer the question from the beginning now. Is European Union
a community of values, rules and unity? No, it is a society of interests, power games and
business as usual. Unfortunately.

✗ Experty a CEO z plynárenských gigantů zajímala pouze padající cena plynu a z toho
vyplývající trable s propouštěním zaměstnanců a krácenými bonusy. Vůbec nechápali,
o co mi jde. Vůbec to tak necítí. To znamená jediné a my to tušíme. Vůbec je nezajímáme.
It is just commercial project… Vrcholné jednání ministrů zahraničí Ruska – Sergeje La-
vrova a Německa – Franka-Waltera Steinmeiera v Kremlu. Přichází obsluhující agent
a ptá se Lavrova: „Co si dáte, pane ministře? Lavrov bez mrknutí oka odpovídá: „Jako
vždycky Vovko, flašku vodky a mapu Polska… 

Je Schengen mrtev? 
TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK, PROSINEC 2015

Jistěže je. Je to nicméně pouze začátek (asociace na metalové album „The death is
just a beginning“). Teď se rizika týkají i nás. Jsme účastníky zájezdu. Není to jen „zase
někde něco“ v TV zprávách, ale konkrétní hrozba u nás v Horní Dolní. Tak moc se přitom
chceme všem zalíbit a zavrtávat se do tolika světových zadků. Přesto zažíváme „střet civi-
lizací“ na vlastní kůži. Česko sice nikoho nezajímá, dokonce ani migranty, i tak otázky mi-
grace rozdělují společnost a dávají vyniknout nebezpečným hlupákům a populistům.
Kdekdo se stal přes noc expertem na korán, na islámský terorismus, surfuje na protimi-
grační vlně a vyvolává obavy a nenávist. Ano, mají k nám dorazit barbaři... Tím nechci zleh-
čovat rizika. 

Dávat do přímé souvislosti migrační vlnu a terorismus je ale při dnešní míře islámské
penetrace evropské společnosti téměř směšné. Nádory a jejich metastáze tu byly již před
tím. Terorismus má pouze vyvolat destrukci, strach a změnu chování, což se nepřekvapivě
daří. Teroristické, strach vyvolávající útoky; tisíciletá, nezastavitelná vlna uprchlíků, imi-
grantů a nezvaných vyslanců Islámského státu; nechutný obchod s lidmi, vracející nás do
minulého tisíciletí; po sestřelení SU-24 hrozící konflikt v tradičně senzitivním trianglu mezi
ortodoxní, otomanskou a západoevropskou říší; staronové německo-ruské namlouvání
a hrátky s plynem, připomínající dohody a pakty z doby nedávno minulé; klimatická kon-
ference v Paříži demonstrující neschopnost západního světa čelit geopolitickým změnám
a hrozbám jinak než umělou, zástupnou ideologií „klimatické záchrany světa“ – to je dnešní
pochmurná evropská realita. Učíme se nový místopis, oplakáváme nové mrtvé, vytyčujeme
nové milníky, které se časem objeví v učebnicích dějepisu, pokud tyto budou psány ještě la-
tinkou a zleva doprava. 



Co se to sakra děje? Je to tím, že se situace a vzorce chování u nás i v Evropě pravidelně
opakují, aby byly znovu a znovu řešeny chybně? Nebo nám postmoderní politika multikul-
turalismu a politické korektnosti zabránila vidět věci takové, jaké jsou? Svět se zbláznil –
v Paříži absurdně demonstrují snílci za klimatický ráj před koncertní síní Bataclan. Díky
těmto bláznům, díky rozplizlé rovnostářské politice je Evropa neschopna akce a obrany,
díky tomu stoupá drzost teroristů. Pálí nás dobré bydlo? Chceme si udržet bezpracné a de-
motivující sociální výhody? Bereme sedmdesát let bez válek za samozřejmost? Zlenivěli
jsme a domníváme se, že ten náš svět už není třeba tvrdě hájit? Vrátíme-li se v této úvaze
do Česka: jsme skutečně pouhými ovčany, které zajímají slevy v supermarketu, 146. díl se-
riálu „Padlý kvíteček na předměstí“ a pochybné výsledky Velké protikorupční revoluce?
Opravdu tleskáme nadšeně a většinově všem těm „Konvičkům, Zemanům, Okamurům, Ba-
bišům“ a čím dál tím více agresivním bolševikům? To si skutečně tak málo vážíme svobody,
vysoké míry demokracie, relativního blahobytu a našeho členství v euroatlantických „zá-
padních“ strukturách? Necháme se násilně rozdělit na sluníčkáře a xenofoby? Budeme sku-
tečně omezovat křesťanské svátky a symboly, zakazovat vánoční trhy, politicky korektně
ustupovat islámskému právu šaríja, zákazu zobrazování těl zvířat a lidí, hidžábu, niqábu,
burce? Rezignujeme tedy na naši kulturu, tradice a vše, co tvoří naši civilizaci? Tak to zcela
jistě prohrajeme. Necháme je vyhrát? Necháme se zastrašit? Ve jménu našem a všech lidí
dobré vůle nesmíme!

Ano, EU a její elity fatálně selhávají. Ne až dnes. Dlouhodobě! Společné hodnoty brání
většina jen verbálně, pravidla a acquis communautaire jsou závazné pouze pro malé a slabé!
Ano, Schengenská smlouva je v klinické smrti. Je jasné, že silově vynucené kvóty mohou
fungovat pouze při současném zrušení volného pohybu. Ano, je nepochybné, že musíme
všemi silami hájit vnější Schengenskou hranici. To mohla být vítězná agenda Angely 
Merkelové, jejíž selhání – porušení azylového práva „Dublin 2“, morální hazard v podobě
ústupků Řecku, dostavba Nord Streamu či donquijotská válka s CO2 – demonstrují názorně
neschopnost unijních elit účinně reagovat na cokoli, co narušuje budovatelské úsilí a umír-
něný rozvoj v rámci plochého kompromisu. Ano, prožíváme velmi, velmi vážnou krizi. Ne-
smíme si dovolit ustoupit ani o píď. 

Máme velmi blízko pozitivní příklad, jak tomuto riziku čelit. Stát Izrael. Vyvzdorovaný,
vytoužený návrat na Sion, zaplacený permanentní válkou, každodenními útoky, tvrdě há-
jený všemi občany, kteří si ale nenechali vzít radost ze života, každodenní zábavu, úsměvy
dětí a jsou ochotni pro obranu toho všeho nasadit vlastní život. My však naprosto neomylně
podporujeme soupeře.

Něco umírá. Něco v nás, i kolem nás. Plíživě, ale znatelně. Se smrtí a umíráním je to
ale podobné jako s tou žábou. Hodíte-li ji do vařící vody, vyskočí. Pokud ji vaříte pomalu,
tak se uvaří a zemře. Pokud nás smrt obětí teroristických útoku probudí, vyburcuje k akci,
k obraně našich hodnot a přinutí nás přehodnotit dlouhodobě neúspěšnou politiku multi-
kulturalismu, přežijeme. V opačném případě nám není pomoci! To je jediná šance nejenom
pro nás, ale hlavně pro ty, kteří přijdou po nás. Vypadá to, že poslední...

✗ „Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti.“
– François de La Rochefoucauld

✗ „Znát nepřítele a znát sebe; ve stu bitvách vy nikdy nebudete ohroženi. Když neznáte ne-
přítele, ale znáte sebe; vaše šance vítězství nebo prohry se rovnají. Jestliže neznáte vašeho
nepřítele ani sebe; buďte si jisti, že jste v boji v ohrožení.“ – Gičin Funakoši
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Co to tam v té Bruseli sakra pijete?
ECHO24.CZ, 16. 12. 2015

Mám rád absurdní dramata. Pařížský, závazně nezávazný globální závazek udržet „glo-
bální oteplování“ pod hranicí 2°C k takovým inspirativním námětům pro současné i budoucí
dramatiky nepochybně patří. Vždy mě povznese, jsem-li přímým účastníkem podobných
zlomových událostí, které, byť některými z nás nepochopeny, znamenají pro lidstvo velký
skok vpřed. Temně do propasti padá proud... 

Myslím, že bychom mohli přidat k tomuto ambicióznímu a smělému cíli ještě jednu
adekvátní globální metu. Snížení rychlosti rotace Země kolem vlastní osy tak, aby jeden si-
derický den neměl pouze 23 hodin, 56 minut a 4,091 sekund, ale abychom dostáli germánské
přesnosti a zarovnali to na 24 hodin, si lidstvo zaslouží! To je cíl hodný globálního pohledu,
pozornosti a vzniku podobného aktivistického tělesa jako je IPCC. Třeba Global Organisa-
tion for Rotation of the Earth – GORE. Taková Al Gore. Nebo bychom jako EU mohli zůstat
lídrem celého procesu a realizovat snížení emisí CO2 o 150 % do roku 2150. To by naše ve-
doucí postavení v boji za záchranu planety jistě posílilo. Brusel by se stal klimatickým cen-
trem světa. Nicméně, jak už řekl Jára Cimrman: „Vyfukováním tabákového kouře do
umyvadla zlato nevzniká.“

Současná situace v oblasti boje s klimatickými změnami je charakterizována čtyřmi
pohledy: zatímco pesimista – klimatický alarmista – vidí tmu v tunelu, optimista – za-
chránce světa – světlo na konci tunelu, tak my – realisté – vidíme světla protijedoucího
vlaku. Ten čtvrtý pohled reprezentuje strojvůdce toho vlaku, který vidí tři pitomce motající
se na kolejích. Abychom se zorientovali v této metafoře, je nezbytné identifikovat strojvůdce

Je sobota večer ve Špindlu. Volá Angela. „Mirku, Nicolas si dohodl separátní jednání s Husní Mubá-
rakem o Gaze. To nepřipustíme. Můžeš být ráno v 5 hodin v Berlíně?“ „Jasně.“ „A nebude vadit, že
poletíš mým V-1?“ Směju se. Honeckerovo letadlo je pověstné. 18. leden – summit o situaci v Gaze
v egyptském Šarm aš-Šajchu. 



tohoto imaginárního vlaku. Je to Jean Claude Junker? Salman ibn Abdel Aziz Saud? Barack
Hussein Obama? Si Jinping? François Hollande? Vladimir Putin? Angela Merkelová?
Všichni? Někdo další? Někdo více? Pro nás to je nepochybně právě „Green Angie“. Obávám
se, že ke starému, špatnému merkantilismu nám přibyl nový, špatný, Klausem dosud ne-
použitý –ismus, merkelismus. Takže nikoli Brusel. Berlín! 

Proč se politici, ale i vědci v otázkách klimatu tak rádi mýlí a proč jim to tak vyhovuje?
Toť otázka! Určitě platí, že obecně od politiků nečekáme, že by se někdy nemýlili. Navíc jsou
nadmíru pragmatičtí a cyničtí. Kromě toho jsem identifikoval tři další relevantní důvody:

• I. Alespoň dvakrát během každého století někdo oprašuje staré malthusiánské teorie
o vyčerpatelnosti zdrojů. Římský klub, Bildenberg, NGO typu Greenpeace, IPCC atd. Mal-
thus ve své době předpověděl chmurnou budoucnost londýnské City. Do Londýna v té době
přivážely dřevěné uhlí pro vytápění z venkovských oblastí koňské povozy. Koně znečišťovali
úzké uličky Londýna a Malthus spočítal, že kobylince budou dosahovat za několik desítek
let do prvního patra budov. To se nestalo, že? Dřevěné uhlí bylo nahrazeno kamenným
uhlím, a tak to šlo pořád dál. Naučili jsme se štěpit atom. Takzvaný Hubbertův ropný zlom
se pravidelně posunuje v čase s nově nalezenými rezervami. Jsou nacházeny stále nové
a nové zdroje konvenčního i nekonvenčního plynu. Někdy snad zkrotíme i jadernou fúzi.
Nepochybuji o tom, že včas. Šedá kůra mozková plus inovace proti návratu na stromy a po-
pírání fyziky a ekonomiky.

• II. Platí zde ekonomická teorie kaskád. V 50. letech 20. století přišel americký sociální
psycholog Solomon Asch s teorií, že lidé jsou ochotni změnit svůj názor na relativně jasné,
konkrétní otázky jen proto, aby „šli s davem“. Všichni o tom mluví; všichni o tom všude
píší; bylo to i v televizi; to musí být pravda! To je „informační kaskáda“. Kaskáda je sil-
nější a silnější, je stále těžší a těžší nesouhlasit s většinou a tam nastává problém rostou-
cích nákladů odmítnutí – takzvaná „reputační kaskáda“. Odpůrci se stávají podezřelými
osobami. Finanční podpory, dotace, granty, dary jdou pouze na podporu politicky korekt-
ního a proto podporovaného názoru a pro vědce s opačným není místo. Chcete příklad?
Možná si pamatujete na velký skandál Climategate v roce 2009. Zveřejněné soukromé 
e-maily mezi hlavními vědci IPCC prokázaly, že v zákulisí permanentně intrikovali, jak
se zbavit pro „společný cíl“ nepohodlných odborných článků, jak snižovat reputaci vědců
s jiným názorem a jak upravovat data v jejich studiích k vytvoření „dobrého dojmu“. Cink-
nutý hokejkový graf rostoucí teploty během posledního tisíciletí je jedním z nejznámějších
příkladů zmanipulovaného výzkumu. Třetí kaskádou je „kaskáda příležitostní“. Celé
hry se zmocnil velký byznys a kdo nesedí ve vlaku „nové zelené ekonomiky“, má smůlu.
Dokonáno jest!

• III. Západním zemím zmizel po pádu železné opony viditelný nepřítel. Z politiky se vy-
trácí ideologie, silná témata absentují, nevidíme ani výrazné osobnosti jako Reagan, Chur-
chill, Thatcherová. Politici však pracují profesionálně se dvěma hlavními emocemi lidí.
Hrozba vs. naděje. Zneužívají tématu globálního oteplování, představují „lidu“ substitut
chybějící ideologie, novou hrozbu, nového nepřítele, aby jim umělým řešením mohli nabíd-
nout novou naději. Staré triky v novém klimatickém kabátě.

Apokalyptické scénáře mají velkou setrvačnost a tuhý kořínek. Proteče hodně vody
v Labi a utratí se bilióny euro, než i němečtí občané odmítnou platit tuhle nákladnou a ne-
bezpečnou hru. Doufejme, že do té doby se nebudeme zmítat v nějakém válečném konfliktu,
globálním nedostatku, chudobě. Německá Energiewende, další návrhy ministra Gabriela
a jeho rádce pana Backeho a v kontextu rusko – německého paktu rozšíření Nord Streamu
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představují pro střední Evropu smrtelné nebezpečí. Ještě, že už jsem skoro v důchodu.
U toho, až se bude vyšetřovat, kdo se globálně klimaticky mýlil a kdo měl zdravý selský
rozum a přirozenou míru skepticizmu, u toho vy už dědečku naštěstí nebudete…

Přiznám se, že nevěřím na nové klimatické náboženství. Jsem klimaticky nevěřící. Češi
byli vždycky tak trochu kacíři a rebelové. Doufám, že ve vlastním zájmu této pověsti dosto-
jíme. Ke změnám klimatu docházelo, dochází a docházet bude. Jediným řešením je adaptace
na tento stav a pro lídry konzervativní zásada: „Předat zemi těm po mně ve stejném či lep-
ším stavu, než jsem ji přebral“. Nevím, jestli Německo, tedy EU zcela zrealizuje svůj polo-
šílený plán. Doufám, že ne. Platí totiž známý citát Miltona Friedmana: „Žádný oběd není
zadarmo“. Dnes existují minimálně dvě další, nové hrozby, dva nové jevy; problém migrace
a Islámský stát. To by mohlo vrátit EU na správnou cestu, identifikovat nové hrozby a noví
lídři by mohli lidem dát novou naději. V opačném případě nám budiž nebe milostivo!

✗ Kromě drobné fyzikální chybičky, kterou jsem potom opravil, jsem na tento text pyšný.
Ke klimatickým změnám dochází. Po celou dobu od vzniku naší planety. Proto bylo Grón-
sko zelené a po kanálech Amsterodamu se bruslilo celou zimu. Vadí mi ta zpupnost, aro-
gance a politický kalkul. Snad bude plán adaptace nastartován včas. So far so good.
Závěry Evropské rady po Klimatickém summitu v Paříži jsou ploché jako solná jezera 
v Utahu.

Otevřený dopis premiérovi
ECHO24.CZ, 6. 1. 2016

Ahoj Slávku,
promiň, že Ti takhle veřejně tykám a oslovuji Tě tak osobně a familiárně. Je to dnes

v zásadě jedno. Všichni všechno sledují, odposlouchávají, a to údajně i legálně. Někdo by
můj dopis stejně ukradl a Lidovky by ho zveřejnily. Píši Ti z Teheránu, lehce po půl jedné
v noci místního času poté, co jsem si po připojení na wifi přečetl zprávy z Milošovy země. 

Českem cloumá skandál. Nějaká hackerská skupina napadla Tvůj soukromý e-mail
a na neonacistickém webu White Media zveřejnila část Tvé korespondence. Vzhledem
k tomu, že jsme stále tak nějak malí, nevýznamní a v mezinárodním kontextu nanejvýš bi-
zarní či legrační země, skandál zdaleka nedosahuje rozměrů WikiLeaks soudruha Assange
(jen na okraj – Sarah Louise Palin žádala, ať je souzen podle protiteroristických zákonů,
a měla holka pravdu!). To, co se Ti stalo a co známe v menší či větší míře všichni, kdo jsme
dělali vrcholovou státní funkci, je odporné, ale současně i trestné. Snad se „hony na čaro-
dějnice“ zaměstnané státní zastupitelství a vnitřními rozpory paralyzovaná policie dostane
i k řešení tohoto trestného činu, viníky zjistí a budou potrestáni. Platíme daně proto, aby
se starali. Jinak by byli zbyteční a my bychom je platit nemuseli. Doporučuji Ti pověřit vy-
šetřováním Bradáčovou se Šlachtou, ať se ukážou... Promiň, to byl vtip. Vím, že to nemůžeš. 

To ale není podstata toho, proč Ti píši. V prostředí smrdutých vod malého českého ryb-
níčku je celá záležitost snad ještě ohavnější. Noviny, dlouho už falešně se odkazující na tra-
dici Peroutky a Čapka (myšleno Lidovky) samozřejmě rozjely primitivně komentovaný
přepis Tvých jednotlivých „líklých“ mailů. Mailů ministerského předsedy! Do toho „experti“
na ochranu osobních dat moudroprdně konstatují, že jsi si o to sám řekl, když máš soukromý
účet u freemailové firmy (ostatně jako mnoho jiných lidí). To si ti kreteni myslí, že
posta@vlada.cz je bezpečnější? 



Chce se mi křičet! Pro Boha, nečtěte to!!! A nakopat celou redakci Lidovek do pr...e za
tu nejohavnější ohavnost. Je to na blití. Normální člověk to nečte, nechce o tom nic vědět,
je mu Tě líto, cítí se přirozeně ohrožen a nechce, aby se to stalo i jemu. A argument, proč by
to nepřepisovali, když si to každý na těch White Médiích může přečíst sám, je stejně validní
jako když policejní prezident Kolář pro mě zcela neuvěřitelným a bezostyšným způsobem
svého času prohlásil: „Já vedu rozhovory, ať si je každý odposlouchává, jak chce. Když si je
člověk jistý, že nic nespáchal, může mu to být jedno.“

Jako bývalý premiér, který má s brutálním zásahem do svého soukromí nezapomenu-
telnou zkušenost, se chci zastat Tebe, coby premiéra stávajícího. Každý člověk, tedy i pre-
miér, má právo na soukromí. Ochrana soukromého vlastnictví, občanských práv a svobod
je zcela zásadní. Můj byt, moje e-mailová pošta, moje telefonní rozhovory, moje soukromé
schůzky, obyčejné lidské starosti a problémy, starosti i štěstí mojí rodiny nemohou být v de-
mokratické zemi cizím štěstím, cizími problémy a cizími starostmi. Občas chce třeba dese-
tiletý kluk poslat tátovi do Prahy obrázek na jinou adresu než táta@t.c.vláda.cz. Občas
svěřujeme papíru (mailu) i osobní pochybnosti, osobní problémy a třeba i věci bytostně dů-
věrné. Nikdo nemá právo brutálně narušovat soukromí a otevírat někomu dopisy. Nicméně,
šíření ukradené pošty by mělo být stejně trestné jako vlastní krádež. Tady žádný veřejný
zájem neexistuje! Po prosazování EET Tvým ministrem financí Andrejem Babišem můžeme
ale očekávat mohutný paralelní tlak „uálů“, podporovaných Fondem proti korupci, Duhovou
ligou a Spolkem matek za veřejné kojení na schválení zákona, podle kterého by měl premiér
zveřejňovat veškerou osobní korespondenci povinně v měsíční frekvenci. Zákon může mít
šanci na schválení. Prečo nie. Veď ja ked chcem volakoho zjebať, tiež to robím verejne, rov-
nako ako tie karusely a brusely.

23. 10. 2004 jsem v textu „Kde jste, občanské elity státu?“ uveřejněném v bývalých Li-
dových novinách napsal: „Ptám se sám sebe, ale i občanů, kde jsou intelektuální, mediální
a občanské elity tohoto státu? Jak to, že neprotestují proti takovému narušení soukromí,
práv a svobod, které narušuje po listopadu získané svobody a práva lidí v této zemi?“ Ptám
se stejně i teď. A asi budu znovu zklamán. Pokud ale připustíme podobné praktiky, pak pro-
sím řekni Milošovi, že se mýlí. Tato země není naše, tato země nám nepatří. Patří šmejdům. 

Přeji Ti přes divný start dobrý rok. A pořiď si konečně CryptoCult.
Tvůj Mirek Topolánek

✗ István Léko reagoval velmi dotčeně a stálo mu za to mě opravdu cíleně v Agronovinách
nejméně třikrát poškodit. Asi jsem se trefil. Zveřejňování odposlechů a spisů z vyšetřování
je nejděsivější prohřešek polistopadové žurnalistiky. Natož soukromá pošta! To, že stá-
dečko ovčanů a uálů tleská, není velké překvapení. To jsou titíž, kteří chtěli pověsit 
Miladu Horákovou dvakrát, co jako první zdvihají kámen, co skryti v davu nebo za cha-
tovou diskusí hrdinsky pozvedají hlas lidu, co práskali za Rakouska, za nácků i za bol-
ševika. Chtěl bych všechny tři (nebo 3000 nebo snad 3 milióny?) zbývajících povzbudit,
aby nemlčeli, aby se bránili, aby to nevzdali. 

Angela Merkel – die Tante oder die Kaiserin?
TABLETOVÝ TÝDENÍK DOTYK 5/2016

V knize Jiřího F. Potužníka Sto dní v čele Evropy jsem uvedl: „Nevím, jestli je to tím,
že je žena; nevím, jestli je to tím, že je z Východu; nevím, jestli je to proto, že je konzervativní
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a už vůbec nevím, kdy naposled měli k sobě český a německý politik tak blízko. Pravdou je,
že nám s Angelou se to podařilo.“ Asi žádný český politik neměl k Angele Merkelové tak osobní
vztah a asi nikdo se s ní nepotkal tolikrát jako já. Přesto nemohu říci, že ji znám dobře.

Jaká je Angela Merkelová? Začínala podobně jako já – podceňovaná náhražka silného
vůdce po jeho vynuceném odchodu. Na rozdíl ode mne však CDU zcela ovládla a všechny
soupeře po cestě vytěsnila. Jako „Ossis“ je přirozeně skeptická; jako dcera protestantského
pastora v NDR věděla, že musí být lepší než ostatní, takže je pracovitá a odhodlaná; jako
vědkyně je trpělivá a cílevědomá; jako křesťanská demokratka preferuje křesťanské hod-
noty a otevřenost vůči světu; v ekonomických otázkách je luteránsky obezřetná; jako poli-
tička vyznává víc pragmatismus než ideologii a ve svých rozhodnutích je ochotna jít až na
hranu cynismu. Připomíná v nadsázce Jaromíra Jágra. Ten je pro hokej ochoten obětovat
vše. Angela má taky „jen“ svou politiku.

Přesto, že je dnes populární do ní kopat a popravdě ani já s ní v řadě věcí nesouhlasím,
je to dnes nejkonzistentnější, nejpragmatičtější a nejčitelnější evropský lídr. A dosud taky
nejmocnější. To se odvažuji tvrdit přes všechny výhrady, které k ní mám a přesto, že mi
přestala brát mobil... 

Čím více analyzuji její postoje a kroky, tím k ní mám větší respekt. Angelu zajímá pri-
márně Německo. Jde jí v zásadě pouze o vztah s Ruskem a silové rozdělení vzájemných
pozic, či kooperace tam, kde je to výhodné – typickým příkladem je Nord Stream II. Její po-
litika připomíná Evropský koncert bez Rakouska, s oslabenou vazbou na Británii a vynu-
ceným „přátelstvím“ s Francií. Celou slavnou EU věnovala jako hračku svým domácím

Quo vadis Angelo? Quo vadis Německo? Quo vadis Evropská unie? 



Asi to zní drsně, ale něco takového bychom zřejmě očekávali. Nějakou reakci. Chladno-
krevnou a účinnou. Neděje se to. Neděje se viditelně nic. Doufám, že výše jmenovaní pánové
(kteří vědí, co jste měli včera k večeři a o čem budete přemýšlet zítra), vědí taky, že se něco
musí stát. Že musíme reagovat. Že se musíme začít bránit. Že se nesmíme podvolit.

Jsem proti principům kolektivní viny. Nesouhlasím s antiislámskou hysterií a rezignací
na humanitární pomoc politickým uprchlíkům. Vyhlásit stav ohrožení je ale zoufale málo.
Byla nám vyhlášena válka. Neznáme přesně nepřítele, nevíme kde a jak udeří. Máme ale
pouze dvě možnosti. Buď hozenou rukavici přijmeme, nebo postupně potupně zemřeme.

Bojím se, že reakce bude opačná. Politicky korektně problém ani nepojmenujeme a naše
vlády zneužijí této situace, jako zatím vždycky, pro další a další omezení vlastních občanů
a jejich svobody. Budou nás kontrolovat na každém kroku, ve dne v noci, všude. Vlezle, agre-
sivně a neúčinně. Budou nás šikanovat na letištích, na silnicích, nově v metru, všude nain-
stalují vlezlé kamery. Budou řešit následky, ne příčiny.

My jsme ale ve válce. Ve válce bez pravidel. Tak už si to sakra přiznejme a začněme se
podle toho chovat. Pokud to neudělají ty elity, ty vlády, ti mocní šéfové tajných služeb, mu-
síme to udělat my.

✗ Poslanci schválili cenzuru internetu. Policie chránila agresivní cizince s rudými vlaj-
kami proti českým občanům. Agenti vstoupili na akademickou půdu s cílem narušit svo-
bodu projevu. Prezident navrhuje znárodnění. Ministerstvo financí se snaží získat
nezákonně získané důvěrné informace. Ministr spravedlnosti chce vytvořením protiko-
rupčního speciálu postavit část prokuratury mimo kontrolu. Stihne žába vyskočit? 
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soupeřům typu Schulze, čímž se jich elegantně zbavila. U Poláků provedla krátkodobou,
výhodnou investici – koupila si Tuska. Co se týče uprchlíků – dobře si spočítala, že v první
vlně je alespoň část těch „slušnějších – autentických“. Další vlny už budou jen obří malér.
A drahá Angela vyslyší hlas svých občanů i vnitrostranických kritiků, zvláště po excesech
posledních dnů, uzavře náruč i hranice, sto tisíc těch nejhorších vyhostí a řekne milá Itálie,
milé Řecko, milá EU, my si jich už vzali milión, zbytek je jen a jen váš. Kdyby jí, nedej Bože,
zase něčím naštval Vladimir Vladimirovič, zblbne celou EU a vyhlásí nové sankce. Díky
této politice může klidně vyhrát i počtvrté.

A co my? My jsme malí a směšní, ovlivnění národoveckým strachem z Germánů, ne-
schopní se vyrovnat s vlastní minulostí, včetně odsunu, a dodnes, po několika generacích,
Němcům odpustit, takticky lavírujeme mezi několika pozicemi, hrajeme si na Slovany
a zníme mnoha hlasy. Je to takový chorál hlupců. A zase nebudeme nikoho zajímat, budeme
doufat, že nás nechají na pokoji a důležití budeme jen sami pro sebe. 

Angela Merkelová není žádná teta, je to rozený vůdce! A já, pokud si budu muset vybrat,
jestli žít ve Svazové republice Euroasijského svazu, nebo v 17. Spolkové zemi Německa,
zvolím přes všechna negativa to druhé. Asi nejen kvůli Angele, ale určitě taky.

✗ Myslím, že pro diskuzi je potřebná polemika, odlišný názor, třeba i provokace. Rád pro-
vokuji, pokud to vede k precizaci názoru, nebo jeho změně, pokud to nasměruje diskuzi
a očistí ji od balastu, od nánosu předsudků a resentimentu, od sedimentu elitářství,
pokud to ukáže cestu, směr, nebo aspoň naději v lidech i ve mně samotném. Vlastně to
dělám hlavně pro sebe, abych se neztratil, abych vstal, když upadnu, abych neztratil
cestu, abych si udržel víru. Abych i svým dětem, svým blízkým a lidem kolem sebe pořád
mohl pomáhat vstát a držet hlavu vzhůru. 

Akce, ne kecy
ECHO24.CZ, 24. 3. 2016

Bezprostředně po dalším z teroristických útoků na letišti Zaventem a ve stanici metra
Maelbeek v Bruselu se v centrále MI6 na Vauxhall Cross schází na pozvání šéfa MI6 Johna
Sawerse, zvaného „C“, několik dalších mužů. Je tam John Brennan ze CIA, Bernard Bajolet
z francouzské DGSE, Gerhard Schindler z německé BND, Jaak Raes z belgické Sûreté de
l'État a poněkud překvapivě i šéf Mosadu, Josi Kohen. Co tam ti chlápci dělají. To je úvodní
scéna z nové „bondovky“?

Ne! To by měla být realita. Ne jen filmová fikce. Během několika hodin naplánovat spo-
lečnou operaci „The Fast Reek“, neboli Rychlý čmoud. Z úterý na středu v noci armády všech
členských zemí, kterých se to týká, vyzbrojené těžkou technikou, obkličují přistěhovalecká
ghetta, no-go zóny a sídliště typu Molenbeek v Bruselu. Perlustrují všechny obyvatele. Lidi
bez průkazu totožnosti, bez trvalého pobytu a bez žádosti o azyl koncentrují v několika sběr-
ných táborech. Po prověření všechny neidentifikovatelné neprodleně deportují, podezřelé
z napojení na teroristické buňky a současně občany EU internují. Nemilosrdně, ale ko-
rektně. Bez excesů a násilí. Ještě v noci armády členských zemí neprodyšně uzavírají vnější
schengenskou hranici. Pro tyhle chvíle snad své armády připravujeme a cvičíme. Jak řekl
Winston Churchill: „Budeme proti němu bojovat na zemi, budeme proti němu bojovat ve
vzduchu… … Zdvojnásobme své úsilí a udeřme spojenými silami, dokud nám ještě zbývá
život a síla.” V tomto případě je tím „někým“, tím nepřítelem myšlen islámský terorismus.
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14. dalajláma, vlastním jménem Tändzin Gjamccho, je nejvyšším současným představitelem lamaismu,
světská a duchovní hlava Tibetu, intronizovaný v roce 1950, nositel Nobelovy ceny míru. V Kramářově
vile 30. 11. 2008.



DOSLOV
Za hory za doly, aj kdyby co bylo,
doma sa nezdržím, to by mňa zabilo,
trnky mám ve sklepě, humna sem zryl,
děcka sů na světě, tak co už včíl...

Fleret

Nevím, jestli je to běžné, nebo se to stalo mimořádně právě mně (čemuž nevěřím), ale
při práci na sběru materiálu, na tvorbě komentářů pod čarou a při nekonečných korektu-
rách v nastavených nocích ty texty ožily a začaly žít svým vlastním, nekontrolovaným ži-
votem. Písmenka vyskákala z jednotlivých slov, vět, stránek a začala, nově seskládaná do
vyčítavých vět rozčíleně a neodbytně bušit do mého podvědomí. Nedala mi během už tak
bezesných nocí spát. Zarudlýma očima jsem ty věty pořád a pořád musel číst a nebylo před
nimi úniku. „Co chcete?“, křičel jsem v duchu. „Dejte mi pokoj!“. „Poslouchej, ty pisálku. Ta
kniha nemá závěr. Ta kniha není dokončená!“ „Ale já nechci, aby měla závěr. Žádný dobrý
závěr mě nenapadá. Vždyť jde všechno do háje“..., polemizoval jsem v sebeobraně. Nakonec
jsem podlehl. „Ale udělám to po svém“, nivelizoval jsem porážku.

Z komentářů pod čarou je zjevné, že s vývojem v této zemi nejsem spokojen. Tato kniha
nemá pitvat detailně má vlastní pochybení a omyly, můj osobní podíl na současném stavu,
i když z některých textů je to zřejmé. Takový masochista teda fakt nejsem. Mé chyby jsou
zcela jistě jiné, než ty frekventovaně (p)opisované snaživými neschopy v médiích a novými
mocnými v rámci Velké protikorupční revoluce. V zásadě šetřím až na výjimky i své soupeře,
ze kterých pod čarou laskavě smývám jejich hříchy a jejich pochybení. Snažil jsem se užitím
mých dobových přibližně 220 blogů, článků a projevů objektivizovat subjektivní pohledy
zasazením do konkrétní etapy, doby, do jistého hodnotového rámce, a tak možná naznačit
skutečnosti blížící se pravdě. Především mé pravdě, ale chtělo by se mi napsat naší. Popsat
tu dobu ze všech úhlů, i když přiznávám, že jednostranně, jednobarevně. Nezakrývám, že
texty mají hodnotící, často ideologický charakter. Nejsilnější a dnes také nejohroženější hod-
notou, která se vine všemi texty jako pestrobarevná nit, je nepochybně svoboda. Mé názory
jsou z textů patrné a určitě s nimi nebudou všichni souhlasit. Ale už Jiří Dědeček v písni
„Už jde rudoch od válu“ zpívá: 

„Nechme samet sametem, pánové a dámy, 
buďto s nima zametem, nebo oni s námi“. 

Tak to se nám určitě nepovedlo. Jsou zpět, všichni ti komouši, estébáci, pézetkáři a vo-
jenští prokurátoři a s nimi nová garnitura zmetků, kteří se najdou v každé generaci. Iden-
tifikovali pouze nové nepřátele a našli si jiné chlebodárce a protektory. Největším obecně
oblíbeným omylem je představa, že agent CIA je lepší než agent GRU nebo SVR. Přátelé,
není. Je to vždycky charakterově šmejd. Mají to ti kluci a holky ulehčené. Cinkači s klíčema
z listopadu 1989 jsou většinově už důchodci, které zajímají jen levné potraviny, Slevomat,
léky zadarmo, příspěvek na inzulín, na bydlení, na všechno. Cítí se podvedení, jsou zapšklí
a permanentně naštvaní, volí populisty typu Ten-co-už-má-dost nebo znovu komunisty
a nejsou zase tak vzdálení představě Karla Kryla z písně Důchodce, což pro nás pro všechny
není úplně dobrá vizitka: 

DOSLOV
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Co se s tím dá dělat? Zpátky na stromy a asi i „na matrace“. Pravicové strany musí znovu
oslovit „hokynáře v naší ulici“, lidi preferující svobodu, mládež a zbytky selského rozumu
u těch ostatních. Musí si vzpomenout na Svatopluka: „Zůstanete-li svorni a v lásce neroz-
lučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řev-
nivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem 
a  sousedními nepřáteli budete zcela zničeni”! Vypisujeme konkurz na Thatcherovou. Socia-
listi musí pochopit, že asistují opakovaně u historického zlomu a nesmí se zachovat jako
před 70 lety. Mám pocit, že to u nich chápe snad jen Sobotka. Musíme přežít šikanu, krimi-
nalizaci, mediální útoky a nesmíme se začít bát. Hlavně se neposrat!

Kdyby to bylo tak jednoduché a šla by píseň zhmotnit, zazpíval bych jednu starou píseň
skupiny Jasná Páka: 

Pal vocuď hajzle!
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Kalhoty roztřepené na vnitřní straně,
zápěstí roztřesené a seschlé dlaně,
kterými žmoulá kůrku chleba 
sebranou z pultu v závodce,
tak tedy říkejme mu třeba důchodce. 

Jejich nástupci nejsou o nic lepší. Z předešlého se zatím nezajímají pouze o levný inzu-
lín. To až za pět let... Cítí lehkou nostalgii po režimu, ve kterém se sice narodili, ale který
je viditelně nepoškozoval a tak v čase ztrácí v jejich očích na nebezpečnosti. Zvykli si cesto-
vat „bez bariér“, tou jedinou jsou peníze. Necítí negativní konotace sovětské éry. Vyzkoušeli
si podnikání, mnohdy neúspěšně, zbytek z nich odrazuje dnešní ostrakizace živnostenských
činností. Nadávají. Štvou je skoro všichni, najmě odlišní. Byli to Cikáni. Teď jsou to musli-
mové. Hledají svého nepřítele, nacházejí svého protektora. Po staletí. Pořád stejně. Přesně
je charakterizuje opět píseň Jiřího Dědečka – Vraťte nám nepřítele, i když to tehdy JD my-
slel jinak:

To je moje dětství – ostražité, bdělé, 
s ohněm v srdci, na rtech s písničkou, 
umím nenávidět třídní nepřátele, 
jejich přisluhovače a lokaje. 
Vraťte mi nepřítele a jděte do háje anebo do prdele! 

A co děti? Mají si kde hrát? Celá mladá generace – mládež, junioři a japíci je výrazně
stratifikovaná. Někteří mladí neviděli své příbuzné nikdy pracovat a život na dávkách
(někdy i finančních) je pro ně standard. Jiní díky velkorysé finanční pomoci rodičů studují
ty nejprestižnější univerzity na světě a budou se do české reality vracet velmi neochotně.
Přesto jsou mladí naše jediná naděje. Pokud nepochopí, co dnes ztrácejí, a nezačnou bránit
svou představu o svobodě, budeme ztraceni. 

Co se vlastně dnes děje? Oligokracie, ke které pomalu směřujeme, se vyznačuje něko-
lika základními rysy. Velkou koncentrací majetku, vlivu, politické a mediální moci a kor-
porativistickým charakterem organizace trhu. Státní či privátní korporace mají díky
státem organizované regulaci a výhodám monopolní či oligopolní charakter a podporu obou
stran tzv. tripartity, to znamená jak Odborů, tak podnikatelských Svazů a Komor, což jim
umožňuje dobývání renty a cenovou kontrolu. Pokud dochází současně i ke koncentraci
vlivu a paralelnímu řízení represivních složek státu (speciální složky policie, tajné služby,
prokuratura a soudy) jsme na nejlepší cestě opakovat italskou cestu – tzv. období zákonné
diktatury. Kam to potom směřovalo, víme. Jmenovalo se to fašismus. Pokud navíc dominuje
politické scéně subjekt přímo napojený na výše uvedený systém, u nás kvazipartaj ANO,
fakticky „strana jednoho muže“, který v sobě koncentruje všechny tyto vlivy, tak může být
zle. Diskuze o potenciálním střetu zájmu jsou směšné. Všetci tuná kradnú, iba ja „čer-
pám“. Jak zpívá Jarek Nohavica v písni Nechte to koňovi:

Ten kdo má prachy, ten je i v právu,
ale písně jsou písně a nástěnky jsou nástěnky
netřeste se strachy, nechte to koňovi, má velkou hlavu
a velká hlava jak známo rodí velké myšlenky.
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Co mi dala a vzala léta s Topolem
MARTIN SCHMARZ

S Mirkem Topolánkem jsem se úplně poprvé potkal v jedné pražské italské restauraci
v dubnu 2004. Moje první slova byla: „Blahopřeji vám, pane předsedo, získal jste na svou
stranu nejnebezpečnějšího odpůrce.“ Odtušil: „Až tak ostře, jo?!“

Tyto věty předznamenaly celý náš vztah. Byl jsem v jeho nejužším týmu tím, koho za
ním ostatní posílali, když neměl dobrou náladu. Věděli, že je mi zcela jedno, když na mě
bude křičet. Protože ho to nakonec přejde. Jeho to přešlo vždy rychle a vlastně zapomněl,
že se vůbec rozčílil. Ve skutečnosti má ten mnohým hrůzu nahánějící Topol jednu vzácnou
vlastnost: vždy se stoprocentně koncentruje na věc, ne na osobu.

Projevilo se to v mnoha politických sporech, které nikdy nebral osobně (na rozdíl třeba
od někdejšího čestného předsedy ODS). Naprosté soustředění se na úkol učinilo z Topolánka
bravurního premiéra. Ať už řídil kabinet, zažehnával plynovou krizi, vyjednával na Hradě
či vedl Evropskou radu, nikdy se nenechal vyvést z míry. Bylo mu jedno, koho má proti
sobě. Putina, Klause, Sarkózyho… Věděl, co chce, co dokázat nemůže a co ano – a to také
vždy dokázal.

Topolánek vedl vládu v nadmíru složité situaci sněmovního patu. Přesto vždy uměl vy-
brat zásadní věci a ty prosadit. Dobře rozuměl ideologii vlastní strany a zájmům jejích vo-
ličů, věděl, pro koho dělá politiku a nikdy by nehodil přes palubu živnostníky jako jeho
nástupce, ani by se nespojil s levicí jako jeho předchůdce. Pamatuji si, jak hnal Grosse s jeho
nabídkou opoziční smlouvy II. A do programu vlády prosadil všechny zásadní body voleb-
ního programu ODS. Včetně rovné daně, kterou všechny ostatní strany odmítaly.

Topolánek vždy byl – a sám to i tak cítil – mužem exekutivy. O to méně měl ovšem cit
pro vnitrostranické intriky a politikaření, pro vyjednávání v oné složité síti vztahů – legi-
timních i kmotrovských. Před „pádem na ústa“ ho museli zachraňovat  jiní. Jeho ředitelka
kabinetu Gabriela Kloudová mu musela neustále připomínat i takové samozřejmosti, jako
že má zvednout telefon a někomu zavolat a poděkovat mu či ho povzbudit. Nikdy se také
osobně nevěnoval vyjednávání podpory před a během kongresů ODS. Není to až tak pře-
kvapivé – pokud se někdo naprosto soustředí na věc, o to méně vnímá personálie.

Což vůbec neznamená, že by Topol neuměl s lidmi jednat. Naopak, v osobních hovorech
snad každého okouzlil. Jen se prostě odmítal přizpůsobovat. Což mi naprosto vyhovovalo.
Naše projevy možná mnoho lidí urazily a naštvaly, jiní jim naopak nadšeně tleskali. Ale
nikdy nenudily. Nikdy nebyly ideologicky bezpohlavní. Natož politicky korektní nebo do-
konce servilní.

Neochota se přizpůsobit a být servilní se Topolánkovi nakonec vymstila. Napřed ve
vztahu s novináři. Stokrát jsem mu mohl říkat, aby nesledoval, co o něm tvrdí média. Že on
přece zprávy nemá číst, ale tvořit. Četl, nespravedlnost cítil úkorně a reagoval drsně. Přitom
si pořád myslím, že v počátcích své vlády si u důležitých opinionmakerů dokázal vybudovat
velkou podporu (aniž by se o ni nějak cílevědomě snažil). Strašně se ho však dotkly odporné
lži kolem jeho návštěv u Berlusconiho či paparazziovské otravování jeho rodiny. Obávám
se, že pak začal všechny novináře nenávidět jako třídu…

Ještě fatálnější důsledky měla Topolova neohebnost na jeho politickou kariéru. Odmítl
být patolízalský vůči Hradu i ustoupit vydírání dvou odpadlých zelených poslankyň. Ty spolu
s dvěma Klausovými poslanci ODS zavinily pád vlády. Ne Jiří Paroubek. Ten byl spíše pře-
kvapenou obětí situace.

SLOVO NA ZÁVĚR
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I to by ovšem Topolánek ještě přežil. Před volbami v roce 2010 šla jeho popularita na-
horu. Dva měsíce před nimi vystoupaly preference ODS na 25 procent s tendencí dále růst.
To už bylo na kmotry v ODS zjevně příliš. Řekli si, že lepší prohrát bez Topola, než vyhrát
s Topolem. Zvláště, když jim neprozřetelně vyzradil, že do své třetí vlády už nikoho z nich
nevezme.

Puč zlomil ODS páteř. Strana, která čtvrt století prosazovala standardní demokratické
postupy, najednou sestřelila svého legitimního předsedu bez kongresu, úradkem bafuňářů.
To otevřelo cestu všemu dalšímu zlému, co se ODS stalo: řízení nikým nevolenou sekre-
tářkou, brutální likvidace všech nesouhlasících a pochybné prodlužování mandátu před-
sedy, fatální programové ústupky ve vládě, opuštění kmenových voličských skupin –
a nakonec potupný pád na dno.

Sestřelení Mirka Topolánka z čela ODS ovšem předznamenalo i erozi celého polisto-
padového systému standardních politických stran. Odchod silného demokratického stát-
níka a jeho nahrazení slabošským zákulisním hráčem v důsledku otevřelo prostor pro
nesystémové strany. Lidé totiž potřebují vůdce. Potřebují někoho, s kým se mohou ztoto-
žnit. Ne proto, že s ním ve všem souhlasí. Ale protože v nich vzbuzuje elementární důvěru,
že co si myslí, to říká, co říká, to dělá a co dělá, to i prosadí.

Tohle je to, co mi spolupráce s Topolem dala. Poznám skutečného vůdce. A co mi vzala?
Vzala mi schopnost pracovat pro politiky, kteří vůdci nejsou (což drasticky omezuje okruh
mých klientů). V České republice bude líp až tehdy, když na všech důležitých postech
budou takoví vůdci jako Mirek Topolánek.

Lichtenštejnský palác, předvánoční výstava. Martin Schmarz mě svým hodnocením přechválil. Ně-
které chyby, kterých jsem se dopustil, jsou pro mě osobně neakceptovatelné. Pravdou je, že většině
z nich nešlo zabránit. To mě dnes ale neuklidňuje. 



Mirek Topolánek
• Člen představenstva a ředitel pro zahraniční

rozvoj a veřejné záležitosti,
Eustream, a.s. / Slovensko

• CEO VAE Controls Group a.s., Ostrava
• Předseda Dozorčí rady Elektráren Opatovice
• Předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení ČR
• Expremiér České republiky 
• Expředseda Evropské rady

Narozen 15. května 1956 ve Vsetíně na Valašsku, ve znamení Býka, podle čínského ka-
lendáře Opice, podle keltského Kaštan. Je ženatý, má čtyři děti a tři vnuky. Žije v Praze.

Ing. Mirek Topolánek je absolventem strojní fakulty Vysokého učení technického
v Brně. Svou profesionální kariéru začal jako projektant v podniku Automatizace a mecha-
nizace OKD v Ostravě, později pracoval jako specialista měření a regulace v Energoprojektu
Praha. Od roku 1991 do roku 2003 byl výkonným ředitelem, poté předsedou představenstva
ve společnosti VAE, kterou v roce 1991 spoluzakládal. Nástupem do politiky se postupně
všech podnikatelských aktivit vzdal a podíly prodal.

V roce 1991 se stal zastupitelem v Ostravě-Porubě. Do ODS vstoupil v roce 1994 a v lis-
topadu 1996 se stal senátorem za volební obvod Ostrava–město. Předsedou senátorského
klubu ODS byl od roku 1998 do roku 2002 a v letech 2002 až 2004 místopředsedou Senátu.
V prosinci roku 2002 byl zvolen předsedou ODS. Od června 2006 do září 2009 byl členem
Poslanecké sněmovny. Premiérem vlády České republiky se stává v srpnu 2006 a je jím
do května 2009. V roce 2009 byl předsedou Evropské rady. V tomto roce byl aktivně zapojen
do řešení plynové krize, zorganizoval summity Východní partnerství a Jižní koridor a účast-
nil se z titulu funkce předsedy Evropské rady summitu G20 v Londýně. V roce 2009 ne-
úspěšně kandidoval za Českou republiku na pozici ředitele Mezinárodní energetické
agentury v Paříži. V září 2009 se vzdal poslaneckého mandátu a z čela ODS odchází
v dubnu 2010.

Po odchodu z vysoké politiky působí v energetice a věnuje se vzdělávacím aktivitám
(Národohospodářská fakulta VŠE). Od roku 2010 je ředitelem VAE Controls Group 
v Ostravě, kterou zakládal v roce 1993. V roce 2011 byl zvolen předsedou Teplárenského
sdružení České republiky. Je také předsedou dozorčí rady Elektráren Opatovice. Od roku
2013 do roku 2014 působil jako ředitel pro rozvoj a zahraniční vztahy ve společnosti
NAFTA v Bratislavě. Od listopadu 2014 působí jako ředitel a člen představenstva ve slo-
venském podniku Eustream.

Má za sebou rozsáhlou přednáškovou a publikační činnost. Vydal, případně je spolu-
autorem knih: CEVRO 2005 – Co si myslí Topolánek; Mladá fronta 2006 – Petr Žantovský:
Mirek Topolánek osobně; Doplněk Brno 2007 – Topolánek versus Kramer; HK ODS 2009 –
Mirek Topolánek: Zahraniční politika 2006 – 2008. V roce 2009 o něm vyšla kniha J. F. Po-
tužníka a Herberta Slavíka: Sto dní v čele Evropy.
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Winston Churchill: „Komunista je jako krokodýl:
když otevře tlamu, nepoznáte, jestli se snaží usmívat,
nebo jestli vás chce sežrat.“

Mirek Topolánek: „Ochota Evropanů k obraně ev-
ropských hodnot začíná u dveří supermarketu a končí
před prvním kinžálem.“ 

Mirek Topolánek: „V kontextu toho, co se děje dnes,
mi připadá období řádění „Grosstapa“ jako doba 
her a malin nezralých. Dnešní matrix aktivistické 
znovuprokuratury, bezpečnostních struktur Agrofertu
a Šlachtova ÚOOZ nás vrací hodně zpět.“

Mirek Topolánek: „Extenze lidských práv a svobod
bez definice lidských povinností a odpovědnosti v ko-
nečném důsledku zahubí naši civilizaci.“

Winston Churchill: „Největším argumentem proti
demokracii je pětiminutový rozhovor s vlastním voli-
čem.“

Mirek Topolánek: „Evropský parlament je panopti-
kum. Potkáte tu nepohodlné odloženiny, celoživotní eu-
rotrubce, profesinální lobbisty a když budete mít
extrémní štěstí i malý počet pracujících snílků, co mají
zájem něco změnit.“

Oscar Wilde: „Demokracie znamená mlácení lidu
lidem pro lid.“

Mirek Topolánek: „Ve fotbale se v případě, že se ne-
shoduje výkon týmu a expektace fanoušků, většinou
absurdně mění trenér. Já toužil vyměnit členy...“

Mirek Topolánek: „Daleko smutnější je dnes, že jen
co Václav Havel zemřel, vylezli všichni ti ukrytí bolše-
vici a estébáci z nor a začali rozjařeně křepčit na jeho
hrobě. Odešla poslední velká morální autorita, do
arény byli vypuštěni lvi. Všechno je dovoleno! Jsme
zpět! Začala Velká protikorupční revoluce…“ 

Mirek Topolánek: „Jsem buď vůdce smečky, nebo vlk
samotář.“

Henry Louis Mencken: „Podstatou demokracie je
teorie, že obyčejní lidé vědí, co chtějí, a zaslouží si, aby
to tvrdě a nemilosrdně dostali.“

Mirek Topolánek: „Jiří Paroubek obohatil naši za-
hraničně-politickou doktrínu o nový pojem – politika
mnoha azimutů. Pro méně chápavé nabízím překlad
– zavrtat se do všech velkých zadků, hlavně východním
směrem. Netušil jsem tehdy, že Miloš Zeman tuto dok-
trínu začne realizovat.“

Brownovo pravidlo politického vůdce: „Abyste
měli v politice úspěch, je často nutné povznést se nad
vlastní zásady. Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspě-
chu v politice, je vyčíhnout si dav lidí, který má někam
namířeno, a postavit se mu do čela.“

Mirek Topolánek: „Až dosud ODS inkasovala bonus
coby nejsilnější pravicová strana. Když o toto postavení
přijde, pád se nemusí zastavit ani na patnácti, ani na
deseti procentech.“

Abraham Lincoln: „Nedosáhneš prosperity bez nabá-
dání k šetrnosti. Neposílíš slabé oslabováním silných.
Nepomůžeš chudým zničením bohatých. Nevybuduješ
pevnou jistotu na vypůjčených penězích. Nepomůžeš
lidem, když pro ně budeš dělat to, co by si měli dělat
sami.“

Ludwig von Mises: „Žádná reprezentativní demo-
kracie nemůže obstát, jestliže velká část voličů stojí na
výplatní listině státu. Jestliže se poslanci nepovažují
více za věrné správce daňových poplatníků, nýbrž za
zástupce příjemců platů, mezd, subvencí, podpor v ne-
zaměstnanosti a jiných dobrodiní z daňového hrnce,
pak je s demokracií amen.“

Mirek Topolánek: „Z politického hlediska je to jako
kdybyste si vzali blondýnu a po pěti letech jí začali vy-
čítat, že není bruneta,“ hájí Babiše Stropnický alias 
plk. Tomeček ze seriálu Kriminálka Anděl. To by asi tak
nevadilo. Blondýna si klidně může obarvit vlasy. Ale
nemůže tvrdit, že je panna, a přitom už 30 let šlapat
chodník. A navíc jsme si ji nevzali. Natvrdo se 
k nám nastěhovala. Musí to být strašné dilema. Byla
to neúmyslná ruka Lionela Messiho, nebo božská ruka
Diega Maradony?

François de La Rochefoucauld: „Jak má člověk
vědět, co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co
chce od přítomnosti.“ 

Mirek Topolánek: „Z pětice hráčů o Setuzu – Mrázek,
Pitr, Krejčíř, Sisák, Babiš – se nakonec prosadil ten nej-
lepší. Legálně! Krásná práce. Byla to dobrá parta –
mrtvý, seděl, sedí, obviněn, vládne. Tleskám.“ 

Edward A. Murphy: „O korupci ve státní správě se
hovoří vždy v minulém čase.“

Jules Verne: „Velcí zloději vždy vypadají jako po-
čestní lidé.“
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