
Únorové zvolení Václava

Klause prezidentem České

republiky neotřáslo pouze

naší politickou scénou, ale

dotýká se významně i fun-

gování Centra pro ekono-

miku a politiku. Skuteč-

nost, že se předseda naše-

ho občanského sdružení

stal hlavou státu, nás napl-

ňuje hrdostí a dává nám

pocit, že i aktivity CEPu

snad k tomuto mimořád-

nému politickému úspě-

chu něčím přispěly. Pře-

jeme panu prezidentovi

hodně úspěchů, zdraví

a síly.

Je asi typickým parado-

xem dnešní doby, že

Václav Klaus, který bývá

svými politickými protivní-

ky označován za odpůrce

tzv. občanského nezisko-

vého sektoru, na rozdíl od

nich v neziskovém sektoru

skutečně léta usilovně pra-

cuje. Jde při tom o skuteč-

nou pravidelnou vzděláva-

cí, publikační a osvětovou

aktivitu, nikoliv o sepiso-

vání jednorázových petic

s politickými cíli. Jsme rá-

di, že se CEP stal platfor-

mou, která nejen propagu-

je ideály svobodné společ-

nosti a tržní ekonomiky,

ale která poskytuje otevře-
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ný prostor pro konfrontaci

různých názorů a idejí.

Jsme přesvědčeni, že dis-

kuse a konfrontace názorů

různých osobností, otevře-

ná a přístupná široké ve-

řejnosti, je a stále bude ne-

smírně potřebná.

Zvolení Václava Klause

prezidentem samozřejmě

postavilo před členy a pří-

znivce CEPu otázku bu-

doucnosti našeho sdruže-

ní. Myslím, že většinu

z našich příznivců potěším

sdělením, že CEP bude

pokračovat dále, na stejné

adrese a pouze s malými

personálními obměnami.

Dále budeme pravidelně

pořádat semináře na aktu-

ální politická a ekonomic-

ká témata. Oproti konku-

renci však budeme mít ny-

ní jednu nepřekonatelnou

komparativní výhodu - na-

še akce bude moderovat či

na nich vystupovat prezi-

dent republiky (samozřej-

mě pokud mu to jeho ča-

sové možnosti dovolí).

Nadále budeme vydávat

měsíční Newsletter, publi-

kovat sborníky a mono-

grafie a věnovat se dalším

aktivitám. Beze změny zů-

stává Správní rada CEPu

ve složení Václav Klaus,

Jiří Weigl a Karel Stei-

gerwald. Pozici výkonné-

ho ředitele po mém od-

chodu do funkce vedoucí-

ho Kanceláře prezidenta

republiky zaujal Petr

Mach.

CEP tedy pokračuje,

s novou motivací a odhod-

láním a těší se na setkání

se všemi svými příznivci.

CEP v období Klausova prezidentství

Jiří Weigl
autor byl výkonným ředitelem 

Centra pro ekonomiku a politiku

Náboženství v ČR
(sčítání lidu 1991 a 2001)
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Je důvod, aby církve podpo-

rovaly vstup ČR do EU? Nikoli.

Evropská unie je světská insti-

tuce - společenství států, které

vzniklo v konkrétních historic-

kých okolnostech a nemusí

trvat věčně. Výroky církví o ev-

ropské integraci jako chvály-

hodném procesu jsou jedno-

stranné a nelze je podepřít ani

biblí ani teologickou tradicí.

Kříšení 
Svaté říše římské

V uplynulých týdnech vyšly

v ČR dva dokumenty, které vy-

jadřují postoj církví ke vstupu

ČR do EU. 17. února 2003 po-

depsali představitelé křes�an-

ských církví prohlášení,

v němž podpořili evropskou

integraci i vstup ČR do EU.

Ministerstvo zahraničí vydalo

propagační brožuru pro věřící

„Brány Evropské unie otevře-

ny“, do níž rovněž přispěli zá-

stupci největších českých círk-

ví.

Zástupci českých církví mají

plné právo vyjadřovat se

k otázkám evropské integrace.

Vstup do EU je pro ČR událost

mimořádného významu a je

proto přirozené, že křes�ané

stejně jako ostatní občané na

něj řeknou svůj názor. Proč by

však měly církve formulovat

jednotné stanovisko k proce-

su, který je v mnoha ohledech

rozporuplný a netýká se bez-

prostředně křes�anské symbo-

liky?

Ačkoli většinový pohled de-

mokratických politických stran

v ČR je, že vstup do EU je pro

ČR prospěšný, mohou existo-

vat i (demokratické) názory

opačné. Otázka, zda více či

méně rychlé směřování k fede-

rální Evropě, jehož jsme svěd-

ky, je v souladu se zájmy ČR, je

zcela legitimní. Vstup do svaz-

ku, z něhož není možné vy-

stoupit, je problematický a mů-

že být oprávněně kritizován.

Podstatné je, že posuzovat

otázku evropské integrace

z pohledu církevního učení je

zbytečné a do značné míry

i riskantní. Co když se pohled

Církve a Evropská unie
Marek Loužek
Autor je analytikem Centra pro ekonomiku a politiku

idea tvůrců evropské integrace

- německého kancléře Konrada

Adenauera, francouzského mi-

nistra zahraničí Roberta Schu-

manna a italského politika Al-

cida de Gasperiho - byla v sou-

ladu s demokratickými princi-

py. Křes�anští politici někdy

připomínají, že všichni tři pá-

nové byli římskými katolíky.

Ani tento fakt však nemůže

zdůvodnit evropskou integraci

„křes�ansky“.

Citáty z prohlášení křes�an-

ských církví v ČR, že jsou si vě-

domy „své povinnosti usilovat

o sjednocení Evropy na zákla-

dě úcty k lidskému životu a ce-

lému stvoření“, či že „univerzál-

ní hodnoty evangelia“ jsou dů-

vodem, proč církve nemohou

zůstat mimo tento proces, jsou

neš�astná a jednostranná.

Pojem „sjednocení Evropy“

navozuje představu unifikace.

Žádný křes�an není povinen

usilovat o unifikaci ani sjedno-

cení Evropy na základě teolo-

gických textů. V bibli se

o Evropské unii nehovoří a teo-

logická tradice neposkytuje

žádná vodítka, jak se k evrop-

skému integračnímu procesu

stavět. Evropa může zůstat ba-

revná, pluralitní, neunifikovaná

a křes�ané by to mohli klidně

přivítat.

Teze, že „myšlenka sjedno-

cené Evropy vznikla po druhé

světové válce s cílem zabránit

dalším možným válečným kon-

fliktům“, je nepravdivá. Zaručit

mír a bezpečnost v Evropě bylo

především cílem NATO, nikoli

EU. Bezpečnostní složka EU

tehdy byla ještě upozaděna.

Podobně jako existují různé

názory na evropskou integraci

a vstup do EU mezi občany

v členských i kandidátských ze-

mích, mohou existovat i různé

názory mezi křes�any. Není tře-

ba vymýšlet jednotný „křes�an-

ský“ pohled na evropskou inte-

graci, ani radit křes�anům, jak

mají hlasovat v referendu.

Křes�anská symbolika by

v EU neměla zaujímat ústřední

postavení - už kvůli samotné

úctě k transcendenci. Pokud se

církev pokouší vyjadřovat k šir-

ším společenským a politickým

tématům, měla by tak činit s ci-

tem a ponechat dostatečný pro-

stor pro alternativní názory.

Nedávné církevní dokumenty

k EU vyznívají poněkud jedno-

stranně.

(Text „Prohlášení křes�anských církví v ČR ke vstupu naší země do EU“ 
je k dispozici na www.ekumenickarada.cz/index.php?ID=123)

V únoru CEP vydal druhé, dopl-

něné vydání knihy Úskalí
evropské integrace, jejímž au-

torem je Petr Mach. Občané

budou v červnovém referendu

hlasovat o tom, zda ukončí uni-

kátní desetileté období, kdy

o zákonech platných na území

České republiky rozhodovali, a�

dobře či špatně, zástupci volení

výhradně občany České republi-

ky; zda obětují princip národní

suverenity. Tato knížka by měla

přidat do rozhodování o případ-

ném vstupu do EU argumenty,

které se pravděpodobně neob-

jeví ve vládní informační kampani před referendem o vstupu

do Evropské unie. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran

objednávky na www.cepin.cz 

tel. 222 192 406   •   cep@iol.cz
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Výroky církví o evropské
integraci jako 

chvályhodném procesu
jsou jednostranné 
a nelze je podepřít 

ani biblí ani teologickou
tradicí.

na evropskou integraci za ně-

kolik desetiletí radikálně změ-

ní? Jak budou církve vysvětlo-

vat svou někdejší jednoznač-

nou podporu tomuto procesu?

Sympatie církevních hod-

nostářů pro evropskou integra-

ci lze nejlépe vysvětlit historic-

ky. První doložená nadnárodní

říše v Evropě byla Říše římská.

Na Římskou říši navazovala

Svatá říše římská, jež byla zalo-

žená na myšlence sjednocení

Evropy do jednoho státu, du-

chovně podřízenému papeži.

Současné sympatie církevních

hodnostářů pro jednotnou Ev-

ropu lze vysvětlit podvědo-

mým navazováním na tuto „ka-

tolickou“ tradici.

Debata, zda má být slovo

„Bůh“ součástí ústavy EU, uká-

zala, že řada křes�anů v Evropě

chce náboženskou symboliku

vložit do samotného základu

Evropské unie. Takové pokusy

lze stěží vysvětlit jinak než tou-

hou vnutit náboženské hodno-

ty a slovník i těm, kdo je nesdí-

lejí. Takový postup je ve svo-

bodné společnosti sporný.

Prostor 
pro alternativní názory
O sjednocení Evropy (a po-

tlačení role suverénních států)

se ve 20. století pokoušeli ne-

jen demokraté - ale v jiných va-

riantách i nacisté a komunisté.

Jejich pokusy „sjednotit Ev-

ropu“ bychom asi dnes nepo-

važovali za chvályhodné. To

naznačuje, že myšlenka „sjed-

nocené Evropy“ nemusí být

nutně správná a přijatelná za

každou cenu. Tím spíše by ob-

čané včetně křes�anů měli být

opatrní při jejím hodnocení.

Lze namítnout, že základní
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Názor Apoštoské církve
na „Prohlášení křes�anských církví v ČR ke vstupu naší země do EU“

Vyjádření patriarchy Církve čs. husitské ke vstupu do Evropské unie

Dne 17. února 2003 přijali

představitelé Ekumenické Rady

církví a zástupci České biskup-

ské konference dokument

„Prohlášení křes�anských církví

v ČR ke vstupu naši země do

EU“. Tento dokument je konci-

pován jako prohlášení „před-

stavitelů křes�anských církví“,

ve kterém zúčastnění mimo jiné

tvrdí: „jsme si vědomi své po-

vinnosti usilovat o její sjedno-

cení [Evropy] na základě úcty

k lidskému životu a k celému

stvoření.“ V dokumentu se pro-

hlašuje, že Evropská unie stojí

na principech demokracie, plu-

rality, trvalé udržitelnosti živo-

ta, naděje a smíření. Prohlášení

také tvrdí, že „křes�anské církve

v Evropě se na procesu integra-

ce aktivně spolupodílejí.“

Setkání, na němž bylo toto

prohlášení přijato, se zúčastnili

i zástupci Apoštolské církve.

Protože Apoštolská církev tvr-

zení, uvedená v prohlášení,

nesdílí, prostřednictvím svých

zástupců MUDr. Aleše Navrátila

a Mgr. Aleše France se od pro-

hlášení na místě distancovala.

Nyní uvádíme podrobnější dů-

vody, proč jako církev nemůže-

me toto prohlášení podpořit.

Nevidíme jako správné, aby

křes�ané „byli povinni“ o tuto

integraci usilovat, nebo� jsme

přesvědčeni, že důvody uvede-

né v tomto prohlášení nejsou

pravdivé. Řada dokumentů

Evropského parlamentu radi-

kálně podporuje potratovou

politiku, opatření proti rodině

a také homosexualitu. Ačkoliv

tyto dokumenty mají většinou

charakter doporučení, je zde

snaha vydat je jako závazné

právní předpisy pro členské

země, které budou nadřazeny

národním legislativám. Tyto

předpisy by pak nebylo možné

odmítnout ani na základě prin-

cipu subsidiarity. Proto pova-

žujeme za nebezpečné klamání

veřejnosti proklamovat, že

principem evropské integrace

je „úcta k životu a celému stvo-

ření“.

Za nepravdivé rovněž poklá-

dáme tvrzení, že tato integrace

stojí na „principu demokracie“.

Mezi pilíře demokracie, jak je

chápána svobodnou společnos-

tí, patří mimo jiné dělba moci

a demokratická kontrola mo-

cenských orgánů, ústavní záru-

ky proti zneužití moci a státní

suverenita. Evropská Unie však

není založena na těchto princi-

pech. Není zde zachován de-

mokratický předpoklad dělby

moci, tedy oddělení moci záko-

nodárné a výkonné. Orgány

EU, jako je Rada Evropské Unie

a Evropská komise, v sobě za-

hrnují jak moc legislativní, tak

exekutivní. Tyto orgány navíc

nejsou demokraticky voleny

a nejsou zde ani záruky proti

zneužití moci. Z těchto důvodů

nelze souhlasit, že evropská in-

tegrace stojí na demokratických

principech. Evropská unie rov-

něž ve velké míře omezuje svr-

chovanost státu. Prvním pilířem

EU jsou „Evropská společen-

ství“, kde se státy vzdávají

značné části své suverenity ve

prospěch orgánů EU. V rámci

tohoto pilíře jsou pak právní

předpisy EU nadřazeny záko-

nům členských států.

Navíc nelze beze zbytku sou-

hlasit ani s tvrzením, že se křes-

�anské církve v Evropě na pro-

cesu integrace aktivně spolupo-

dílejí. Je známou skutečností, že

např. mnozí křes�ané v Norsku

proti vstupu své země do EU

aktivně vystupovali a stejně tak

řada křes�anů ve Velké Británii.

Chceme tímto prohlášením za-

bránit mylnému dojmu, že křes-

�ané jako celek, a� již v ČR nebo

v celé Evropě, podporují vstup

svých zemí do EU.

Za Radu Apoštolské církve

biskup Rudolf Bubik

Církev čs. husitská (CČSH)

aktivně spolupracovala na pro-

hlášení Ekumenické rady církví

(ERC) a České biskupské kon-

ference, které vyjádřilo svou

podporu pro vstup České re-

publiky do Evropské unie. Už

na přípravné poradě představi-

telů církví jsem ovšem navrho-

val, aby toto prohlášení bylo

adresováno výhradně křes�a-

nům a členům církví, sdruže-

ných v ERC, čímž by se zamezi-

lo výtkám, že se církve chystají

rozvinout propagandistickou

kampaň do celé společnosti.

Jako patriarcha CČSH jsem se

stal signatářem této výzvy,

abych oslovil cestou sdělova-

cích prostředků stotisícovou

členskou základnu vlastní círk-

ve, která o problematice vstupu

do EU svobodně diskutuje už

nyní i na stránkách našeho cír-

kevního tisku.

EU nevidíme jako federaci

jednoho evropského státu, říze-

ného byrokratickým aparátem,

ale jako sdružení národů, které

si zachovají suverenitu v otáz-

kách etiky podle tradice dané-

ho státu. Je faktem, že církve

v ČR se ne zcela sjednotily

v názoru na vstup do EU.

Dokladem toho je i odmítavé

stanovisko Apoštolské církve

a rezervovaný postoj (jak jsem

to aspoň pochopil z přípravné-

ho jednaní ERC), představitele

Církve bratrské. Naše církev od

počátku své existence prosazo-

vala odluku církve od státu, což

by v praxi znamenalo, že na

území EU budou platit zákony

státní a nikoliv normy kanonic-

kého práva.

Jsme si dobře vědomi toho,

že křes�ané v ČR tvoří menšinu.

Podobně tomu bude v EU.

Nechceme tedy vládnout, řídit

ani vést EU. Rádi bychom však

inspirovali společnost evrop-

ských národů k uznávání tra-

dičních hodnot - k mírovému

soužití a využívání poznatků

vědy a techniky ve prospěch

všeho lidstva. Chtěli bychom

napomáhat k proměňování

vztahů mezi lidmi na základě

křes�anské snášenlivosti a svo-

body svědomí všech občanů.

Tento cíl odpovídá i základní

preambuli naší církve - Naplnit

současné snažení mravní a po-

znání vědecké duchem Kris-

tovým. Tím mám na mysli spo-

lupráci křes�anů na společném

díle ve všech sférách společ-

nosti. Členové Církve čs. husit-

ské se politicky angažují ve

všech politických stranách. Ne-

jsme tedy zaměřeni na jednu

politickou stranu, by� by se na-

zývala křes�anskou. Naplňu-

jeme tím biblické poslání křes-

�anů, kteří tvoří sice menšinu,

ale mají se stát solí země.

Podporujeme vstup do EU,

kam bychom rádi vešli jako

rovnocenný partner ostatních

národů, který přispěl v Evropě

k položení základů reformační-

ho myšlení a inspiroval svět

Husovým zaujetím pro pravdu

i za cenu oběti nejvyšší,

Komenského důrazem na vše-

stranné vzdělání, Chelčického

výzvou neodporování zlému

cestou násilí, Masarykovým po-

jetím humanismu, sociálního cí-

tění a demokracie a v nepo-

slední řadě i osobností prvního

patriarchy Karla Farského, kte-

rý usiloval o výchovu nového

člověka, nespoutaného nábo-

ženskými dogmaty, ale který

po vzoru Komenského viděl ja-

ko cíl náboženského snažení

vzdělanou, svobodnou a mra-

vnou osobnost, vybavenou

k životu ve svobodě a demo-

kracii.

Nejde tedy o to, zakotvit

Boha do ústavy Evropské unie,

ale žít s vědomím mravní zod-

povědnosti a v úctě k životu.  

ThDr. Jan Schwarz 
patriarcha
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Dne 18. února 2003 uběhlo

80 let od tragické smrti Aloise

Rašína, význačného českého

politika, právníka a národohos-

podáře. K odkazu Aloise Rašína

se hlásí i CEP, který ve středu

19. února 2003 ve spolupráci

s Městskou částí Praha 2 toto

výročí připomněl.

Václav Klaus, starosta Michal

Basch, radní Prahy 2 a ostatní

hosté nejprve uctili položením

kytice Rašínovu památku v je-

ho bývalém domě v Žitné ulici,

před kterým byl na našeho prv-

ního československého minist-

ra financí spáchán atentát.

Hostem byla i vnučka Aloise

Rašína, paní Jana Rašínová s ro-

dinou.

Seminář „ODKAZ ALOISE
RAŠÍNA“, který se konal týž

den od 17 hodin na Novoměst-

ské radnici, moderoval a úvod-

ním slovem zahájil Václav
Klaus. Připomněl, že Rašínovy

myšlenky, postoje a prosazova-

né politické návrhy jsou nanej-

výš aktuální i dnes stejně jako

byly před více jak 80 lety.

Rašínovy osobní vlastnosti, je-

ho statečnost, důraz na pravdu

a osobní zodpovědnost každé-

ho jednotlivce, jeho životní

skromnost, pracovitost a odda-

nost ideji československé stát-

nosti z něj činily mimořádnou

osobnost. Václav Klaus zdůraz-

nil, že to vše je pro nás nesmír-

nou výzvou a také závazkem.

Poznáním své minulosti - a sto-

pa zanechaná Aloisem Rašínem

je velmi hluboká - si uvědomu-

jeme a vědomě utváříme naši

současnost.

Na semináři se dále nad

osobností Aloise Rašína, muže

činu a pevných zásad, zamýšle-

la advokátka Marta Ehlová.

Rašín, podle ní nejvýraznější

osobnost 28. října 1918, položil

svou recepční normou právní

základ nové Československé

republiky. Blíže se zmínila

o dvou významných politic-

kých procesech, jež zasáhly do

Rašínova života: proces s Omla-

dinou v roce 1894 a odsouzení

k smrti za činnost v Maffii v ro-

ce 1915.

Jana Čechurová z Ústavu

hospodářských a sociálních dě-

jin FF UK v širším dobovém

kontextu představila Aloise

Rašína jako nekompromisního

politika. Svou základní tezi, že

Rašín „byl spíše mužem pro kri-

zi, pro mimořádné nasazení,

než pro období stability, což

bylo jeho předností a zároveň

i jeho slabinou“ dokazovala na

Rašínově politickém vývoji a je-

ho vztazích s K. Kramářem,

T. G. Masarykem a dalšími čes-

kými politiky od konce 90. let

19. století až po konec roku

1922.

Roberta Holmana z Vysoké

školy ekonomické zaujal Alois

Rašín jako konzervativní eko-

nom, resp. národohospodář.

Ve svém vystoupení objasnil je-

ho teorii peněz a deflační poli-

tiku, neopomněl vyzdvihnout

Rašínovy zásluhy o vznik čes-

koslovenské měny. Podle

R. Holmana „Alois Rašín, ačkoli

nebyl originálním teoretikem,

pro nás zůstává národní ekono-

mickou legendou - zosobňuje

totiž styl, tradici myšlení, která

je v naší ekonomické obci stále

živá“.

Centrum pro ekonomiku

a politiku z tohoto semináře vy-

dá samostatný sborník pod ná-

zvem „ALOIS RAŠÍN - ČESKÝ

POLITIK, PRÁVNÍK A NÁRO-

DOHOSPODÁŘ“, jenž vedle

výše uvedených příspěvků bu-

de obsahovat i některé

Rašínovy zajímavé články, úva-

hy a výňatky z jeho děl.

Ilona Bažantová

ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ CEPu
Osmdesáté výročí smrti Aloise Rašína

Seminář „Fenomén Stalin -

náhoda, nebo nevyhnutel-
nost?“ se konal u příležitosti

padesátého výročí smrti jedno-

ho z nejvýznamnějších a sou-

časně nejhrozivějších politic-

kých vůdců ve světových ději-

nách. Osobu Josifa Vissario-

noviče Stalina, která dodnes

nepřestává zajímat historiky

a politology, rozebrali z růz-

ných úhlů čtyři řečníci: Vla-

dimír Nálevka, Miloslav Rans-

dorf, Jiří Svoboda a Jiří Weigl.

Profesor Vladimír Nálevka
nabídl srovnání dvou totalitních

hnutí - nacismu a bolševismu

a jejich vůdců. Pro NSDAP

i KSSS byly typické hierarchic-

ké vedení a autoritativní vůdci.

Rozdíly obou totalitarismů spo-

čívají podle autora v kontrole

ekonomiky (totální zestátnění

v SSSR). Oba zločinné systémy

k sobě měly blízko, i když si to

jejich stoupenci ne vždy uvědo-

movali.

Druhý řečník, poslanec Par-

lamentu ČR Miloslav Rans-
dorf zdůraznil rozdíl mezi Le-

ninem a Stalinem. Zatímco Le-

nin se odlišil od ruské kulturní

tradice, Stalin se s ní naopak

identifikoval. Ransdorf připo-

mněl svou knihu „Nové čtení

Marxe“, která je explicitní pole-

mikou se Stalinem. Formy rus-

ké revoluce byly podle něj ta-

kové, že by se v nich Karel

Marx jen těžko poznal. Na otáz-

ku, zda fenomén Stalin byl ná-

hoda či zákonitost, odpověděl

autor, že ani jedno ani druhé:

osobnosti nejsou mechanickým

produktem, nýbrž jsou to spíš

výhybky, kterými se dějiny ubí-

rají.

Zcela opačný názor vyjádřil

režisér Jiří Svoboda: fenomén

Stalin podle něj nebyl náhoda,

nýbrž nevyhnutelnost. Připom-

něl životní příběh komunistic-

kého tyrana, který byl podle

něj člověk plochý s nízkým

prahem empatie. Stalinismus

byl zákonitou reakcí na situaci,

kdy Rusko ztratilo Boha, cara

a imperiální sebevědomí. Sta-

linismus není jen mrtvou fosilií,

nýbrž živým virem, který může

nakazit politický život i v bu-

doucnosti.

Ředitel Centra pro ekonomi-

ku a politiku a nový kancléř

prezidenta Jiří Weigl připo-

mněl machiavellismus, zákeř-

nost, záludnost osoby Stalina.

Stalin byl podle něj zločinec

formátu neuvěřitelného, překo-

nal i cara Ivana Hrozného. Ma-

sový teror však nebyl Stalinův

vynález, teroristickou povahu

režimu pouze zdokonalil. Bru-

tální teror nasadil původně

Trocký, nikoli Stalin. Rovněž

Lenin vyzýval k obhajobě tero-

ru, často na preventivní bázi.

Není náhoda, že většina třídní-

ho násilí se rozvíjela již na po-

čátku sovětského režimu. Fe-

nomén Stalin byl proto podle

Weigla spíše nevyhnutelnost,

než nahodilost. 

Marek Loužek

Padesáté výročí smrti J. V. Stalina

Deflace v ČR: záměr,
nebo nechtěné dítě?

Úterý 22. dubna
Vystoupí Petr Mach z Centra

pro ekonomiku a politiku, Jan
Mládek, poslanec Parlamentu

České republiky, Stanislav Ša-

roch z Vysoké školy ekono-

mické a Vladimír Tomšík ze

společnosti Newton Holding,

a.s. Seminář bude moderovat

Václav Klaus. Začátek v 17

hodin – Palác Žofín, Slovan-
ský ostrov, Praha 1.

SEMINÁŘE CHYSTANÉ NA DUBEN
Omyly naší statistiky

Pondělí 7. dubna
Vystoupí Marie Bohatá, bývalá

předsedkyně Českého statistic-

kého úřadu, Jan Fischer, navr-

žený vládou na nového předse-

du Českého statistického úřadu,

Richard Hindls, děkan fakulty

statistiky a informatiky Vysoké

školy ekonomické a Miroslav
Ševčík, ředitel Liberálního insti-

tutu. Seminář bude moderovat

Marek Loužek z Centra pro

ekonomiku a politiku. Akce 

začne v 17 h v prostorách Auto-
klubu, Opletalova 29, Praha 1.
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NABÍZÍME

Těsně před zvolením Václava Klause prezidentem vydal

CEP knihu Jak se volí prezident, jejímž autorem je Karel
Steigerwald. Kniha je souborem chronologicky řazených

komentářů a fejetonů Karla Steigerwalda k prezidentským

volbám, které vycházely v deníku MF DNES na konci roku

2002 a na začátku roku 2003. Kniha je doprovozena ilustra-

cemi Vladimíra Jiránka. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 60 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406   •  cep@iol.cz

Vybráno z www.klaus.cz

V. Klaus má šanci ovlivnit neúspěšné

zvolení Václava Klause nyní
skáčí radostí do stropu, jako
příznivci ODS, pravicoví
a dobře situovaní voliči.
Naopak patřím k obyčejným
občanům mimo elitu boha-
tých a „vysmátých“, když to
takhle musím bezprostředně
vyjádřit. To, co se mi na ne
příliš spravedlivé dnešní spo-
lečnosti nelíbí, by vydalo na
dlouhý elaborát a je to v téhle
chvíli zbytečné. Velký člověk
je ten, který přes svůj poctivě
nabytý majetek a osobní vě-
domosti a schopnosti se nad
ostatní nevyvyšuje a dokáže
pochopit i druhé. Kdyby se
tím řídila většina mocných,
vlivných a bohatých v našem
státě, byl by život lepší pro
všechny a slova korupce a kli-
entelismus by nebylo tak čas-
to zapotřebí vyslovovat. Jsem
z těch obyčejných občanů,
kteří ostře odsuzují nepocti-
vost jako takovou. Kdybych
měl prostředky na podnikání,
vždycky bych se snažil v prvé
řadě o dobrou pověst než
o krátkodobý zisk. Škoda, že
jsem chudý a nemám pro-
středky, i když nápady bych

měl. Je tady určitá početná
skupina voličů (jako já), kteří
nevolí pravidelně ODS také
proto, že se necítí na spole-
čenském žebříčku být dosta-
tečně vysoko jako ti podnika-
telé, manažeři, spokojené se-
kretářky a vůbec lidi, kteří
mají velmi vysoké platy a jsou
v životě spokojení a spadají
do spokojené vyšší vrstvy.
V současné době mě neoslo-
vuje už ani ČSSD, nelíbí se
mi hospodaření vlády, zadlu-
ženost a trapný průběh volby
prezidenta. Nakonec jsem
rád, že to vyhrál právě
Václav Klaus, který např. při
vřelém setkání s občany na
Pražském hradě, na mně
udělal velmi dobrý dojem
a jsem nyní docela pyšný na
to, že máme tak výraznou
osobnost, která má dobrý
zvuk i v zahraničí. Přiznám
se, že upřímně obdivuji čino-
rodost a životní elán
V. Klause. Je to velká inspira-
ce právě pro nás obyčejné
a zatím neúspěšné, jak něco
udělat se svým životem.

Tomáš Lindorf

Evropský prezident

Jsem přesvědčen, že v po-
sledních dnech došlo k udá-
losti, která je naplněním před-
stav několika generací o dů-
stojném presidentovi evropské-
ho formátu. První projev pre-
sidenta Václava Klause je
slibným počátkem dobrých
prezidentských počinů, nava-
zujících na tradice První re-
publiky, konec zbytečného se-
bezpytování, zahleděnosti do
nereálna. Není důvod při pře-
měně naší republiky v moder-
ní evropský stát sdílet provin-
cionální špatné nálady a po-
city méněcennosti, které bez-
tak již podstatná část mladé
generace nemá. Pokud by hy-
poteticky někdo měl před pat-
nácti až dvaceti lety možnost
přenést se na několik dnů do
dnešní doby a současného
Česka, musel by být uchvácen

změnami ke kterým došlo
a velmi nerad by se vracel
zpět. Vím, že pan president je
velmi pracovitý člověk a přeji
mu, aby jeho práce byla smě-
rována efektivně k prosperitě
občanů, jejich hrdosti na
vzkvétající a časem i ekono-
micky silný stát. Neza-
pomeňme, že základy k tomu
dal právě Václav Klaus na za-
čátku 90. let jednak povede-
nou měnovou reformou, kdy
si československá a později
i česká koruna na rozdíl od
měn třeba Rumunska či Bul-
harska zachovala podstatnou
část své hodnoty, jednak ne-
zbytným rozdělením ekono-
mik Česka a Slovenska (bohu-
žel i států, což je však spíše sr-
deční záležitost, jak vidno
čím dál méně významná).

Petr Hušek

Jsem velmi váhavý střelec
a také volič sociální demokra-
cie, jsem ten méně úspěšný

občan, ale pan prezident
Klaus na mně udělal příznivý
dojem. Nejsem z těch, kteří ze

CEP je nestátním institutem pro ekonomická 

a politická studia založeným v roce 1998 

Václavem Klausem

Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné 

společnosti a tržního hospodářství

Semináře a publikace CEPu poskytují analýzy 

a názory předních odborníků

Semináře jsou volně přístupné široké veřejnosti

a studenti mají výraznou slevu 

na předplatné publikací

Od září 2002 CEP vydává 

pravidelný měsíční newsletter

Internetová stránka CEPu umožňuje vyhledávání

v několika stovkách textů, které se zabývají 

aktuálními i nadčasovými 

hospodářsko-politickými problémy

Na internetové stránce CEPu si lze objednat 

jednotlivé publikace nebo se zaregistrovat k jejich

celoročnímu odběru



Předesílám, že jde o opoždě-

nou recenzi knihy, kterou jsem

dostal do ruky jako povinnou

literaturu na sympózium, které

se v polovině března letošního

roku konalo v sicilském Pa-

lermu (a jehož jsem se bohužel

- ze známých důvodů nemohl

zúčastnit).

Harvardský profesor Robert

D. Putnam (se skupinou spolu-

pracovníků) vydal již v roce

1993 v Princeton University

Press velmi zajímavou studii,

která je kombinací empirické

analýzy italské reformy veřejné

správy od počátku sedmdesá-

tých let do konce let osmdesá-

tých s propagací konceptu ob-

čanské společnosti. Obě části

knihy jsou zajímavé a obě jsou

poučné. Mohly by být dokonce

publikovány samostatně a je-

jich spojení je do jisté míry ná-

silné. Díky tomu kniha působí

až příliš „ la these“, argumenta-

ce se točí v kruhu a všechno je

moc brzy jasné (v knize nena-

stává žádné velké překvapení),

ale empirická sociologická ana-

lýza je velmi kvalitní (a museli

na ni mít po dvě desetiletí dost

peněz a lidí) a i teorie je boha-

tě dokumentována s velmi roz-

sáhlými odkazy a citacemi.

K empirické části se nebudu

vyjadřovat, ale jako člověk, kte-

rý se celé desetiletí zabýval

ekonometrií, musím říci, že je

korelační analýza sociologů (ve

srovnání s používáním korelač-

ní a regresní analýzy ekonomy)

velmi elementární a jestli něco

víme o pseudokorelacích, obá-

vám se, že se jimi autoři příliš

netrápí.

Respektuji (i když nesdílím)

i teoretická východiska autorů,

přiřazující nestátním, skupino-

vým organizacím tzv. občanské

společnosti jednoznačně pozi-

tivní vliv na fungování společ-

nosti. Ale i při nemalé zběhlos-

ti a standardnosti harvardské

akademické kultury je zcela

opomíjen a nezmiňován jiný

proud literatury, který nazývá-

me public-choice school (škola

veřejné volby) a který zdůraz-

ňuje zcela jiné důsledky skupi-

nového, nátlakového chování,

označovaného za „rent-see-

king“, neboli hledání výnosů

z přerozdělování pomocí státu.

To považuji za akademickou

nedůslednost.

Ale kniha je to zajímavá.

V naší zemi, kde byla nedávno

zahájena reforma veřejné sprá-

vy směrem k regionalizaci, by-

chom měli velmi podobnou

italskou zkušenost pozorně stu-

dovat. Od svého sjednocení

v roce 1870 byla Itálie velmi

RECENZE KNIHY „MAKING DEMOCRACY WORK“
centralizovanou zemí, ale po

100 letech, v roce 1970 byl za-

hájen proces regionalizace

s nadějí, že dojde ke změně

kvality politiky. Tedy stejně ja-

ko u nás. Tento idealistický

koncept realizován v Itálii ne-

byl. Autoři studie navíc doka-

zují, že to trvalo dvě desetiletí,

než se projevily nějaké výsled-

ky. Ukázalo se to, co naši regi-

onalizační nadšenci nechtějí

pochopit, že „regionalizace je

nevyhnutelně procesem vyjed-

návání, nikoli legislativním ak-

tem“ (str. 23), že „veřejná sprá-

va v mnoha regiónech byla kaf-

kovskou kombinací letargie

a chaosu“ (str. 48) a že „úspěch

při vytváření nových politic-

kých institucí musí být měřen

nikoli v letech, ale v desetile-

tích“ (str. 58). Popis italských

problémů je neuvěřitelně po-

dobný našim dosavadním zku-

šenostem s reformou veřejné

správy.

Autoři se - v kapitole 3 - sna-

ží vyhodnotit úspěch reforem

v členění na jednotlivé regióny

a dospívají k závěru, že „regio-

nalizační reforma zesílila, nikoli

zeslabila historické disparity

mezi severem a jihem“ (str. 61).

V kapitole 4 se snaží vysvětlit

příčiny těchto rozdílů a nachá-

zejí je v existenci nebo neexi-

stenci „civic community“, což

neumím přeložit jinak než jako

občanská společnost. Kde insti-

tuce občanské společnosti chy-

bí, nastává „amoral familism“

(str.88), neboli amorální familis-

mus. V první existuje „interper-

sonální důvěra“, ve druhé „izo-

lace a vzájemná nedůvěra“.

Autoři vycházejí z tzv. „asocia-

ce“ jako výchozí struktury spo-

lupráce a důvěry (je zajímavé,

že organizovaná církev je podle

autorů v Itálii „alternativou ob-

čanské společnosti, nikoli její

částí“ (str. 107)!) a dokazují -

v kapitole 5 - že na jihu Itálie,

od roku 1100, občanská společ-

nost není, zatímco na severu je.

Teoretická 6. kapitola, nazva-

ná „Společenský kapitál a insti-

tucionální úspěch“ vychází

z důvěry v to, že občanská spo-

lečnost odstraňuje „dilema ko-

lektivní volby“, zatímco její ab-

sence toto dilema nastoluje.

Čtenáři nemusí souhlasit, ale

argumenty jsou zajímavé. Kni-

ha za čtení stojí. 

(Napsáno 17. března 2003)
Václav Klaus

Putnam, R.: Making Democracy Work: Civic Traditions in
Modern Italy: Princeton, NJ, Princeton University Press, 1993
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Na začátku března CEP vydal sbor-
ník č. 22, který je věnován budouc-
nosti českého zemědělství v kon-
textu vstupu České republiky do
Evropské unie. Těžiště sborníku
tvoří vystoupení na semináři Pří-
tomnost a budoucnost českého
zemědělství, který se konal 14. lis-
topadu 2002. Poslanec Vlastimil
Tlustý se pokusil pojmenovat úska-
lí společné zemědělské politiky EU.
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menají podle Vlastimila Tlustého ne-
vyhnutelný útlum českého zeměděl-

ství. Tajemník Agrární komory Jan Záhorka označil naopak
společnou zemědělskou politiku za naději. Skeptický pohled na
státní zemědělskou politiku – a� už českou nebo evropskou –
vnesl do debaty publicista Jiří Fencl. Při horlení za dotace, in-
tervence, ochranu a regulace trhu zapomínají podle něj zeměděl-
ci na to, že Brusel a jeho ochranářská politika nejsou tou jistotou,
po které tak velice touží. Součástí sborníku jsou doplňkové texty
Václava Klause, Jarmily Vlasákové a Marka Loužka.
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