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Nemocnost v České republice

Demokracii lze definovat

jako model vlády, kdy o moc

skrze přízeň voličů usilují

konkurující si strany v perio-

dicky se opakujících volbách.

Demokracie může mít mno-

ho forem s různou mírou

kontroly vlády ze strany obča-

nů. Model demokracie, který

je u nás aplikován od svobod-

ných voleb v roce 1990, kon-

čí naším vstupem do

Evropské unie. Od května

2004 bude u nás politika

podléhat kvalitativně jinému

způsobu rozhodování.

Nižší vliv občanů
na legislativu

Základem demokracie je

možnost střídání vlád. Po

vstupu do EU bude efekt stří-

dání vlád značně oslaben,

protože parlament bude mít

pod přímou kontrolou jen asi

polovinu legislativy. Zbytek

bude určován institucemi

Evropské unie.

Komu se v roce 1996 nelí-

bila vláda pravice, mohl zvo-

lit levici. Levice začala prosa-

zovat podstatně jinou politi-

ku. Komu se v roce 2006 ne-

bude líbit vláda levice, může

sice volit pravici, ale na poli-

tice se to projeví podstatně

méně. Více než polovina zá-

konů v členských zemích

Evropské unie již není schva-

lována procesem, v němž po-

slanci, kteří jsou pro, hlasují

pro, a poslanci, kteří jsou

proti, hlasují proti. Na 60 %

zákonů je „implementováno“,

Petr Mach
autor je výkonným ředitelem Centra pro

ekonomiku a politiku

kud je rozhodováno jinak než

demokraticky zvoleným par-

lamentem, znamená hrubý

zásah do suverenity občanů.

Podléhání směrnicím nadřa-

zeného nadnárodního orgá-

nu znamená oslabení vazby

mezi volební vůli občana

a konečným politickým roz-

hodnutím.

Demokratický deficit EU
Změna politického charak-

teru „evropské poloviny“ le-

gislativy závisí na změně cel-

kové reprezentace v Evrop-

ské unii. „Levicová“ reprezen-

tace může být teoreticky na-

hrazena „pravicovou“ a na-

opak. O zákonodárnou pra-

vomoc se v EU dělí přímo vo-

lený Evropský parlament, do

kterého si zvolíme 24 ze 732

poslanců, a nevolená Rada

ministrů, v níž zasedá ministr

z každé členské země dispo-

nující určitým počtem hlasů.

Omezená legislativní pra-

vomoc Evropského parla-

mentu a fakt, že zákonodár-

nou mocí disponuje nevole-

ná Rada, jsou hlavním důvo-

dem, proč Evropská unie trpí

což znamená, že poslanci jen

přepisují direktivy Evropské

unie. Neschválení evrop-

ských směrnic znamená po-

rušení mezinárodních smluv

následované sankcí.

Mnohé ryze politické otáz-

ky nebudou předmětem poli-

tické soutěže. Kdyby kupř.

zdražení dětských plenek

▲

Pramen: ČSÚ

Na 60 % zákonů 
je „implementováno“, 

což znamená, že poslanci 
jen přepisují direktivy

Evropské unie.

měla sociálnědemokratická

strana ve volebním progra-

mu, patrně by měla potíže

uspět. Otázka daní je navý-

sost politické téma, které, po-
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tzv. „demokratickým defici-

tem“.

Rada ministrů je orgán slo-

žený z lidí, kteří nebyli zvole-

ni do svých funkcí členů

Rady ministrů občany. Ne-

musí se tedy voličům přímo

odpovídat. Odpovědnost čle-

nů Rady je přenesená a jejich

rozhodování je občanům

značně vzdáleno. Legislativní

pravomoci Evropského parla-

Demokracie je model 
pro národní stát

Demokratický deficit při-

znávají i mnozí obhájci evrop-

ské politické integrace a při-

mlouvají se za posilování legis-

lativní pravomoci Evropského

parlamentu, který je přímo vo-

len občany. Ovšem i kdyby to

byl Evropský parlament, kdo

by vydával přímo aplikované

zákony, stále v něm bude pří-

tomný princip mezinárodního

přehlasovávání. Demokracie

aplikovaná na evropské úrovni

nezabrání tomu, aby na čes-

kém území platily zákony, kte-

ré by zde nikdy neplatily, po-

kud by byla zachována suvere-

nita České republiky.

V nadnárodní federaci ne-

odpovídá legislativa platná

na území členského státu

nutně většinové vůli voličů

v tomto státu, bez ohledu na

to, nakolik demokraticky je

na nadnárodní úrovni rozho-

dováno. To nutně činí takový-

to demokratický model roz-

hodování neschopným plnit

roli, kterou od něj občané

očekávají. Hluboce pravdivá

je proto teze Václava Klause,

že demokracie nemůže fun-

govat v širší entitě, než je su-

verénní stát.

Demokracie je proces
Lídr kandidátky vládní

ČSSD do Evropského parla-

mentu Libor Rouček voličům

rozzlobeným na „zdražování

Demokraticky schválená
změna ústavního pořádku
(rozhodnutí o přistoupení

k Evropské unii) 
zásadně mění pravidla 

politického rozhodování, 
nezaručuje však 

demokratičnost následného 
legislativního procesu.

Spíše je otázkou času, 
kdy se proti systému evropské
„demokracie“ občané postaví

a pokusí se znovunastolit 
nezávislé suverénní 

demokratické národní státy.

mentu jsou omezené. Par-

lament sám nemá právo navr-

hovat nebo rušit legislativu.

Jedná jen o návrzích Ev-

ropské komise, k nimž má

pouze právo dávat pozměňu-

jící návrhy. Evropský parla-

ment nemůže schválit legisla-

tivu, s níž by nesouhlasila

Rada ministrů.

zboží a služeb kvůli EU“ vzká-

zal, že zatížení celé řady zboží

a služeb vyšší sazbou daně

z přidané hodnoty, které po

nás chce EU, občané demo-

kraticky schválili v referendu

a že tudíž nelze hovořit o de-

mokratickém deficitu. Jed-

ním rozhodnutím však nelze

legitimizovat veškerá budou-

cí rozhodnutí.

Demokracie je proces a ni-

koliv generální plná moc.

Demokraticky schválená

změna ústavního pořádku

(rozhodnutí o přistoupení

k Evropské unii) zásadně mě-

ní pravidla politického roz-

hodování, nezaručuje však

demokratičnost následného

legislativního procesu. Obča-

né v referendu podepsali bi-

anco šek, když zavázali Čes-

kou republiku akceptovat

veškerou dosavadní i budou-

cí legislativu Evropské unie.

Legislativu EU však nelze po-

važovat jednou provždy za

demokratickou na základě to-

hoto jednorázového, byť de-

mokratického rozhodnutí.

Latentní riziko konfliktu
Situace, kdy se legislativa

platná na určitém teritoriu

dlouhodobě odchyluje od vů-

le místních občanů, je situace

nestabilní, která obsahuje la-

tentní tlak na změnu uspořá-

dání. Nikde není proto zaru-

čeno, že evropské národy bu-

dou bezvýhradně přijímat ev-

ropskou legislativu napořád.

Argumentace, že smlouvu,

z níž všechny další zákony le-

gálně vyplynuly, občané kdy-

si schválili v referendu, se

může jednou stát právně vy-

čpělou. Spíše je otázkou času,

kdy se proti systému evrop-

ské „demokracie“ občané po-

staví a pokusí se znovunasto-

lit nezávislé suverénní demo-

kratické národní státy.

NABÍZÍME

CEP nabízí studii „Vyčerpání zdrojů - skvěle prodejný mýtus“ z pera 

známého českého ekonoma Mojmíra Hampla. Knížka se zabývá vztahem 

ekonomie a přírodních zdrojů, zkoumá skeptické názory o vyčerpání zdrojů 

a dokazuje jejich mylnost. Malthusiánství a ekologismus jsou podle autora spojené

nádoby. Na konceptu „prověřených zásob“ a podceňování růstu poznání 

Hampl ukazuje, proč vyčerpání nemusí děsit. K publikaci napsal předmluvu

Václav Klaus. 

Rozsah 68 stran, cena na dobírku 89 Kč.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

■

NOVINKA

V únoru 2003 CEP vydal druhé, doplněné vydání knihy 
Úskalí evropské integrace, jejímž autorem je Petr Mach. 

Probíhající evropská integrace má přínosy i náklady, přičemž nklady mohou převážit.
Polovina knihy se zabývá důsledky zavádění jednotné evropské měny eura a polovina

dalšími aspekty politického a ekonomického sjednocování 
Evropy. Autor se mimo jiné věnuje finančním tokům mezi členskými zeměmi

a Bruselem či možnosti vystoupení z Evropské unie.

Cena na dobírku: 89 Kč, 96 stran
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Před rokem - 20. března

2003 - byla zahájena spojene-

cká válka proti Iráku. Po

třech týdnech bojů vstoupily

spojenecké jednotky do

Bagdádu. V polovině dubna

již spojenci ovládli celý Irák

a režim Saddáma Husajna se

zhroutil. V polovině prosince

2003 oznámil americký pre-

zident George Bush, že irác-

ký diktátor byl chycen.

Byla irácká válka historic-

kou náhodou? Znamená ví-

tězství potvrzení aktivistické

zahraniční politiky USA? Kdo

by vyplnil prostor na Blízkém

východě, kdyby se z něj stáhli

Američané? Nezachovala se

Evropa jako černý pasažér,

když americké tažení nepod-

pořila? Představuje unipolár-

ní model americké nadvlády

nad světem konec dějin?

Historická náhoda?
Je zbytečné zdůrazňovat,

že bez 11. září by nedošlo ani

k invazi do Afgánistánu ani

do Iráku. Ve válce proti

Talibanu v Afganistánu s USA

sympatizovaly Evropa, Rusko

a ani Čína neměla námitky.

Totéž zdaleka nelze říci

o druhé válce v Iráku. Ne-

důvěru budil zejména po-

zvolný americký posun stra-

tegie od boje proti terorismu

k boji proti režimu či zbra-

ním hromadného ničení.

Když v lednu 2002 prezi-

dent Bush vystoupil před

Kongresem s výročním proje-

vem o stavu Unie, použil

v něm termín „osa zla“ pro

Irák, Irán a Severní Koreu.

Pojem osa zla připomíná osu

Berlín - Řím - Tokio za druhé

světové války, ale i „Říši zla“,

za níž prezident Reagan ve

svém projevu v březnu 1983

označil SSSR. Proto se dalo

očekávat, že se americká po-

zornost dříve či později obrá-

tí proti Iráku.

Válka o Irák nenastolila jen

otázku příštího uspořádání

Středního východu. V důsled-

ku rozkolu, jenž způsobila

v Radě bezpečnosti, NATO

i EU, nastolila rovněž otázku

budoucího uspořádání světa.

Válka byla symbolickou teč-

Symbolická tečka za studenou válkou
Marek Loužek
politolog a analytik Centra pro ekonomiku a politiku

kou za přechodným obdo-

bím po skončení studené vál-

ky, kdy se rozpadl sovětský

blok. Válka v Iráku poprvé

odhalila závažné - a nikoli ná-

hodné - rozpory mezi někdej-

šími západními spojenci.

Na útok na Irák vykrystali-

zovaly dva pohledy. Podle

prvního byla válka projevem

přílišné americké angažova-

nosti na Blízkém východě.

Pokoření Arabů ve válce

v Zálivu, přítomnost jejích

jednotek na saudské půdě

a aktivní podpora Izraeli jsou

příčina toho, že Arabové

a muslimové nenávidí Ame-

riku, a že největší radikálové

z nich podnikli útoky 11. září.

Útok na Irák je pokračová-

ním této chybné politiky.

Američané měli vstoupit do

války, vymyslel nový a kurióz-

ní: aby učinili „svět bezpeč-

ným pro demokracii“. Nikoli

tedy střežit vlastní svobodu

a sledovat národní zájmy,

nýbrž šířit demokracii pomo-

cí aktivní zahraniční politiky.

Ačkoli na počátku druhé

světové války bylo v USA sil-

né izolacionistické hnutí

America First, stály sympatie

prezidenta Roosevelta na

straně západních demokra-

cií: Británie a Francie. Pre-

cedent Mnichova přinesl do

americké politiky poučení,

že když nějaká malá země je

ohrožena totalitním souse-

dem, nesmí mu být vydána

napospas. Dilema, zda mají

Prolínají se americkou historií
již přes dvě stě let: zahraničně

politický izolacionismus 
a aktivismus.

Válka byla symbolickou
tečkou za přechodným
obdobím po skončení 

studené války, kdy se rozpadl
sovětský blok.

Podle druhého pohledu je

invaze do Iráku jedinou sprá-

vnou reakcí na 11. září, které

vyplynulo z malé angažova-

nosti USA po skončení stude-

né války. Válka v Perském zá-

livu v roce 1991 byla nedota-

žená. Když Saddám anektoval

Kuvajt, měli Američané a spo-

jenci nejen Kuvajt osvobodit,

ale zlikvidovat i iráckého dik-

tátora. Osvobození Iráku

2003 je pokračováním a ús-

pěšným dokončením této po-

litiky.

Izolacionismus 
a aktivismus

Ačkoli vypadají výklady ja-

ko nové, prolínají se americ-

kou historií již přes dvě stě

let: zahraničně politický izo-

lacionismus a aktivismus.

Otcové zakladatelé byli izola-

cionisté, především ve vzta-

hu k Evropě: přáli si ochránit

mladou americkou republiku

od dekadentních vlivů Ev-

ropy a jejích armád.

Prolomením izolacionismu

byl vstup USA do první světo-

vé války. Když demokratický

prezident Woodrow Wilson

hledal důvod, proč by

USA vstoupit do války, vyřeši-

lo Japonsko útokem na Perl

Harbor.

V době komunismu pěsto-

valy americké vlády politiku

zadržování, podle níž se měly

smířit s dosavadními územní-

mi zisky komunistů, ale kdy-

NABÍZÍME

CEP vydal sborník
č. 26/2003 s krátkým ale
úderným titulkem: „1953“.
Shrnuje příspěvky ze dvou
seminářů konaných u pří-
ležitosti kulatého výročí:
„Fenomén Stalin – náhoda,
nebo nevyhnutelnost?“
a Padesát let od měnové
reformy“. Do sborníku při-
spěli V. Nálevka, M.
Ransdorf, J. Svoboda,
J. Weigl, V. Veber, Z. Ji-
rásek, M. Tuček, F.
Vencovský, R. Salzmann
a M. Palíšková. Editor M.
Loužek zařadil do publi-
kace i přílohy – životopis Stalina a jeho spolupracovníků, pro-
tokoly jaltské a teheránské konference, pakty Stalina
s Hitlerem a československé bankovky z 50. let 20. století. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 146 stran.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

V únoru 2002 vydal CEP
sborník č. 15/20002 „Čes-
ká republika, Spojené
státy americké a teroris-
mus“, který spojil příspěv-
ky ze dvou seminářů:
„USA a ČR – blízcí, nebo
vzdálení“ a „Útok na civili-
zaci – střet interpretací“.
Do publikace přispěli Jiří
Dienstbier, Hynek Faj-
mon, Miloslav Bednář,
Martin Palouš, Miloš
Calda, Jiří Weigl, Ondřej
Neff, Milan Knížák a To-
máš Klvaňa. Předmluvu
napsal Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 80 stran.

▲
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by se SSSR pokusil zmocnit

dalších zemí, mají jít do války.

Proto když v roce 1950 na-

padla komunistická Korea

Jižní Koreu, Američané do

války šli. Podobně vedli i viet-

namskou válku, kdy šlo o to

čelit guerille vyzbrojované

z komunistického severu.

V polovině 70. let 20. stole-

tí však spadly některé nové

země do spárů komunismu:

Jižní Vietnam, Laos, Kambod-

ža, Angola, Mosambik, Etio-

pie, Jižní Jemen, Grenada,

Nikaragua a Afgánistán. Ten-

to neúspěch relativně pasivní

americké zahraniční politiky

přispěl v roce 1980 ke zvole-

ní Ronalda Reagana prezi-

dentem USA. Reagan se ne-

spokojil s politikou zadržová-

ní, nýbrž nasadil strategii

osvobozování a posilování vý-

zbroje.

liže nějaká mocnost vyklidí

určitý geopolitický prostor,

okamžitě jej vyplní mocnost

jiná, s jinou představou o stát-

ním zřízení a vztahu státu

a občana. Chceme-li zajistit

hodnoty svobody a demokra-

cie na určitém prostoru, je

nepostradatelná vnější moc,

která bude tuto formu vlády

garantovat.

Vojenské a politické staže-

ní USA z východní Asie a zá-

padního Pacifiku by vytvoři-

lo vakuum moci jen zdánlivě,

neboť by jej velmi rychle za-

plnila komunistická Čína.

Kdyby se Američané stáhli

z oblasti Středního východu

nebo zastavili podporu

Izraeli, okamžitě by prostor

zaplnily arabské režimy v ob-

lasti. Izolacionismus je tak

podle neokonzervativců

chybnou politikou, neboť

zbytečně rychle vyklízí získa-

né pozice.

Situace, kdy se Evropa ve

20. století zřekla svého kolo-

niálního panství, aniž by dů-

věryhodná západní mocnost

její sféru vlivu převzala, vyvr-

cholila v bývalých koloniích

chaosem, krvavými převraty,

etnickými genocidami, dikta-

turami a bídou. Pokračující

angažovanost ve světě vyvolá

krátkodobě nepřátelství a do-

konce i případné útoky proti

vlastní zemi, ale dlouhodobě

povede k zajištění maximální

reálné bezpečnosti.

Kdyby USA prováděly

striktní izolacionalismus,

zřejmě by nebyla nenávist

obyvatel Blízkého a Střed-

ního východu obrácena vůči

Americe. USA by byly bez vál-

ky bezpečnější. To ale nezna-

mená, že by svět byl bezpeč-

nější. Rozhodnutí pro izolaci-

onismus - tedy pro to nebýt

spojencem - znamená rovněž

nemít spojence. V případě

supervelmoci jako USA to

však neznamená ohrožení je-

jí, nýbrž spíše ohrožení jejích

spojenců.

Je pozoruhodné, že jmé-

nem obrany univerzálních

hodnot si Amerika nárokuje

právo zasahovat do vnitřních

záležitostí států po celém svě-

tě a zpochybňuje tak realisty

uznávaný princip územní

svrchovanosti. Protože cíle

americké zahraniční politiky

jsou formulovány moralistic-

kým jazykem pocházejícím

z křesťanského náboženství

i osvícenského racionalismu,

jsou zvláštní směsí idealismu

a realismu.

obecně a vztah Evropy a USA

zvláště.

Během války v Iráku došlo

k transatlantickému rozště-

pení (poprvé od suezské kri-

ze) i rozštěpení uvnitř

Evropy. Ačkoli výrazná část

americké levice nesouhlasila

s válkou proti Iráku a mnozí

z evropské pravice nesouhla-

sí s odpovědí francouzsko-ně-

meckého bloku, objevily se

dvě ideální pozice: „americ-

ká“ a „evropská“. Americký

ministr obrany dokonce ho-

vořil o „staré“ a „nové“ Ev-

ropě.

Poté, co šla Amerika s Bri-

tánií a některé další evropské

země do války i přes výslovný

nesouhlas Francie a Němec-

ka, dostaly se Rada bezpeč-

nosti, NATO a EU na druhou

kolej mezinárodní politiky.

USA a Evropa se chovají 
víceméně racionálně, 

protože existuje mocenská
asymetrie: Evropané jsou 

slabí, Američané silní.

Kdykoli se jeden národ snaží
dosáhnout světové nadvlády,

tlačí všechny ostatní 
do protikoalice. 

Je pravděpodobné, že i dí-

ky němu nakonec západní

svět vyhrál studenou válku.

Ke kolapsu komunismu ne-

došlo jen díky vnitřním roz-

porům a neefektivitě, ale i tla-

ku západních velmocí. V 70.

letech neměli Sověti žádný

důvod k reformám, protože

je nikdo zvnějšku neohrožo-

val. V 80. letech měli důvod

veliký, poněvadž vnější tlak

byl značný. Po pádu železné

opony stály USA opět před di-

lematem, zda šířit demokra-

cii, nebo se vrátit k původní-

mu izolacionismu.

Vakuum moci neexistuje
Když v polovině 90. let 20.

století neokonzervativní pub-

licisté William Kristol a Ro-

bert Kagan prohlásili, že USA

by měly usilovat o globální,

benevolentní hegemonii ve

světě, byla to reformulace tra-

dičního amerického zahra-

ničně-politického aktivismu.

Moc, kterou Amerika nashro-

máždila za studené války, by

se podle nich neměla rozpus-

tit, nýbrž použít k upevnění

a dalšímu šíření demokracie.

Autoři argumentovali, že

v mezinárodních vztazích ne-

existuje vakuum moci. Jest-

Evropa 
jako černý pasažér

Jak se bude vyvíjet situace

v Iráku po přijetí nové ústavy,

zda se po opuštění okupač-

ních jednotek bude zmítat ve

sporech Kurdů, šíitů i sunni-

tů, což později vyústí do cha-

osu a nové diktatury, nebo se

udrží skutečně mírná, liberál-

ní a prozápadní vláda, je jed-

na věc. Druhá věc je dopad

války na mezinárodní vztahy
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Námitky, že Al-Kajda se nerov-

ná Saddám Husajn, zůstaly ne-

vyslyšeny. Američané chtěli

provést exemplární svržení

režimu, který přímo či nepří-

mo podporoval terorismus.

Evropané se dostali do situ-

ace černého pasažéra, který

využívá amerického úsilí

o mezinárodní bezpečnost,

ale sami k němu nijak aktivně

nepřispívají. Válku proti

Iráku kritizovali, ale těší se

větší mezinárodní jistotě díky

pádu nebezpečného režimu,

který platí američtí a britští

daňoví poplatníci. Věří, že

případné teroristické útoky

dopadnou především na čle-

ny protiirácké koalice, nikoli

na ně samotné.

Kagan (2002) vyslovil ná-

zor, že USA a Evropa se chova-

jí víceméně racionálně, pro-

tože existuje mocenská asy-

metrie: Evropané jsou slabí,

Američané silní. Proto se

Evropané odvolávají na mezi-

národní smlouvy a vyjednává-

ní, dohody o odzbrojení

a OSN. USA si mohou dovolit

zajistit mír ve světě a vlastní

bezpečnost pomocí zastrašo-

vání a preventivního ničení

potenciálních agresorů a hro-

zeb.

Do určité míry se tak pře-

vrací situace z 19. století, kdy

Evropané –- především Bri-

tové a Francouzi - budovali

koloniální impéria, zatímco

Američané se vyčerpávali

vnitřními spory, občanskou

válkou a budováním země. Na

konci 20. a počátku 21. století

se stává světovým hegemo-

nem Amerika, zatímco

Evropané se vyčerpávají

vnitřními spory o politické

a ekonomické integraci.

Unipolarita –
konec dějin?

Aktivistický přístup k za-

hraniční politice naráží na ur-

čitá omezení. Jedním z úskalí

je faktický stav ozbrojené mo-

ci země. Přílišná angažova-

nost na více místech může

vést k tomu, že se země vyčer-

pá a závazky nemůže plnit.

Každá aktivní zahraniční poli-

tika – jakkoli spravedlivá a ro-

zumná – vyvolává v zahraničí

odpor a spojuje proti sobě do-

hromady odpůrce i z růz-

norodých táborů.

Když v roce 1989 napsal

Francis Fukuyama esej „Ko-

nec dějin“, vyslovil v něm lá-

kavou tezi, že po pádu komu-

nismu nastává konečná fáze

dějin - vítězství liberální de-

mokracie. Vývoj v následují-

cím desetiletí – zejména ně-

kolik válek a udržení řady dik-

tatur ve třetím světě – původ-

ní nadšení poněkud oslabilo.

Položme si ale jinou otázku: je

současný unipolární meziná-

rodní systém s vůdčím posta-

vením Spojených států koneč-

nou fází dějin?

Ani habsburskému Španěl-

sku, ani Francii Ludvíka XIV.,

ani Napoleonovi, ani hitle-

rovskému Německu se ne-

podařilo ustavit univerzální

říši, protože existuje jeden

základní rys mezinárodního

systému: kdykoli se jeden ná-

rod snaží dosáhnout světové

nadvlády, tlačí všechny ostat-

ní do protikoalice. Právě ta-

to vlastnost, nikoli láska

k Saddámovi, stojí za němec-

kým a francouzským odmít-

nutím války proti Iráku.

Vestfálské urovnání zakon-

čilo po staletí probíhající

přechod od jedné nábožen-

sky definované říše k systé-

mu mnoha svrchovaných stá-

tů, jejichž vzájemné vztahy

se řídí podle pravidel terito-

riální svrchovanosti a mo-

censké rovnováhy. V průbě-

hu následujících staletí se ně-

které národy a státy pokusily

o světovou nadvládu, ale je-

jich pokusy vyzněly vždy ne-

úspěšně.

To, že v prvních měsících

roku 2003 se Francie a Ně-

mecko ocitly v otázce Iráku

blíže Číně a Rusku než svému

transatlantickému spojenci,

není náhoda. Naznačuje to,

že některé západní země se

mohou i v budoucnu spojo-

vat s nezápadními velmoce-

mi a vytvářet s nimi protivá-

hu proti jediné zbylé super-

velmoci. Lze proto jen stěží

očekávat, že by unipolární

systém vydržel navěky.

Závěr
Válka v Iráku byla symbolic-

kou tečkou za studenou vál-

kou. Odlišnosti evropského

a amerického postoje jsou ra-

cionální, neboť zohledňují sí-

lu Ameriky a slabost Evropy.

Evropané se dostali do pozice

černého pasažéra, neboť 11.

září nezažili, neplatí nákladné

zahraničně-vojenské inter-

vence, ale těší se z jejich do-

padů rozšíření pásma demo-

kracie a svobody.

Víra, že by unipolární

systém s hegemonií Spoje-

ných států představoval ko-

nec dějin, je spíše iluzí.

Podstatou mezinárodní politi-

ky je zákon akce a reakce. Na

každý tlak existuje protitlak.

Proto i po skončení studené

války snaha USA být jedinou

supervelmocí tlačí ostatní vel-

ké hráče světové politiky do

protikoalice. To, zda protihrá-

čem Američanů ve světové

politice bude Čína, Evropa

nebo islámský svět, ukáže bu-

doucnost.
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Katolíci v České republice

tvoří téměř třímilionovou

„menšinu“. Netvoří jí ale jako

nějaká výlučná skupina, která

se tak definuje vůči českému

státu, tvoří jí jako skupina čes-

kých občanů, jako početně

největší obec věřících z mno-

žiny u nás existujících církví

a náboženství, které naše

ústava zaručuje plnou svobo-

du vyznání a rovnoprávnost

s věřícími jiných náboženství

a občany bez náboženského

vyznání. Stát nemůže rozlišo-

vat své občany na základě vy-

znání a ústava nedovoluje,

Ke smlouvě mezi Českou republikou a Vatikánem
Tomáš Haas
autor je manažerský konzultant, působí v Kanadě

aby cizí státní útvar (nebo ná-

boženská organizace) v Čes-

ké republice reprezentoval

skupinu českých občanu ve

vztahu k jejich státu - České

republice.

Historické souvislosti
Jakákoliv smlouva, pokud

obě strany uznají potřebu ta-

kové smlouvy, se proto musí

definovat jako smlouva mezi

dvěma svrchovanými státy,

ne jako smlouva mezi státem

a církví, která by již ze svého

charakteru byla diskriminač-

ní vůči ostatním církvím a ná-

boženským skupinám a vůči

českým občanům bez nábo-

ženského vyznání, a byla by

proto v rozporu s ústavou.

Vatikán samozřejmě není

stát jako každý jiný. Jeho hla-

va - Svatý otec - je zároveň hla-

vou největší světové církve -

církve s dvoutisíceletou tradi-

cí a historií. Katolická církev

má dlouholetou tradici i v na-

ší zemi, dokonce starší, než

její východní sestra,

Byzantská církev, jejíž věroz-

věstové – Konstantin (Cyril)

a Metoděj – jsou obecně,

i když mylně, považováni za

první apoštoly křesťanství

v českých zemích. Křes-

ťanství a středověká církev,

její písemnictví, architektura,

výtvarné umění, hudba

a vzdělanost ovlivnily, pokud

někdy v některých oblastech

přímo netvořily její základy,

vývoj české kultury.

Historicky byla její politic-

ká role definována středově-

kým pojetím nadřazenosti

církve nad státem, středověký

panovník byl „dei gratia rex“,

panovník z Boží milosti, a cí-

sařem Svaté říše Římské, je-

jímž článkem (a to velmi důle-

žitým článkem) bylo České

království, symbolicky přijí-

mali korunu z rukou papeže,

čímž uznávali jeho autoritu.

Renesance ukončila mono-

pol církve v umění a literatu-

ře. Husitské války a příchod

▲
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reformace ukončily éru uni-

versálně uznávaného výsad-

ního postavení katolické

církve v české kultuře a ob-

čanském životě české společ-

nosti. V evropském kontextu

ztratila katolická církev své

výsadní postavení Augsburg-

ským mírem (1555) a přije-

Stát nemůže rozlišovat své 
občany na základě vyznání

a ústava nedovoluje, aby cizí
státní útvar (nebo náboženská
organizace) v České republice
reprezentoval skupinu českých

občanu ve vztahu k jejich 
státu - České republice.

tím zásady „cuius regio, eius

religio“. Tato zásada byla po-

tvrzena výsledkem třicetileté

války.

Přestože římskokatolické

vyznání v zemích České koru-

ny nadále zůstávalo státním

náboženstvím, nebylo uzná-

vaným a universálním nábo-

ženstvím celého národa. V ze-

mi existovaly silné nábožen-

ské menšiny, a přestože nábo-

ženský konflikt postupně

ztrácel na intenzitě a s pří-

chodem osvícenectví, prů-

myslové revoluce a růstem

občanských a náboženských

svobod přestal být primární

příčinou společenského kon-

fliktu, stále existoval jako je-

den z mnoha společenských

problému.

Odlukou církve od státu po

vzniku Československé re-

publiky a přijetím ústavy, kte-

rá zaručovala občanům Čes-

koslovenské republiky plnou

náboženskou svobodu a círk-

vím zaručila právo svobodně,

bez zásahů státu vykonávat

svou pastorální činnost,

skončila i potřeba nějak spe-

cificky vymezovat a odlišovat

vztah mezi státem a jednou

ze státem uznávaných církví

a náboženských společností.

Je důvod ke smlouvě?
Specifikem české katolické

církve není sounáležitost

s univerzální katolickou círk-

ví a její hierarchií (v tom není

jedinou z našich církví, v po-

dobném postavení jsou i jiné

náboženské entity které pů-

sobí v České republice), je

spíše v tom, ze její hierarchie

je zároveň státní reprezentací

svrchovaného státu, Svatého

stolce, nebo populárněji

Vatikánu.

Je v zájmu České republiky

udržovat korektní a přátel-

ské vztahy se Svatým stol-

cem, a to nejen proto, ze

k němu má zvláštní vztah to-

lik českých občanů, ale i pro-

to, ze Česká republika re-

spektuje a oceňuje přínos

Svatého stolce a Svatého otce

k řešení světových politic-

kých, sociálních a humani-

tárních problémů.

Otázkou ovšem je, zda tyto

vztahy je nutno definovat ně-

jakou novou smlouvou. Oba

státy udržují diplomatické

styky, neexistuje žádný stáva-

jící vzájemný konflikt nebo

problém mezi Vatikánem

a Prahou, který by vyžadoval

smluvní řešení, navíc řešení

nějakou obecnou zastřešující

smlouvou.

Pokud existují otázky, kte-

ré by mohly nějak kompliko-

vat vzájemný vztah, napří-

klad působení českého obča-

na v diplomatickém sboru

a státních a správních orgá-

nech cizího státu, dají se - po-

kud je to nezbytné a pokud

již nejsou smluvně upraveny -

řešit specifickou dohodou,

například takové otázky byly

řešeny k oboustranné spoko-

jenosti mezi USA a Vatiká-

nem, přičemž tyto státy do-

nedávna ani neudržovaly di-

plomatické styky.

Pokud je takové smlouvy

zapotřebí, mela by se striktně

omezit na vztahy mezistátní-

ho charakteru, nemela by se

nijak vyjadřovat k otázkám,

které jsou věcí ústavního po-

řádku a zákonodárství jedné

ze smluvních stran.

Zbytečná ustanovení
Nevidím důvod k tomu,

aby se Česká republika vyjad-

řovala k vnitřnímu uspořádá-

ní a předpisům katolické

církve. Pokud takové předpi-

sy nejsou v konfliktu s čes-

kým právním řádem, je její

autonomie zaručena Ústavou

a zákony České republiky,

a stát nemá právo do nich za-

sahovat.

Stejně tak nevidím důvod

k tomu, aby se Vatikán vyslo-

voval k zákonům České re-

publiky, pokud nemá důvod

k obavám, ze české zákony

nějak omezují náboženskou

svobodu českých katolíků

anebo katolické církve.

Otázka majetkového vypo-

řádání, a jiných občansko-

právních problémů, mezi čes-

kou katolickou církví a Čes-

kou republikou, je věcí kte-

rou musí vzájemně řešit stát

a domácí církev, je zcela mi-

mo působnost Svatého stolce.

Eventuální smlouva by ne-

mela nijak specificky defino-

vat postavení české katolické

církve, každý takový článek

smlouvy by byl napadnutelný

pro porušení zásady odluky

církve od státu a jako zásah

do ústavou zaručené svobo-

dy vyznání a rovnoprávnosti

českých občanů.

Nelze zakrývat oči před

faktem, že příčinou nábožen-

ských konfliktů, které výraz-

ně ovlivnily českou historii

a vznik protestantských círk-

ví, a definovaly postavení

ostatních náboženských

menšin, byly často teologické

názorové rozdíly. Stát se ne-

smí dostat do role arbitra teo-

logických sporů.

Závěr
Obrana Ústavy je první

a hlavní povinností preziden-

ta republiky. Slib Ústavu a zá-

kony České republiky věrně

dodržovat a zachovávat, a na-

plňovat tuto povinnost v zá-

jmu všeho lidu je vlastně jedi-

ným závazkem presidenta

v jeho slibu. Jediným je pro-

to, ze v sobě zahrnuje všech-

ny ostatní povinnosti, které

mu ústava a zákony ukládají.

Výhrady prezidenta Klause

k navržené smlouvě mezi

Svatým stolcem a ČR nezna-

menají zahájení nějakého

konfliktu mezi církví a stá-

tem, a už ne „návrat do deva-

tenáctého století“. Znamenají

pouze to, ze prezident stojí

oběma nohama v současnos-

ti, a že usiluje o korektní

a přátelský vztah se Svatým

stolcem, který je v zájmu

všech stran. Prezidentův vyjá-

dřený názor je založen na fi-

lozofii svobody vyznání, tole-

rance a vzájemného respek-

tu, kterou tolik potřebujeme

i na počátku století jednadva-

cátého.

Pokud je takové smlouvy 
zapotřebí, mela by se striktně

omezit na vztahy mezistátního
charakteru, nemela by se nijak

vyjadřovat k otázkám, 
které jsou věcí ústavního 
pořádku a zákonodárství 
jedné ze smluvních stran.

Nemela by ani obsahovat

žádná historická a politická

hodnocení. Interpretace his-

torie je věcí historiků, polito-

logů, literátu, publicistů,

umělců a občanů obecně, je

věcí subjektivního pohledu.

Odlukou církve od státu se

stát vzdal práva na nějaký ofi-

ciální názor. Právo na vlastní

názor je vyhrazeno jeho obča-

nům ústavní zárukou svobody

vyznání a svobody projevu. ■

CEP vydal sborník č. 28/2003

„Návrh evropské ústavy“.

Obsahuje texty ze semináře

„Evropská ústava – cesta k su-

perstátu?“, na němž vystoupi-

li Jan Zahradil, Jan Kohout
a Petr Fiala. Přetištěn je člá-

nek prezidenta Václava
Klause z MF Dnes. Doplň-

kové texty napsali Petr
Mach, Marek Loužek, Sta-
nislava Janáčková, Benja-
min Kuras, Dalibor Plich-
ta a Tomáš Haas. V příloze je

uveden kompletní návrh
smlouvy zakládající ústavu pro Evropu, jak vyplynul

z jednání Konventu.

Cena na dobírku: xx Kč, xx stran

NABÍZÍME

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz
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Vztah státu a církve

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘŮ CEPu

V úterý 24. února 2004

uspořádal CEP seminář na té-

ma „Vztah státu a církví“. Na

akci, kterou moderoval prezi-

dent Václav Klaus, vystoupi-

li ministr kultury Pavel

Dostál, místopředseda České

biskupské konference Domi-

nik Duka, Jiří Hanuš z His-

torického ústavu Masarykovy

univerzity v Brně a Marek

Loužek z Centra pro ekono-

miku a politiku. Seminář se

těšil rekordní účasti laiků,

představitelů církví i politiků.

Ministr kultury Pavel
Dostál zrekapituloval jedná-

ní mezi státem a církvemi za

posledních šest let. 90. léta

20. století byla podle něj v ČR

érou největší náboženské svo-

body vůbec. Dostál se vyslovil

pro odluku církví od státu,

kritizoval tzv. kooperativní

model vztahu církví a státu

a odmítl sponzorskou prémii

exkluzivní pro církve. Regis-

trace církví podle něj není

v rozporu s odlukou. Chtěl by

dořešit majetkoprávní narov-

nání, kritizoval však katolic-

kou církev za komplikaci vý-

čtové restituce.

Biskup královéhradecký

a místopředseda České bis-

kupské konference Domi-
nik Duka prohlásil, že v ČR

dnes existuje přátelská odlu-

ka. Křesťanství původně ne-

vzniklo jako státní nábožen-

ství, přináší poselství o službě

člověku. Duka přivítal spolu-

práci v oblasti školství, vzdě-

lávání a kultury mezi církve-

mi a státem, kraji či obcemi.

Majetkoprávní narovnání je

podle něj složité i proto, že

v rámci katolické církve exis-

tuje mnoho právnických

osob. Potvrdil, že v součas-

nosti se těšíme nejvyšší míře

náboženské svobody.

Jiří Hanuš z Historického

ústavu Masarykovy univerzity

v Brně vnesl do debaty historic-

ký pohled na vztah státu a círk-

ví. Oddělení světské a duchov-

ní moci je podle něj úhelným

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Nesmyslný nářek 
nad populačním 

vývojem
Nejprve řeknu, s čím v člán-

ku Marka Loužka (2/2003)

souhlasím: takzvané stárnutí

populace není třeba démoni-

zovat, stavět na tomto základě

volání po státní populační po-

litice je zrůdné a sám fakt, že

se mění věková struktura oby-

vatel je neutrální - není to ani

dobře ani špatně. Podobně

souhlasím s tím, že jediné, co

v této věci má stát udělat, je

přizpůsobit se tomu, co chtějí

jeho občané a to, co v žádném

případě udělat nesmí, je zasa-

hovat jim do jejich života

a rozhodování.

A teď k tomu, co kolega

Loužek přechází, nevnímá či

nechává stranou, ale co je

bezesporu nezanedbatelná

skutečnost. Dokonce si trou-

fám říci, že natolik nezane-

dbatelná a natolik silná, že je-

diný způsob, jak s ní naložit,

je vrátit se ke kořenům svo-

bodné společnosti a svobod-

ného státu.

Protože nejstarších deset

procent obyvatel spotřebová-

vá postupně až devadesát

procent celkových nákladů

na zdravotnictví, každý eko-

nom už tuší, že pokud společ-

nost nesníží standardní úro-

veň zdravotní péče, nutně se

dostane do nákladové pasti.

Jedinou rozumnou cestou

ven je totální privatizace zdra-

votnického systému včetně

přechodu na model faktické-

ho pojištění (a nikoli součas-

ného pojištění, které je vlast-

ně jenom přejmenovaná

daň).

Zkušenosti nás učí, že po-

spolitosti, kde odpovědnost

postupovala v linii jednotli-

vec - rodina - společnost - stát

byly a jsou nejvíce funkční,

mají největší růstové potenci-

ály. Takže návrat k individuál-

ní odpovědnosti je jediná

dobrá populační politika, kte-

rou lze s čistým svědomím na-

zvat sociální. Všechno ostatní

jsou asociální nesmysly.

Karel Smrčka, soudní znalec

v oboru oceňování podniků

Zdanění živnostníků 
a svoboda volby

Reaguji na článek Petra

Macha v newsletteru CEP

10/2003. Liberální heslo „svo-

bodu zaměstnancům v rozho-

dování o sobě“ se mi líbí. Vadí

mi ale to, že autor opakuje

propagandistické heslo vlády

v její kampani proti živnostní-

kům, že OSVČ platí nižší daně

a pojištění. V převážné větši-

ně případů to není pravda

a je to přesně naopak.

Povinné odvody OSVČ jsou

vyšší než u zaměstnanců!

Konkrétně sociální a zdravot-

ní pojištění. Vyměřovací zá-

klad opravdu byl pro OSVČ

na 35 % zisku. Ale sazba pojiš-

tění je pro OSVČ 13,5 % zdra-

votní a 29,6 % sociální z vy-

měřovacího základu. Zatímco

pro zaměstnance je to pouze

4,5 % zdravotní a 8 % sociální

z hrubé mzdy. Už tady je zatí-

žení OSVČ vyšší (efektivně

4,7 % + 10,4 % ze zisku) a dále

poroste na 6,75 % + 14,8 %.

Co na tom vidíte výhodněj-

šího?

Pro zmatení veřejnosti se

přičítají k odvodům zaměst-

nance ještě odvody zaměstna-

vatele (pojištění 35 % nad

hrubou mzdu). V součtu pak

dostane stát za zaměstnance

opravdu více než za OSVČ.

Ale to přece není daňové zatí-

žení zaměstnance, odvody

nad hrubou mzdu platí za-

městnavatel a jsou jeho nákla-

dem. Osobní náklady na za-

městnance jsou vzhledem

k součtu všech povinných od-

vodů opravdu vyšší než

u OSVČ. Nemíchejme však

tento pojem s mírou zdanění.

Ta je jednoznačně vyšší u živ-

nostníka.

Pavel Zacherle, Praha

kamenem evropské civilizace.

Zatímco absolutistické státy

v 17. a 18. století se pokoušely

náboženství využít k podpoře

své moci, zřekly se postupně

církve - zejména ve 20. století –

přímé politické moci.

Připomněl různé typy odluky

státu a církví. Opatrně se vyslo-

vil pro finanční odluku.

Marek Loužek z Centra

pro ekonomiku a politiku vy-

světlil ekonomický přístup

k náboženství a jeho důsled-

ky pro vztah státu a církví.

Náboženství a víra jsou podle

něj soukromé statky, jakkoli

mohou vytvářet externality

i pro nevěřící. Řečník zdůraz-

nil konkurenci mezi církve-

mi, kterou odluka vyvolává,

a jež podle něj posiluje, nikoli

oslabuje aktivní religiozitu.

Zmíněn byl vztah státu a círk-

ví ve světě a aktuální problé-

my ve vztahu státu a církví

v ČR.

V diskusi vystoupili mimo

jiné Miloslav Bednář z Filo-

zofického ústavu, režisér Jiří

Svoboda, kancléř Jiří Weigl,

profesor Jakub Trojan z Evan-

gelické teologické fakulty či

tajemník prezidenta Ladislav

Jakl. Jiří Svoboda vyslovil po-

chybnost, zda je náboženství

soukromým statkem. Jiří

Weigl vyslovil názor, že vztah

státu a církví je spíše zástup-

ný problém zakrývající klesa-

jící religiozitu v ČR. Jakub

Trojan chtěl téma více vztáh-

nout ke vztahu církví a spo-

lečnosti.

V závěru Pavel Dostál zdů-

raznil pluralitu církví, která

garantuje náboženskou svo-

bodu. Dominik Duka odmítl,

že by ČR byla misijním úze-

mím, existují navíc různá mě-

řítka religiozity. Jiří Hanuš

zdůraznil duchovní dimenzi

církví. Marek Loužek upozor-

nil, že náboženský pluralis-

mus je korelován s vyšší aktiv-

ní religiozitou. Václav Klaus

vyzdvihl tezi ministra kultury,

že se dnes těšíme nejvyšší mí-

ře náboženské svobody,

a ocenil slova biskupa Duky,

že v ČR existuje přátelská od-

luka církví od státu.
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O ČEM BÁDÁ DNEŠNÍ MAKROEKONOMIE?

Václav Klaus

Pravděpodobně největší,

ne-li dokonce nejvýznamněj-

ší výzkumná instituce dneš-

ních Spojených států (a asi

i celého světa) v oboru eko-

nomie - National Bureau of

Economic Research - ve svém

NBER Reporter pravidelně

publikuje jeden tzv. „pro-

gram report“ o jedné vybra-

né oblasti ekonomického vý-

zkumu. Zimní vydání tohoto

čtvrtletního Reporteru

(z přelomu let 2003 a 2004)

přináší komplexní zprávu

o makroekonomii a meziná-

rodních financích, kterou se-

stavil známý harvardský eko-

nom Jeffrey A. Frankel.

Zabývá se v ní hlavně proble-

matikou finančních krizí
v nových, rodících se tr-
zích, což je téma, které se

nás velmi silně týká.

První část zprávy je věno-

vána problému institucí
a základních konceptů
hospodářské politiky. Dů-

raz je kladen na fenomén

otevřenosti ekonomiky, což

je vlastně problematika libe-

ralizace obchodu, a na kvali-

tu institucí. Zajímavé je poo-

točení výzkumu na hledání

souvislostí mezi makroeko-

nomickou politikou a institu-

cemi (a silou zájmových sku-

pin). Výsledkem řady studií

je hypotéza o tom, že makro-

politika není autonomní, ale

že je produktem institucí

a politické situace. Fiskální

a měnová politika proto není

exogenní veličinou, ač to tak

ekonomové většinou chápou.

Druhá část je věnována re-
žimům měnových kurzů.

Publikované výzkumy zásad-

ně zpochybňují původní oče-

kávání, spojená zhruba před

desetiletím s údajnými výho-

dami dolarizace a měnových

výborů (currency boards).

Hypotéza, že tato řešení nutí

domácí instituce k racionál-

nější politice, se - zejména dí-

ky argentinské zkušenosti -

nepotvrdila. Proto znovu při-

bývá zastánců pohyblivých,

pružných měnových kursů.

A zejména přibývá zastánců

názoru, že nemá být zvolen

žádný permanentní kursový

režim, což je - nepřímo - argu-

mentem k diskusi o evropské

měnové unifikaci, která je ex-

trémním případem fixních

kursů „na věčné časy“.

Dalším tématem výzkumu

je otázka, zda výhody otev-
řených, liberalizovaných
finančních trhů jsou větší
než jejich nevýhody. Zde

je vidět evidentní pesimis-

mus. Přesvědčivě se dokazu-

je, že bez otevřenosti trhů ne-

může vzniknout finanční kri-

ze, naznačují se výhody ji-

stých typů kapitálových kon-

trol (á la Chile), dospívá se

k závěru, že „finanční liberali-

zace může pomoci, jsou-li in-

stituce silné a makroekono-

mika v pořádku, ale není-li to-

mu tak, liberalizace škodí“.

Proto se také připomíná klí-

čová role správného řazení

reformních kroků (i když já

bych kvalitu institucí nepova-

žoval za reformní krok).

Specifickou otázkou je hle-
dání příčin finančních
a měnových krizí. Autoři si

všímají, že existuje nesporná

asymetrie - na chudší, méně

vyspělé země existuje mezi

investory větší přísnost

ohledně nepřijatelnosti urči-

té velikosti rozpočtových

i platebně-bilančních defici-

tů. Důvodem vzniku vážných

problémů je pak hlavně to, že

si rozvojové (a tranzitivní) ze-

mě - na rozdíl od vyspělých

zemí - nemohou půjčovat

v zahraničí ve své vlastní mě-

ně. Díky tomu - při jakémkoli

zakolísání ekonomiky - vzniká

nesouměrnost aktiv a pasiv

bankovního systému a vážný

problém je na světě. Porucha

se mění v krizi.

Poslední tématem této

zprávy jsou reakce na fi-
nanční krize. V tomto ohle-

du se výzkum hlavně zabývá

klasickou otázkou, zda je lep-

ší radikální vzestup úroko-

vých sazeb nebo velká deval-

vace. Analýza zkušeností řady

zemí v průběhu devadesá-

tých let říká, že různé země si-

ce zkoušely různou kombina-

ci obou opatření, ale že - ať

udělaly cokoli - krize a násled-

né recese byly velmi hluboké

(a nákladné, měřeno pokle-

sem HDP). Stejně tak se uka-

zuje, že velký rozdíl není ani

v tom, zda Mezinárodní mě-

nový fond pomáhá či nikoli.

Je to zajímavé čtení a navíc

je to vlastně čtení o České re-

publice v průběhu minulého

desetiletí. Dnes se mainstrea-

mově dospívá k názoru, že

evoluce institucí je zdlouhavý

proces, že fixování kursu na

dlouhou dobu není rozumné,

že je přílišná liberalizace ka-

pitálových trhů značně ris-

kantní, že je bankovní systém

při vypůjčování v cizí měně

velmi zranitelný, že je cena za

každou měnovou krizi velmi

vysoká. Musím říci, že jsme

toto všechno - aspoň někteří -

věděli. Dnešní výzkum nepří-

mo také říká, že jsme v minu-

losti ze zahraničí vždy nedo-

stávali ty nejlepší rady.

PŘEDPLATNÉ CEPU 
nejjednodušší způsob, jak za výhodnou cenu dostávat
pravidelně publikace CEPu a pozvánky na semináře

K O N T A K T :

www.cepin.cz
tel. 222 192 406

e-mail: cep@iol.cz

NOVINKA

Nakladatelství Knižní klub vydalo knihu Václava Klause
s názvem Rok první. Na 256 stranách je zachycen první

pracovní rok Václava Klause ve funkci prezidenta republi-

ky. Kromě desítek dokumentů, projevů a článků obsahuje

publikace i dosud neuveřejněnou ekonomickou studii. Za

pozornost také stojí přílohy, ve kterých jsou vyčerpávají-

cím způsobem, den po dni, uvedeny všechny hlavní akce

prezidenta republiky a na šestnácti stranách lze nalézt au-

tentické fotografie z celého roku. Publikace poskytuje

možnost vytvořit si ucelený přehled nejen o důležitých

událostech, které se v naší zemi odehrály v uplynulém ro-

ce, ale i o tom, jak náročný byl pracovní rok prezidenta re-

publiky. Knihu lze zakoupit v knihkupectvích nebo na

www.klaus.cz

nutno dodat ke
scanu, nepoužitel-
né!!


