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Ekonomové i politici se ob-
vykle shodnou, že evropská
ekonomika je nemocná.
Lisabonská agenda, plán, kte-
rý si klade za cíl vyléčit ev-
ropskou ekonomiku a učinit
z ní nejkonkurenceschopněj-
ší a nejdynamičtější oblast do
roku 2010, identifikovala pří-
znaky nemocné ekonomiky -
pomalý hospodářský růst
a vysokou nezaměstnanost.
Nicméně Lisabonská agenda
nerozpoznala pravé příčiny
ztráty ekonomické dynamiky,
a v důsledku toho předepsala
špatnou léčbu. Existuje navíc
přímá souvislost mezi společ-
nými potížemi evropské eko-
nomiky a společnou evrop-
skou legislativou.

Chybná diagnóza
Lisabonská strategie nedo-

kázala rozpoznat skutečné
příčiny ekonomických pro-
blémů a v důsledku toho pře-
depsala chybnou léčbu.

Lisabonská agenda je smě-
sicí doporučení. Některá
jsou možná rozumná, jiná
zjevně zcestná. Ať už je agen-
da celkově špatným nebo do-
brým plánem, zůstává přede-
vším plánem. Odklání se od
spontánní iniciativy jednot-
livců a firem, nabízí jen no-
vé sociálně-inženýrské vize a
pouhé přesměrování veřej-
ných prostředků.

Hlavní cíl Lisabonské agen-
dy, aby se Evropa stala „nej-
konkurenceschopnější a nej-
dynamičtější ekonomikou do
roku 2010“, zní lidem, kteří
nežili v komunismu, nevinně

Petr Mach
výkonný ředitel 
Centra pro ekonomiku a politiku

Co je tedy příčinou ekono-
mických potíží Evropy, když
ne málo internetových tech-
nologií a hospodářských plá-
nů? Není nutné hledat nové
recepty. Již víc než deset let
před vyhlášením Lisabonské
agendy ekonomové poznali,
že evropská ekonomika není
zdravá, a dali této chorobě
dokonce název – euroskleró-
za.

Ekonomové – na rozdíl  od
Evropské komise – poznali
i příčiny těchto těžkostí.
Evropští úředníci věří, že
problémy evropské ekonomi-
ky lze vyřešit většími investi-
cemi do informačních tech-
nologií, připojením každého
k internetu, zavedením pod-
nikatelských inkubátorů a
podporou modelů zaměstna-
neckého vlastnictví podniků.
Ekonomové zdůrazňují, že
nízký hospodářský růst a vy-
soká nezaměstnanost v EU
pramení v rigidním trhu prá-
ce, přeregulovanosti podni-
kání a vysokém zdanění.

Problémem evropské eko-
nomiky není iracionalita lidí,
kteří jen neochotně obcho-
dují přes internet a málo in-
vestují do výzkumu. Evro-
pská ekonomika trpí euro-
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Euroskleróza je nakažlivá choroba

Lisabonská strategie
nedokázala rozpoznat

skutečné příčiny
ekonomických problémů

a v důsledku toho předepsala
chybnou léčbu.

nebo dokonce jako dobrý ná-
pad. V Čechách ale hesla
o dohnání a předehnání
Spojených států příliš připo-
mínají centrální plánování.

Před padesáti lety byla
v módě ocel a uhlí, dnes chtě-
jí plánovači podporovat in-

ternetové technologie. Prin-
cip ale zůstává stejný – politi-
ci opět věří, že jsou lépe kva-
lifikovaní k rozhodování
o tom kolik a do jakého od-
větví investovat, než miliony
lidí na volném trhu. Tento
princip nefungoval pod vlá-
dou komunistů a nebude fun-
govat ani dnes pod praporem
EU.
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sklerózou, tedy rigidní legis-
lativou, která neumožňuje li-
dem pružně měnit pracovní
místa a která zatěžuje podni-
katele miliony předpisů a ne-
únosnými daněmi.

Dokud budou evropští po-
litici věřit, že dokáží pomocí
centrálních plánů, pobídek,
dotací a regulací lépe řídit
ekonomiku než jednotlivci
vstupující do kontraktů na
dobrovolné bázi, bude evrop-
ská ekonomika dále trpět.

Nešťastná 
evropská legislativa

Evropské ekonomiky ne-
churaví stejnou měrou.
Zatímco Irsko roste nadprů-
měrným tempem a nezaměst-
nanost snížilo, „nemocným
mužem Evropy“ je Německo,
jehož hospodářský růst byl
v loňském roce dokonce zá-
porný.

bez řádných parlamentních
debat v obrovských dávkách
do svých právních řádů.

Pokud se chtějí evropští
politici s churavějící ekono-
mikou vypořádat, musí nejpr-
ve pochopit, že jejich ekono-
miky trpí eurosklerózou –

Evropská ústava dává Ev-
ropské unii právo stanovit
minimální požadavky v oblas-
ti pracovních podmínek či
dokonce nařizovat účast od-
borů na řízení firem, a to po-
mocí většinového hlasování
(III-104).

Evropská ústava rozšiřuje
většinové hlasování na řadu
dalších oblastí včetně daní.
Už nyní většina daní není
pod kontrolou národních stá-
tů, kromě přímých daní.
Daně na dovoz zboží (cla) ur-
čuje EU pomocí většinového
hlasování, sazby spotřebních
daní a DPH si dosud vyžadují
jednomyslnost v Radě. Ně-
mecký kancléř Gerhard
Schröder požaduje, aby prin-
cip jednomyslnosti byl u daní
opuštěn a aby EU měla právo
i daně z příjmu firem určovat
většinovým hlasováním.

Němečtí a francouzští vy-
jednavači tuto myšlenku za-
budovali do návrhu Evropské
ústavy připravené v Konven-
tu: „Když Rada ministrů, kte-

rá jedná jednomyslně na ná-

vrh Komise, zjistí, že navrže-

ná daňová harmonizace se

vztahuje ke správní spolu-

práci a boji proti daňovým

únikům, přijímá takový ná-

vrh na základě většinového

hlasování.“ (III-62 a III-63).
Kdyby byli autoři euroústa-

vy upřímní, napsali by přímo,
že se o daních má rozhodovat
většinově. Místo toho použili

Daňová konkurence je příkla-
dem konkurence právních
řádů, která je jedinou účin-
nou ochranou proti špatné
legislativě. Existují-li různé
právní řády, pak mohou být
dobré zákony napodobovány
a špatné zavrhovány.

Když komunisté chtěli za-
bránit občanům „hlasovat no-
hama“ pro lepší právní řád –
kapitalismus, musely postavit
ostnaté dráty a Berlínskou
zeď. EU je naproti tomu zalo-
žena na volném pohybu
osob. K čemu ale je ta skvělá
výhoda volného pohybu
osob, když jsou neúnosné re-
gulace všude v Evropě stejné?

EU dávno neumožňuje
konkurenci členských zemí
v zemědělské politice, v ob-
lasti ochrany spotřebitele
a životního prostředí, byla
odstraněna měnová konku-
rence, atd. Bude-li přijata
Evropská ústava, vymizí po-
stupně i konkurence v daňo-
vé legislativě a pracovním zá-
konodárství. Členským stá-
tům zbude už pravdu jen vel-
mi málo suverenity.

Mají-li evropské země ještě
nějaké protilátky proti dege-
nerativní euroskleróze, měly
by odmítnout návrh Ev-
ropské ústavy. Bude-li evrop-
ská ústava ratifikována, sotva
se kdy Evropa byť jen přiblíží
cílům stanoveným v Lisabon-
ské agendě.

Obhájci nového systému
hlasování tvrdí, že nebude-li
návrh přijat, bude takřka ne-
možné – v rozšířené EU – do-
sahovat konsensus nad navr-
hovanými direktivami. Není
ale toto přesně to, co evrop-
ská ekonomika potřebuje –
méně nařízení a méně směr-
nic? Nepotřebujeme nové
směrnice a nové hospodář-
ské plány navrhované v Bru-
selu. Evropskou ekonomiku
neoživí nové plány, agendy,
Lisabony a strategie.

Nezbytnou (nikoliv však
postačující) podmínkou pro
obnovení dynamiky evrop-
ského hospodářství je obno-
vení konkurence právních řá-
dů. Co potřebujeme, je více
národní suverenity a více in-
dividuální svobody. Aby se
Evropa stala opět konkuren-
ceschopnou, musí zachovat
konkurenci mezi svými práv-
ními řády.

Dokud budou evropští politici
věřit, že dokáží pomocí

centrálních plánů, pobídek,
dotací a regulací lépe řídit
ekonomiku než jednotlivci

vstupující do kontraktů 
na dobrovolné bázi, 

bude evropská ekonomika 
dále trpět.

Euroskleróza je zjevně 
chorobou nakažlivou. 

Její infekce se šíří 
prostřednictvím evropských

směrnic a regulací.
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Průměr EU                         Německo

Receptem německé vlády
ale není omezit regulace
a snížit daně. Chtějí své pro-
blémy vyřešit tím, že přimějí
ke zvýšení daní ostatní evrop-
ské země. Ve skutečnosti ten-
to přenos rigidní legislativy
probíhá již po desetiletí.

Euroskleróza je zjevně cho-
robou nakažlivou. Její infek-
ce se šíří prostřednictvím ev-
ropských směrnic a regulací.
Její bacily přeskakují z Ně-
mecka, Francie a dalších pře-
regulovaných ekonomik na
ostatní evropské národy.
Proces jejího šíření je nazý-
ván „harmonizací“ legislativy,
stejně tak bychom mohli
ovšem mluvit o „germaniza-
ci“ legislativy.

Obvyklý způsob ochrany
před nakažlivou chorobou je
karanténa. Země střední
Evropy však místo aby se izo-
lovaly před škodlivou evrop-
skou legislativou, zavádějí jí

Nebezpečí 
evropské ústavy

Navržená evropská ústava
není výsledkem úsilí léčit eu-
rosklerózu. Není to soubor
rozhodovacích pravidel na-
psaný s cílem zabránit šíření
špatné legislativy. Je to nao-
pak text, jehož cílem bylo
usnadnit zavádění nových ri-
gidních předpisů.

Evropská ústava zdvojnáso-
buje váhu Německa v Radě
ministrů na úkor menších ze-
mí. Ve stávajícím systému dis-
ponuje německý zástupce 29
hlasy z 321. Podle ústavy by
hlasy měly být váženy podle
velikosti populace, čímž se
německý hlas zvyšuje z 9 na
18 %. V rámci nového hlaso-
vacího systému bude pro
Německo a Francii ještě snaz-
ší blokovat vynucování pravi-
del Paktu stability a růstu
a prosazovat další celoevrop-
ské regulace.

přeregulovaností a vysokými
daněmi. Za druhé musí po-
chopit, že euroskleróza je ne-
mocí nakažlivou. Při deba-
tách o novém ústavním uspo-
řádání EU by měli dbát na to,
aby nové uspořádání neotev-
řelo dveře dalšímu šíření této
choroby.

průhledný trik. Ministři totiž
nemohou „nezjistit“, že se ná-
vrh směrnice týká správní
spolupráce či boje s daňový-
mi úniky, bude-li to v návrhu
Komise napsáno.

Potřeba legislativní 
konkurence

Snížení daní se ukazuje
účinnou cestou k hospodář-
skému růstu. Jedinou účin-
nou cestou ke snížení daní je
však daňová konkurence,
a ne daňová harmonizace. ■
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Rozpočtová opatření, která
vláda připravila k 1. lednu
2005 nebo ke vstupu do
Evropské unie, jsou zoufalou
snahou lepit největší fiskální
díry. Ani při nejbujnější fan-
tazii je nelze označit za dru-
hou fázi reformy veřejných fi-
nancí. Novela zákona o DPH
je legislativní zmetek, změny
v daních z příjmů chaotické
a Špidlovy příplatky k červ-
novým volbám mohly stěží
někoho přesvědčit.

První fáze „reformy“
První fáze „reformy“ veřej-

ných financí, jejíž základní
obrysy v podobě balíku záko-
nů prošly parlamentem, byla
v porovnání se současným
vývojem, kdy veřejné finance
padají ke dnu, relativním kro-
kem kupředu. To však v žád-
ném případě neznamená, že
by byla dostatečná, ani že lze
souhlasit se všemi nástroji,
které prosadila. Vláda bohu-
žel nenabídla naději na zlep-
šení hospodářských poměrů
v ČR.

Podle návrhu reformy
chtěla vláda snížit schodek
veřejných rozpočtů „při za-
chování sociální soudržnosti
a kvality veřejných služeb“.
Reforma – pokud je toto slo-
vo vůbec na místě – byla má-
lo ambiciózní. Zvýšení daňo-
vých příjmů za tři roky o 71
mld. Kč a úspory výdajů 199
mld. Kč vypadá úctyhodně.
Část úspor je však fiktivní,
neboť předpokládá změny
„stavu“, který ve skutečnosti
nikdy neplatil (např. poma-

Rozpočtové záplaty a červnové volby
Marek Loužek
analytik Centra pro ekonomiku a politiku

lejší růst platů ve státní
správě).

Podíl schodku veřejných fi-
nancí na HDP v roce 2006 na
úrovni 4 % HDP je stále příliš
vysoký. Nechceme-li jít ve šlé-

Vrcholem legislativního
nepořádku, která nemá 
v českém zákonodárství 
po roce 1989 obdoby, 

je novela zákona o DPH.

Společné zdanění manželů 
může podpořit rodiny s dětmi,

systémovější je však zavést 
rovnou daň, která je levnější 

a má podobné účinky.

„agentura pro státní zakázky“
působí spíše formálně, neboť
přesun odpovědnosti na no-
vou instituci neřeší problém.
Vychvalované „partnerství
veřejného a soukromého sek-
toru“ je jen jiným názvem
pro dobývání renty ze strany
soukromých firem a skryté
zadlužování státu.

Změna nemocenské, zruše-
ní či omezení některých soci-
álních dávek, snížení podpo-
ry stavebnímu spoření či
omezení počtu zaměstnanců
státní správy byly správné.
V řadě případů by však tyto
škrty mohly být tvrdší.
Největší rezervy mají vládní
záměry v reformě důchodů
a zdravotnictví. Odpudivě
působí registrační pokladny
a majetková přiznání.

Zmetek jménem DPH
Na rychlost, s jakou byly

projednávány zákony spadají-
cí do tzv. první fáze reformy
veřejných financí, již čeští ob-
čané doplatili. Zákony byly
připravovány ve spěchu, mi-
mo řádné připomínkové říze-
ní. Není náhodou, že na tyto
zákony, které jsou účinné od
1.1.2004, byly v Poslanecké
sněmovně již tři novely, které
se snažily napravit buď chyby
v zákonech, nebo negativní
dopady zákonů.

Vrcholem legislativního
nepořádku, která nemá v čes-
kém zákonodárství po roce
1989 obdoby, je novela záko-
na o DPH. Od 1. května 2004
snížila základní sazbu DPH
na úroveň 19 %, při čemž ve
snížené sazbě měly být pone-
chány potraviny a nápoje, lé-
ky a zdravotnické prostředky,

dodávky tepla, stavební prá-
ce související s bydlením,
knihy a noviny, dětské auto-
sedačky a pleny, pohřebnic-
tví a vnitrostátní osobní do-
prava.

Výsledkem práce vlády
a poslanců je totální chaos,
nikoli jasná pravidla v podni-
kání. O kvalitě novely zákona
o DPH svědčí fakt, že samo
ministerstvo financí k ní do
rozpočtového výboru poslalo
přes 250 pozměňovacích ná-
vrhů. Projednávání ve sně-
movně pak bylo ve znamení

tlaku lobbistů, kteří brojili za
daňová zvýhodnění restaura-
cí, kondomů, dětských ple-
nek apod.

Novela vytvořila právní ne-
jistotu v hospodaření řady fi-
rem, rozšířila prostor pro da-
ňové úniky a přidělala zbyteč-
nou administrativu. Zaráže-
jící je řada rozporných for-
mulací. Vzhledem k rozpo-
rům mezi slovním a číselným
vyjádřením zboží se sníženou
sazbou v příloze zákona
o DPH a celním sazebníku
dochází k nejasnostem, zda
to či ono zboží patří do sníže-
né či základní sazby.

Kouzla v daních z příjmů
Vedle DPH vláda navrhla

provést některé změny v zá-
koně o dani z příjmů. Jednak
má dojít ke zkrácení doby
odepisování: u první odpiso-

▲

pějích Argentiny, měla by re-
forma proběhnout daleko
rychleji. Pokračující zadlužo-
vání státu je zničující.

Materiál, který k reformě
předložilo ministerstvo fi-
nancí, byl překvapivě realis-
tický v popisu současného
stavu veřejných financí. Lze
souhlasit s tím, že rozpočtový
schodek podle něj nesouvisí
pouze s transformačními
problémy ani s fází hospodář-
ského cyklu, nýbrž má struk-
turální charakter. Za ocenění
stojí přiznání, že růst deficitu
veřejných rozpočtů není způ-
soben hrazením ztrát trans-
formačních institucí.

Princip „fiskálního cílení“,
který stanoví nepřekročitel-
ný rámec vládních výdajů na
jednotlivé roky, lze přivítat.
Užitečné je rovněž stropová-
ní výdajů státních fondů.
Pochybnosti však vyvolává
nový způsob nakládání s roz-
počtovými prostředky, který
prostor pro plýtvání spíše ze-
siluje než oslabuje. Navr-
hovaný „audit výdajů“ či

CEP nabízí speciální sborník v pevné vazbě „Českoslovenští a čeští prezidenti“
s předmluvou Václava Klause. Publikace obsahuje životopisná data všech našich
prezidentů, vybrané projevy prezidentů, ústavní vymezení jejich postavení
podle pěti ústav a záznam ze semináře „Čeští prezidenti“ (14. ledna 2003), na
němž vystoupili Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes, Marie L. Neudorflová.
Editorem sborníku je Marek Loužek. Knihu pošleme jako prémii všem novým před-
platitelům CEPu.

Cena na dobírku: 139 Kč, 152 stran

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406, e-mail: cepin@iol.cz
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spěvku zrovna ve chvíli, kdy
je třeba na sociálních dáv-
kách šetřit. Zcela perverzní
je vyplácení jednorázového
dětského přídavku a mimo-
řádného důchodu. To už mo-
hla vláda rovnou přikázat
úředníkům na okresních
správách sociálního zabez-
pečení, aby si stoupli u vo-
lebních místností, a každé-
mu příchozímu voliči naděli-
li balíček čokolády, cigaret
a rumu.

Závěr
Druhá fáze „reformy“ veřej-

ných financí je ještě horší než
fáze první. Chybí jí systémový
rámec a zakotvení v nadějné
a realistické hospodářské poli-
tice. Reforma musí jít jinou
cestou. Na straně výdajů je to
odvážné ořezání sociálního
státu, nikoli navyšování sociál-
ních dávek. Na straně příjmů
transparentní a fiskálně ne-
utrální (krátkodobě klidně
mírně restriktivní) rovná daň
s vyhlídkou na snížení daňové
zátěže, až se saldo veřejných fi-
nancí vyrovná.
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vé skupiny ze 4 na 3 roky,
u druhé odpisové skupiny ze
6 na 4 roky a u třetí odpisové
skupiny z 12 na 10 let. Lze
předpokládat, že toto opatře-
ní uvítá řada podnikatelů.
Jaké důsledky bude mít toto
opatření na příjmy rozpočtu
v dalších letech, však vláda
netuší.

Možnost odpočítávat od zá-
kladu daně dary veřejným vy-
sokým školám a výzkumným
institucím až do výše 10 % zá-
kladu daně je lobbismus mí-
stopředsedy vlády pro vědu,
podobně jako osvobození
bezúplatných nabytí majetku
určeného na financování vý-
zkumu a vývoje od daně dě-
dické a darovací. Vzhledem
k tomu, že možnost odečítat
od základu daně existuje již
v dnešním systému, nebude
mít tato změna valný přínos
ani pro vysoké školy ani pod-
nikatele.

Společné zdanění manželů
může podpořit rodiny s dět-
mi, systémovější je však za-
vést rovnou daň, která je lev-

Načasování zvýšení 
tří sociálních dávek 

právě na červen, 
kdy proběhly 

eurovolby, je skandální.

nější a má podobné účinky.
Nahrazení odečitatelné po-
ložky na dítě slevou na dani
ve výši 6000 Kč skutečně zvý-

hodňuje rodiny s více dětmi.
Není však jasné, proč je sta-
novena hranice čtyř dětí na
tento daňový bonus. Vládě
může být úplně jedno, zda dí-
tě, které podporuje, je v rodi-
ně třetí nebo páté.

Zavedením společného
zdanění a daňové slevy na dí-
tě by státní rozpočet ztratil
přibližně pět miliard korun
na příjmech. To je sice částka
citelná, leč v porovnání s dva-
ceti miliardami, které stát
očekává získat z DPH, pro vlá-
du nikoli nepřijatelná. Na da-
ňové poplatníky dopadají da-
ňové změny v každém přípa-
dě negativně. Sociální kom-
penzace jsou spíše výsměch.

Sociální příplatky
Sociální opatření, která vlá-

da přichystala ke zmírnění
dopadů daňových zákonů,
jsou špatným vtipem. Není
náhodou, že Špidlovy žebra-
čenky sociální demokracii
nepomohly vyhrát červnové
volby do Evropského parla-
mentu. Šlo o změny, které
vyhovují momentální mediál-
ní a politické objednávce.
Jsou nesystémová, populistic-
ká, nekoncepční, nedůvěry-
hodná.

Načasování zvýšení tří soci-
álních dávek právě na červen,
kdy proběhly eurovolby, je
skandální: zvýšení rodičovské-
ho příspěvku o tisíc korun mě-
síčně, jednorázový dětský pří-
davek dva tisíce korun na kaž-
dé dítě rodinám, které splňují
nárok na vyplácení přídavků
na děti, a jednorázový mimo-
řádný důchod ve výši tisíc ko-
run každému důchodci (včet-
ně vdovských, sirotčích a inva-
lidních) jsou slabou náplastí.

Je smutné, že dochází ke
zvýšení rodičovského pří-

CEP nabízí sborník č. 25/2003
„Euro, statistika a deflace“, ktrý shr-
nuje texty ze seminářů: „Přínosy
a náklady zavedení eura“, „Omyly na-
ší statistiky“ a „Deflace v ČR – záměr
nebo nechtěné dítě?“ Do sborníku
přispěli Stanislava Janáčková,
Jaromír Hurník, Miroslav Sin-
ger, Marie Bohatá, Jan Fischer,
Richard Hindels, Miroslav Šev-
čík, Edvard Outrata, Petr Mach,
Jan Mládek, Stanislav Šaroch,
Vladimír Tomšík a Viktor Kotlán.
Předmluvu napsal Marek Loužek.
Rozsah 118 stran.

Cena na dobírku: 89 Kč

NABÍZÍME

CEP nabízí sborník č. 29/2004
„Daňová konkurence“, který shrnu-
je texty ze tří ekonomických semi-
nářů: „Rovná daň na Slovensku“,
„Fiskální opatření - reforma, nebo
balíček?“ a „Daňová konkurence
versus daňová harmonizace“. Do
sborníku přispěli Ivan Mikloš,
Vlastimil Tlustý, Mojmír
Hampl, Stanislava Janáčková,
Jiří Rusnok, Ondřej Schneider,
Květa Kubátová, Petr Mach
a Miroslav Plojhar. Editorem
sborníku je Marek Loužek.
Rozsah 88 stran. 

Cena na dobírku: 89,- Kč.

CEP vydal sborník č. 28/2003 „Návrh
evropské ústavy“. Obsahuje texty ze
semináře „Evropská ústava – cesta
k superstátu?“, na němž vystoupili
Jan Zahradil, Jan Kohout a Petr
Fiala. Přetištěn je článek prezidenta
Václava Klause z MF Dnes. Doplň-
kové texty napsali Petr Mach,
Marek Loužek, Stanislava Janáč-
ková, Benjamin Kuras, Dalibor
Plichta a Tomáš Haas. V příloze je
uveden kompletní návrh smlouvy
zakládající ústavu pro Evropu, jak vy-
plynul z jednání Konventu. Rozsah
246 stran.

Cena na dobírku: 139 Kč.

■
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tů, které již obsadily své pevné
místo ve společenském pro-
storu. Jedná se například
o ustavičné vyjadřování se
k různým tématům společen-
ského a bohužel i politického
života. Jestliže se politické
strany a jejich představitelé
vyjadřují k některým politic-
kým událostem, církve nechtě-
jí zůstat pozadu, aby tak doká-
zaly i v této oblasti svo-
ji „nezastupitelnost“, ačkoli
v tomto prostoru již operují
politické strany, hnutí, odbory
a různé lobbystické skupiny.

„Politická strana církev“
(M. Knížák) může například
oficiálně deklarovat souhlas
s některou z vojenských akcí
pod gescí OSN nebo USA.
Kromě toho, že jde o pro-
blém, který nelze jednoduše
kvalifikovat bez odborných
znalostí a ne pouze na zákla-
dě obecného morálního cítě-
ní, je zde navíc otázka legiti-
mity takových vyjádření.

Za koho církevní představi-
telé vlastně hovoří, pokud ne-
jde o „věci víry a mravů“, jak
se tradičně vymezuje legitim-
ní kompetence pastýřů círk-
ve? Vždyť nelehká kvalifikace
takového problému se nevy-
hýbá ani širokému názorové-
mu spektru mezi věřícími.
Pomyslná třetina z nich bude
třeba souhlasit s církevním
prohlášením, druhá třetina
se bude ostře stavět proti,
zatímco poslední třetina se
o problematiku nezajímá,
nemá na ni vyhraněný názor
a od představitelů církve ne-
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Nezastupitelnost církví je vějička
Stanislav Přibyl
katolický duchovní

▲

Pokusy o legislativní úpra-
vu postavení církví v České
republice byly po dlouhou
dobu doprovázeny touhou
představitelů a vyjednavačů
především z řad katolické
církve právně deklarovat „ne-
zastupitelnou úlohu“ církví
ve společnosti. Nově přijatý
zákon č. 3/2002 Sb. o svobo-
dě náboženského vyznání
a postavení církví a nábožen-
ských společností však nako-
nec tuto formuli neobsahuje,
podobně jako se nenacházela
ani v předchozím zákoně
č. 308/1991 Sb. Přesto se po-
dobné snahy stále objevují.
Jsou oprávněné?

Čí nezastupitelnost?
Čí nezastupitelnost měla

být deklarována? Samotné ka-
tolické církve jistě ne, to by
znamenalo zpochybnění pa-
ritního přístupu laického stá-
tu ke všem náboženským vy-
znáním. Jestliže by šlo o neza-
stupitelnost všech církví a ná-
boženských společností, pak
by byla považována za neza-
stupitelnou například Církev
Ježíše Krista Svatých posled-
ních dnů, tedy Mormoni, ja-
kož i Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi. Také obě
tato náboženská uskupení to-
tiž patří v naší republice mezi
státem uznané církve.

Mormonům se podařilo
proniknout mezi oficiálně re-
gistrované církve a nábožen-
ské společnosti již v roce
1990, Svědkům Jehovovým za
náročnějších podmínek až
v roce 1993. Ve způsobech
a v okolnostech, jak se to obě-
ma těmto roztodivným sub-
jektům podařilo, lze bezespo-
ru shledávat značnou míru ši-
kovnosti a umění využít mo-
mentální situace i „děravosti“
legislativy, avšak v jejich čin-
nosti na našem území lze sot-
va spatřovat něco nezastupi-
telného.

Ostatní státem uznané círk-
ve sice nevyvíjejí tak masivní
proselytismus, avšak zároveň
také pociťují daleko menší
potřebu deklarovat svoji ne-
zastupitelnost než církev ka-
tolická. Pokud také někteří

představitelé těchto církví
přijmou za svou formuli o ne-
zastupitelnosti, pak je to spí-
še z ekumenické solidarity
s katolíky. Co vlastně podníti-
lo některé představitele či zá-
stupce katolické církve u nás
k vehementnímu prosazová-
ní deklarované nezastupitel-
nosti církví?

Posvěcená vedoucí úloha
Chtěla-li by sama katolická

církev definovat svůj podíl

ve 4. článku československé
ústavy z roku 1960.

Vedoucí úloha strany byla
ve své odpudivosti pouze hy-
pertrofovaným projevem „ve-
doucích úloh“, jichž by se
chtěly i v demokratickém
systému ujmout profesní, zá-
jmové a jiné organizace, pro-
sazující především své parci-
ální zájmy. Rády by „zabeto-
novaly“ vlastní pozice zakot-
vením svého nedotknutelné-
ho monopolu, své „nezastupi-
telnosti“. Nemusely by se tak
znovu a znovu ucházet o pří-
zeň svých členů nebo zájem-
ců o jejich činnost a ztratily
by motivaci opětovně si zís-
kávat své místo ve společnos-
ti vlastní dynamickou a prů-
kaznou činností. Vždyť vše by
bylo zajištěno: od přítoku fi-
nančních prostředků po roz-
hodovací monopol v přísluš-
né oblasti.

„Nezastupitelné“ církve
mají být podle svých před-
stav plně finančně zabezpe-
čené, aby se jim bezstarostně
žilo, a touží mít při jakékoli
činnosti, kterou vyvíjejí, lepší

řit úpravu tak obecnou, že
pod ní mohou spadat všech-
ny instituce téhož druhu,
a nikoli poskytovat některým
subjektům výjimky a výhody,
zatímco jiným ne.

Zasahování do politiky
Kromě touhy po výhodné

pozici již na samotné startovní
čáře je pro některé církve
u nás nešťastná aspirace su-
plovat činnost jiných subjek-

Jednostranné deklarování
nezastupitelnosti či

nenahraditelnosti jakéhokoli
uskupení, jakékoli organizace
nebo sdružení může nápadně

připomínat nechvalně
proslulou „vedoucí úlohu KSČ“

ve 4. článku československé
ústavy z roku 1960.

Touha po nezastupitelné úloze
je zvláště u katolické církve

projevem „komplexu
nezvládnuté menšinovosti“.„Nezastupitelné“ církve mají

být podle svých představ plně
finančně zabezpečené, aby se

jim bezstarostně žilo.

v našich dějinách i v součas-
ném životě, může tak učinit
nejspíše ve smlouvě se
Svatým stolcem, jak jsme to-
ho ostatně svědky. V pream-
bulích konkordátů či jiných
obdobných smluv se totiž ob-
vykle nacházejí formulace, ji-
miž stát jako smluvní strana
uznává úlohu katolické círk-
ve, zejména jde-li o stát s vý-
raznou katolickou tradicí.

Za všechny smlouvy tohoto
typu citujme ze Základní
smlouvy mezi Svatým stol-
cem a Slovenskou republi-
kou, která se odvolává ve své
preambuli na „významné po-
slanie Katolíckej cirkvi v deji-
nách Slovenska, ako aj na jej
aktuálnu úlohu v sociálnej,
morálnej a kultúrnej oblasti“.
Taková deklarativní formule,
která jde ostatně nad rámec
toho, co je obsaženo v pream-
buli vládního návrhu Smlou-
vy mezi Českou republikou
a Svatým stolcem, je ovšem
doplněna také zdvořilým
uznáním z druhé strany:
„...uznávajúc prínos občanov
Slovenskej republiky pre
Katolícku cirkev“.

Co však patří do konkordá-
tu, nemusí být užitečné a už
vůbec ne nutné ve vnitrostát-
ním zákoně. Jednostranné de-
klarování nezastupitelnosti či
nenahraditelnosti jakéhokoli
uskupení, jakékoli organizace
nebo sdružení může nápadně
připomínat nechvalně pro-
slulou „vedoucí úlohu KSČ“

výchozí podmínky než jiné
subjekty. 

Vzpomeňme v této souvis-
losti například na první vyso-
koškolský zákon vydaný po
roce 1989 (č. 172/1990 Sb.),
který stanovil, že některá je-
ho ustanovení platí pro círk-
ve pouze „přiměřeně“. Je
zřejmé, že stát bral tímto
ulehčením ohled především
na katolickou církev, která se
musí řídit ve svém vysokém
školství též vnitrocírkevními
předpisy, například ve věci
statutů a jmenování vyučují-
cích. Nicméně se tak v tomto
zákoně objevil typický pří-
klad privilegia. Vždyť svá „při-
měřená“ specifika mají vyso-
ké školy jakéhokoli směru.
Zákonodárce má spíše vytvo-
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čeká a ani nechce, aby se o ní
vyjadřovali.

Touha po nezastupitelné
úloze je zvláště u katolické
církve projevem „komplexu
nezvládnuté menšinovosti“
(M. Rejchrt). Překvapivě příz-
nivé výsledky sčítání lidu
z roku 1991 vytvořily u větši-
ny představitelů katolické
církve „velké oči“ o světlé bu-
doucnosti katolické církve
u nás. S odstupem deseti let
se po druhém sčítání jeví ty-
to výsledky jako konjunktu-
rální, odpovídající tehdejší
společenské atmosféře. Zů-
stala však touha po veřejném
uznání, po „klepání na rame-
no“, zůstala úzkostlivá snaha
po co nejlepším mediálním
obrazu církve, avšak nedošlo
ke smíření se s holou skuteč-
ností, že katolická církev, jak-
koli většinová oproti jiným
církvím u nás, je ve skuteč-
nosti církví diasporní.

Vnější činnosti
jsou zastupitelné

Náš přední odborník na
konfesní právo, Jiří R. Tretera

z Právnické fakulty UK, vy-
mezuje ve své publikaci „Stát
a církve v České republice“
okruhy veřejného působení
církví, které ve svém souhrnu
dovolují hovořit o jejich neza-
stupitelnosti. Jde o umožnění
realizace občanské svobody

Skutečně nezastupitelný
význam církve nemají ve

vnějších činnostech, které jsou
pro církve někdy spíše zdrojem

propagandy, jíž se chce
nečlenům církví dokazovat

jejich společenská užitečnost.

uzavírá: „Absence církví a je-
jich širokého působení ve
společnosti by byla citelnou
ztrátou pro celou společnost.
Proto se někdy hovoří přímo
o nezastupitelné úloze církví
ve společnosti“.

Je zřejmé, že tento vyčerpá-
vající seznam ve svém celku
vskutku vyjadřuje značný
a prokazatelný přínos církví
ve společnosti. Na druhé stra-
ně žádná z uvedených čin-
ností není bezvýjimečnou
doménou pouze církví. V kaž-
dé z nich jsou církve zastupi-
telné a „zastupované“ také ji-
nými subjekty. Skutečně ne-
zastupitelný význam církve
nemají ve vnějších činnos-
tech, které jsou pro církve
někdy spíše zdrojem propa-
gandy, jíž se chce nečlenům
církví dokazovat jejich spole-
čenská užitečnost.

Ve skutečnosti jsou to jedi-
ně věřící a přesvědčení čle-
nové církví, kteří považují
každý svoji církev za skuteč-
ně nezastupitelnou. Je neza-
stupitelná právě pro ně

a pouze pro ně, žijí v ní, cítí
s ní a přes všechny její nedo-
statky a chyby ji milují. Jak
ovšem mohou žádat po po-
slancích, kteří nejsou členy
některé z církví, aby zvedli
svoji ruku pro formulaci zá-
kona, v níž se bude nezastupi-
telná úloha církví deklarovat?
Mají to tito poslanci učinit ta-
ké jménem voličů, kteří ne-
jsou členy církví?

Závěr
Nezastupitelná je úloha

církví vůči těm svým členům
i nečlenům, kteří jsou osamo-
cení a zapomenutí. Zájem du-
chovních a dalších členů
církví o takové lidi a čas, kte-
rý se jim věnuje, nelze zakot-
vit do žádné legislativní for-
mule. Zájem o své členy ne-
potřebuje volební programy
ani reklamu a může být účin-
ný nezávisle na jakýchkoli blí-
žících se volbách nebo sčítá-
ních lidu. Představitelé církví
by měli přestat nemístně sou-
peřit a zbytečně prosazovat
nezastupitelnou úlohu svých
církví na nepravém místě.

věřícím a dále o přínos
v mnoha oblastech také pro
nečleny církví: prevence
a potírání zločinnosti a nar-
komanie, resocializační péče
bývalých vězňů, péče o bez-
domovce, uprchlíky, staré
a nemocné, posilování stabi-
lity manželství a rodiny,
ochrana lidského života i ži-
votního prostředí, prevence
proti činnosti sekt, spolutvor-
ba národní kultury a podpo-
ra turistického ruchu. Autor ■

NABÍZÍME

CEP nabízí sborník „Vztah církví a státu“ s předmluvou
prezidenta Václava Klause. Do sborníku přispěli:
Pavel Dostál, Dominik Duka, Jiří Hanuš, Marek
Loužek, Rudolf Bubik, Miroslava Němcová,
Stanislav Přibyl, Jindřich Dejmek, Jana Řepová
a Robert Jan Hřebíček. Do příloh je zařazena mj. nera-
tifikovaná smlouva mezi ČR a Svatým stolcem a výhrady
prezidenta ke smlouvě s Vatikánem. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 154 stran.

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

CEP nabízí sborník č. 30/2004 „Dvě stě let od smrti
Immanuela Kanta“. Do sborníku vzpomínajícího na jed-
noho z největších světových filozofů přispěli Milan
Sobotka, Miloslav Bednář, Marek Loužek, Ján
Pavlík, František Vencovský a Jiří Kinkor. Do příloh
jsou zařazeny úryvky z Kantova díla: „Kritiky čistého ro-
zumu“, „Základů metafyziky mravů“ a „K věčnému míru“.
Předmluvu napsal prezident Václav Klaus. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 94 stran.
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Proč skomírá evropská ekonomika?

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘŮ

Dne 3. června 2004 uspořá-
dal CEP seminář na téma
„Proč skomírá evropská eko-
nomika?“. Na panelu, který
moderoval Petr Mach, vystou-
pili Robert Holman z Vysoké
školy ekonomické, David
Marek z Patria Finance, Luděk
Urban z Fakulty sociálních
věd UK a Eva Zamrazilová
z Komerční banky. Seminář
se těšil bohaté účasti odborné
i laické veřejnosti.

Profesor Vysoké školy eko-
nomické Robert Holman
označil evropskou ekonomi-
ku za kolos, který ztratil dyna-
miku. Ačkoli po druhé světo-
vé válce evropská ekonomika
rostla rychleji než americká,
v posledních patnácti letech
je tomu naopak. Příčiny slabé-
ho růstu a vysoké nezaměst-
nanosti jsou podle něj ve vy-
sokém daňovém zatížení, na-
dměrné regulaci trhů a štědré
zemědělské politice.

Hlavní ekonom Patria
Finance David Marek kriti-
zoval stabilizační politiku
v eurozóně, která se projevu-
je příliš uvolněnou rozpočto-
vou politikou a ne úplně opti-
mální měnovou politikou.
Kurz eura je podle něj hlavní
faktor, který ovlivňuje čistý
export a tím i hospodářský
růst v eurozóně. Příčiny hu-
beného růstu však nespočíva-
jí jen ve špatné stabilizační
politice, nýbrž i strukturál-
ních problémech.

Profesor Fakulty sociálních
věd Luděk Urban rozlišil
dvě skupiny států: málo vý-
konné Německo, Francii a Itá-
lii na jedné straně a „hvězdy“
Švédsko, Finsko, Dánsko na
straně druhé. Evropa na tom
není tak katastrofálně, jak vy-
padá z některých ukazatelů.
V HDP na obyvatele od roku
1970 dodnes se odstup
Evropy za USA nemění, výraz-

ně se však snížil počet odpra-
covaných hodin v Evropě.
Autor podpořil „lisabonskou
strategii“ jako lék na neduhy
evropské ekonomiky.

Eva Zamrazilová z Ko-
merční banky rozebrala de-
mografický aspekt problému.
Vzhledem k příznivějšímu
populačnímu vývoji v USA
roste americká ekonomika
rychleji než evropská. V HDP
na hlavu na tom však Evro-
pané nejsou tak špatně.
Vzhledem ke stárnutí popula-
ce se Evropané stávají konzer-
vativnější, mají menší sklon
k reformám. Za pozitivní pří-
klady označila Británii a Švéd-
sko, varovné naopak Ně-
mecko po sjednocení.

V diskusi Slavoj Czesaný
z ČSÚ položil kacířkou otáz-
ku, zda reálná konvergence
pro nové členské země EU ne-
půjde lépe, když ekonomika
v eurozóně skomírá. Jakub

Fischer zapochyboval, zda ko-
relace mezi rychlejším hospo-
dářským růstem a nižšími ve-
řejnými výdaji na HDP není
jen statistická hříčka. Po-
slankyně Alena Páralová kriti-
zovala aplikaci Evropské soci-
ální charty a korporativismus
v EU.

Robert Holman kritizoval
zkrácený pracovní týden ve
Francii jako iluzorní řešení
problému nezaměstnanosti.
David Marek podpořil snížení
daně ze zisku korporací ve
střední Evropě. Podle Luďka
Urbana je teze o přeregulova-
nosti evropské ekonomiky
nemístná, spíše jde o unifika-
ci a harmonizaci předpisů,
které zjednodušují a zpře-
hledňují trh. Eva Zamrazilová
podpořila vyšší imigraci jako
jednu z cest obnovení síly ev-
ropské ekonomiky.

ML

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Nesouhlasím s kladným

hodnocením prezidenta Be-
neše z pera Jindřicha Dejmka
(newsletter CEP, květen
2004). Dr. Edvard Beneš se už
během první světové války
svou vstřícností k sovětům
minimálně v jednom případě
(incident v Čeljabinsku) cho-
val problematicky k našim le-
giím v Rusku (tlak na splnění
požadavku Trockého na od-
zbrojení legií a předání zbra-
ní sovětům).

V období mezi oběma svě-
tovými válkami byl tvůrcem
naší zahraniční politiky, která
skončila Mnichovem. To mu
samozřejmě nelze klást za vi-
nu, ale přece jen celou dobu
ministrem zahraničí (a nako-
nec prezidentem) byl on. Do
této doby patří i v roce 1935
jeho uzavření spojenecké
smlouvy s SSSR, která nám
v období Mnichova stejně
v ničem nepomohla.

Není možné se domnívat,
že už v té době alespoň zásad-
ně nevěděl o krutosti a nelid-
skosti sovětského režimu. Do-
konce nerozpoznal léčku

a předal Stalinovi materiály
podvržené německými tajný-
mi službami (v podstatě
Heydrichem), které vedly k li-
kvidaci značné části ruské ge-
nerality v čele s maršálem
Tuchačevským.

V mnichovské krizi sám
(aniž záležitost nechal projed-
nat parlamentem) přes námit-
ky a doslova prosby generálů
rozhodl nebojovat. Zase mu
nelze toto rozhodnutí jedno-
značně vyčítat, protože opač-
né rozhodnutí mohlo vést
k daleko tragičtějším násled-
kům. Ale přece jen rozhodnu-
tí udělal on sám a měl se pod-
le toho i v této souvislosti na-
dále chovat.

Všechna další jeho rozhod-
nutí podléhala traumatu „zda
se mělo nebo nemělo při mni-
chovském diktátu bojovat“,
traumatu „řešení úlohy sudet-
ských Němců v mnichovské
krizi a tedy i vyřešení otázky
jejich dalšího setrvání v naší
republice po válce“ a koneč-
ně zatrpklosti vůči západním
mocnostem vzhledem k je-
jich úloze při Mnichově a z to-

ho plynoucí slepé důvěry
v čestné úmysly a demokratic-
ký obrat v SSSR. I když lze je-
ho některá jednání lidsky po-
chopit, nelze je u státníka je-
ho formátu omluvit.

Nejhorší bylo, že řada jeho
chybných rozhodnutí během
emigrace v Londýně byla uči-
něna i pod vlivem jeho názoru
na to, kdo a jak se stavěl k jeho
volbě prezidentem v roce
1935. Z toho už v Londýně vy-
plynula jeho legalizace pouze
stran pozdější národní fronty
a zákaz stran pravice (zejména
strany agrární). Beneš byl ne-
jen socialista, ale s mírnou nad-
sázkou by se dalo dokonce říct
komunista, i když samozřejmě
s lidskou tváří. Ale ani to mu
později u komunistů ani u SSSR
v budoucnu nepomohlo.

Byl proti tržnímu hospo-
dářství, propagoval hospodář-
ství plánované a znárodnění
alespoň rozhodujícího prů-
myslu. To vše ještě dávno
před svou osudnou návště-
vou Moskvy na sklonku roku
1943 a zbytečným a naprosto
chybným uzavřením spojene-

cké smlouvy, která nás na-
prosto bezprecedentně vyda-
la na pospas SSSR.

Nelze vůbec pochopit nai-
vitu, se kterou přesvědčoval
západní státníky (včetně Roo-
sevelta a Churchilla), že SSSR
se po válce stane demokratic-
kou zemí a nebude zasahovat
do vnitřních záležitostí států
střední a východní Evropy
a že Stalin se stane hodným
strýčkem Joe.

Přes varování a dokonce
i odpor předních západních
státníků tvrdošíjně trval na
prosazení cesty do Moskvy
a uzavření spojenecké smlou-
vy s SSSR ještě dlouho před
koncem války. To nelze omlu-
vit u státníka jeho formátu ani
jeho oprávněnou zatrpklostí
vůči západu vzhledem k udá-
lostem v době Mnichova.

Beneše není možno posta-
vit na stejnou úroveň s prezi-
dentem Masarykem a přiznat
mu stejné zásluhy o stát, pro-
tože hodnocení jeho činností,
které mají znaménko minus,
je hodně. 

Vratislav Odvárko, Brno
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O VLIVU RONALDA REAGANA

Sedím v letadle nad Atlan-
tickým oceánem a vracím se
z pohřbu Ronalda Reagana.
V obrovské pseudogotické
washingtonské národní ka-
tedrále se odehrála velmi dů-
stojná a dojemná událost.
Zúčastnila se jí spousta lidí
známých i neznámých, Rea-
ganových přátel a spolupra-
covníků, ale i těch, kteří se
s ním nikdy nesetkali. Reagan
měl svých „hvězdných“ osm
prezidentských let v době,
kdy jsme my do Ameriky jez-
dit nemohli a v době, kdy už
jsme tam jezdit mohli, na ně-
ho těžce doléhala krutá cho-
roba a proto jen málokdy
opouštěl svůj dům v Kalifor-
nii. Z posledních sedmi ame-
rických prezidentů je jediný,
se kterým jsem se osobně
nesetkal. Jsem přesvědčen
o tom, že jeho historická zá-
sluha byla zcela mimořádná
a že je možné ji poměřovat
pouze se zásluhou Margaret
Thatcherové, která na po-
hřbu také byla a velmi krásně
promluvila. Amerika je ale
větší a proto i Reaganův vliv
byl větší. O jeho přínos se
však vedl, vede a vést bude
nekonečný spor.

Věřím, že už definitivně po-
minula éra, kdy byl degrado-
ván do role „pouhého“ herce,
který se jakýmsi historickým
omylem dostal do Bílého do-
mu, kdy byl považován za ne-
výkonného prezidenta, který
většinu vážných jednání pro-
spí, kdy byl označován za po-
vrchního antikomunistické-
ho ideologa, který netvůrčím
způsobem papouškuje dávno
známé pravdy, kdy byl ceněn
pouze jako šikovný komuni-
kátor, který to uměl s mikro-
fónem a televizní kamerou,
kdy byl považován za nezod-
povědného zesilovače mezi-
národního napětí a riskující-
ho organizátora „hvězdných
válek“. Tato jeho image bohu-

Václav Klaus

žel nebyla jenom výtvorem
tehdejšího Rudého práva
a Neues Deutschland (či
Komsomolské pravdy), ale
i většiny evropských a nemalé
části amerických médií. Čas
ukázal, že se pisatelé v nich
zásadně mýlili.

Jsem rád, že konečně na-
stala éra, kdy je Reagan všeo-
becně vážen a uctíván, kdy
je zřejmé, že byl člověkem
pevných zásad a hlubokého
přesvědčení, který tyto své
postoje dlouhá léta vytvářel,
že uměl rozlišit podstatné
(a tomu se věnovat) od ne-
podstatného, že byl odvážný
a nekompromisní, že se
uměl obklopit kvalitními lid-
mi a v úřadě, který spravo-
val, zavést racionální dělbu
práce. Byl skutečným leade-
rem.

Spory o tom, co vykonal,
budou přetrvávat. Všichni in-
klinujeme k přijetí výkladu,
že budováním americké vo-
jenské síly a rezolutním po-
stojem vůči SSSR (jeho pa-
mátná slova Gorbačovovi,
aby zboural berlínskou zeď)
porazil komunismus. V ji-
stém smyslu, bez dlouhého
rozmýšlení, také inklinuji
k tomuto výkladu, ale jeho zá-
sluha je asi ještě větší a ještě
obecnější.

Podle mého názoru bylo je-
ho největším přínosem to, že
obhájil kapitalismus, a spolu
s ním lidskou svobodu, de-
mokracii a trh, před jejich
kritiky, tedy před těmi, kteří
se buď slovo kapitalismus
ostýchali vyslovit nebo byli
dokonce zásadně proti. Po
nešťastných šedesátých a se-
dmdesátých letech, plných
socialismů a třetích cest, ús-
pěšně obhájil svobodnou
a tržní společnost a ukázal, že
se kapitalismus nemusí bát
ani svých domácích kritiků
(vzpomeňme na předcházejí-
cí málo úspěšné Carterovo

prezidentství), ani vojenské
síly Sovětského svazu, ani
„dohánění a předhánění“,
kterému uvěřili mnozí, bohu-
žel i v Americe. Sebevědomě
řekl, že svoboda jednotlivce
a minimum státu je nade vše.

Není to tak, že „jenom“ za-
stavil komunismus. On vlil
novou naději, novou důvěru
a sebevědomí do duší těch,
kteří začali být nejistí, nepře-
svědčení, smiřující se s tím,
že vznikne „brave new
world“, založený na něčem
úplně jiném než ten dosavad-

ní. Do duší těch, kteří kapita-
lismus postupně odepisovali
a chtěli pouze dočasně využí-
vat jeho kladů, vnesl něco
úplně jiného.

Nevím, nakolik to všechno
Reagan udělal zcela vědomě
a plánovitě, nakolik ho „pou-
ze“ vedl jeho neomylný kom-
pas, který mu správně napo-
vídal, co je třeba udělat, ale to
je konec konců jedno. Kromě
Margaret Thatcherové to ni-
kdo jiný v této éře na celosvě-
tové úrovni neudělal. A právě
v tom je jeho velikost.

NABÍZÍME

CEP nabízí knihu Václava
Klause „Občan a obrana
jeho státu“. Jde o soubor
uveřejněných autorových
textů, které jsou rozčleně-
ny do čtyř tematických
bloků: Demokracie versus
občanská společnost, ide-
ová východiska a progra-
mové zásady, volby a zod-
povědnost politika, o po-
svátnosti práva a proble-
matičnosti jeho vytváření.
Předmluvu napsal a texty
sestavil Jiří Weigl. Knihu
doplňují dva rozhovory
Petra Hájka s Václavem

Klausem z knihy „Narovinu“. Vydal CEP v květnu 2002. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 326 stran.

Kniha Evropa pohle-
dem politika – pohle-
dem ekonoma je sou-
hrnem textů Václava
Klause, které na téma ev-
ropské integrace napsal
od roku 1993 do roku
2001. V knize čtenář najde
jak autorovy názory na
otázky národní suverenity
a identity, tak i texty zabý-
vající se vztahy monetární
a fiskální integrace. Klau-
sův přístup lze shrnout
jedním slovem – eurorea-
lismus. Kniha může být
cenným zdrojem informa-
cí nejen pro politology

a ekonomy, ale pro všechny občany, kteří jsou ochotni vní-
mat problémy v celé jejich šíři, realisticky. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 224 stran.
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