
Vládní krize, která u nás od-
startovala 1. července demisí
Špidlova koaličního kabinetu,
má příčiny daleko hlubší, než
je momentální rozháraná situ-
ace uvnitř ČSSD či chronické
problémy koaličního vládnutí
programově různě orientova-
ných stran. Současná vládní
krize je ve své podstatě po-
tvrzením hluboké krize naše-
ho volebního systému a Ústa-
vou předpokládaných pos-
tupů při řešení kolizí tohoto
typu.

Není náhodou, že poslední
většinová vláda vzešla z par-
lamentních voleb v roce 1992.
Tehdy se první koaliční vláda
Václava Klause opírala o ne
sice velkou, ale z hlediska
parlamentní logiky přece jen
dostatečnou většinu 5 hlasů.
Od té doby, tj. dlouhých 12 let
se v této zemi nevytvořila sil-
ná vláda opírající se o stan-
dardní podporu jednoznačné
většiny v Poslanecké sně-
movně. Každé následující vol-
by pouze reprodukují před-
chozí stav přibližně stejno-
měrného rozdělení politické
scény mezi silami pravice
a levice s jediným rozdílem,
že neustále rostoucí váha
KSČM, která hraje roli proti-
systémové opozice v izolaci,
stále zužuje manévrovací
prostor pro formování smy-
sluplných vládních koalic. Ře-
šení z toho vznikajících prob-
lémů v rámci stávajícího vo-

lebního systému neexistuje.
Druhá Klausova vláda byla
menšinová, závislá na hlasu
nezařazeného poslance Wag-
nera, a bylo jen otázkou času,
kdy ji tato nestabilní pozice
rozloží. Miloš Zeman unikl
podobnému osudu naleze-
ním nestandardního řešení
v podobě opoziční smlouvy
s ODS, která přes veškerou
demagogickou kritiku umož-
nila poměrně stabilní vládu
po celé 4 roky. 

Současná vládní krize 
je ve své podstatě 

potvrzením hluboké krize 
našeho volebního systému 

a Ústavou předpokládaných
postupů při řešení 
kolizí tohoto typu.

Pokus ČSSD a ODS změnit
volební systém tak, aby volby
negenerovaly politický pat či
nezbytnost hledání nestan-
dardních řešení, ale naopak
možnost vytváření čitelné
vládní většiny, zhatil prezi-
dent Havel a Ústavní soud,
který na jeho popud volební
reformu zablokoval. Havlův
manévr by motivován snahou
zabránit ovládnutí moci klau-
sovskou ODS, považovanou
tehdy za favorita příštích
voleb. 

Tento předpoklad se ale ve
volbách 2002 nepotvrdil
a Václav Havel tak kouzlem
nechtěného zabránil svou
ústavní žalobou na změnu
volebního zákona vzniku
pevné parlamentní většiny
pro politický projekt Vladi-
míra Špidly, který měl Hav-
lovu plnou podporu. Špidla,
který dosáhl relativního ús-
pěchu ve volbách 2002 dis-
tancováním se od démonizo-
vané opozičně-smluvní histo-
rie, si potom musel zopa-
kovat martyrium postupného
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rozkladu koaliční většiny-
nevětšiny 1 hlasu, který na-
konec nejvíce zasáhl jeho
vlastní stranu.

Současná pravidla hry při-
tom krize sice generují, ale
možnosti jejich řešení velmi
omezují. Nejde pouze o to,
že politické rozložení sil je
ve společnosti stabilní a no-
vé volby bez změny systému
výrazné posuny nepřinášejí.
Horší je to, že standardní ře-
šení vládní krize rozpuště-
ním Poslanecké sněmovny
a předčasnými volbami je
prakticky nerealizovatelné.
Závisí bu  na ochotě Sně-
movny samotné se sama roz-
pustit bu  přímo, nebo zkrá-
cením volebního období
a na ochotě Senátu takovýto
krok podpořit, či na po-
někud nedůstojné hře na tro-
jí vyslovení nedůvěry Sně-
movnou vládám jmenova-
ným prezidentem. Nalezení
potřebného konsensu parla-
mentních stran na rozpuštění
sněmovny na Ústavou poža-
dované kvantitativní úrovni,
či dostatku osob ochotných
přijmout funkci ministra jaksi
do počtu, jen proto, aby se
alespoň někomu dala vy-
slovit nedůvěra, jsou pouze
ilustrací absurdní zauzlo-
vanosti našeho ústavního
systému.

V roce 1997 byl prezident
Havel velmi aktivním 

účastníkem při vyvolání 
vládní krize a připravoval ji 
spolu se svými politickými 
spojenci v tehdejší vládní

koalici jako cestu k prosazení
jím preferované politické 

změny. Současná vládní krize
naopak vznikla zcela mimo

politický vliv prezidenta, 
který byl konfrontován 
až s jejími důsledky. 

Pokud platí, že hluboké
příčiny dnešní vládní krize
a vládní krize v roce 1997
jsou obdobné, v mnoha dal-
ších ohledech se situace liší. 

V roce 1997 byl prezident
Havel velmi aktivním účast-
níkem při vyvolání vládní

krize a připravoval ji spolu se
svými politickými spojenci
v tehdejší vládní koalici jako
cestu k prosazení jím prefe-
rované politické změny. Sou-
časná vládní krize naopak
vznikla zcela mimo politický
vliv prezidenta, který byl
konfrontován až s jejími důs-
ledky. 

Nepřipravoval ji, nekon-
spiroval, nehledal páté ko-
lony a nemá zájem na poli-
tických manévrech, které by
umožnily obejít rozdělení sil
vzešlé z voleb. Proto je cho-
vání obou prezidentů v situ-
aci vládní krize diametrálně
odlišné. Klaus jako hlava stá-
tu nekomentoval nejasnou si-
tuaci nejsilnější vládní strany
a jednáním s jejím úřadujícím
předsedou Grossem zahájil
konzultace s představiteli
hlavních politických stran.
Václav Havel před 7 lety teh-
dejší nejsilnější parlamentní
stranu oficiálně ignoroval,
na druhé straně však velmi ak-
tivně ze zákulisí zasahoval
do tehdejšího politického stře-
tu uvnitř ODS. 

V politických jednáních
s úřadujícím předsedou ČSSD
Stanislavem Grossem, před-
sedou ODS Mirkem Topolán-
kem a předsedou KDU-ČSL
Miroslavem Kalouskem, které
Václav Klaus pozval dne
1. července na Hrad, hledal
prezident především jejich
představu o řešení krize
a možné styčné body, nikoliv
prosazení nějakého vlastního
politického projektu. 

Přestože první schůzky pre-
zidenta Klause s představiteli
stran nepřinesly a ani snad
nemohly přinést jasná řešení,
přesto nepochybně nastínily
další cestu. Všichni preziden-
tovi partneři se shodli na tom,
že právo vést konzultace
o sestavení nové vlády by
měl jako první dostat vůdce
strany, která disponuje nejví-
ce hlasy ve sněmovně. Dále
se shodli na tom, že budou
hledat řešení politické, stabil-
ní a důstojné. To mimo jiné
znamená, že prezident dává
přednost nalezení řešení jed-
náním mezi parlamentními

stranami před tzv. nepolitic-
kou přechodnou úřednickou
vládou.

Zcela mylné jsou potom ty
názory, které právě úřednic-
kou vládu propagují jako ces-
tu, jak uskutečnit nezbytné
reformy v oblasti veřejných
financí, zdravotnictví atd. Tyto
reformy jsou navýsost po-
litickými záležitostmi a v de-
mokracii mohou být reali-
zovány pouze na základě
demokratického politického
mandátu, nikoliv oktrojovány
tzv. nepolitickými odborníky
jaksi mimo politický systém. 

Prezident rovněž nehodlá
diskreditovat naši demokracii
tím, že by pro vyvolání před-
časných voleb pro forma jme-
noval vlády, jejichž jediným
úkolem bude si dojít do Sně-
movny pro vyslovení nedů-
věry.

Prezident dává přednost
nalezení řešení jednáním 

mezi parlamentními stranami
před tzv. nepolitickou 

přechodnou úřednickou vládou.

Zazněly i další důležité posto-
je. Úřadující předseda ČSSD
Stanislav Gross ujistil pre-
zidenta, že jeho prioritou
v případě pověření bude ses-
tavit vládu, která by se
neopírala o podporu KSČM.
Předseda ODS Mirek Topolá-
nek jasně deklaroval, že ODS
preferuje jako způsob řešení
současné krize předčasné
volby a vládu, kterou by se-
stavoval Stanislav Gross,
nepodpoří. KDU-ČSL naopak
podle svého předsedy Miro-
slava Kalouska vidí předčas-
né volby až jako krajní řešení.

Velmi konsensuální názory
zazněly o den později na jed-
nání prezidenta republiky
s vedením Poslanecké sně-
movny a předsedou posla-
neckého klubu Unie svobody
(která není ve vedení Sně-
movny zastoupena). Priority
Sněmovny i prezidenta byly
jasně formulovány — nalezení
rychlého řešení, řešení poli-
tického, s tím, že veřejnost

od nové vlády očekává změ-
nu, nikoliv obměnu několika
tváří. 

Na základě těchto konzul-
tací prezident Václav Klaus
dne 2. července odpoledne
pozval na Pražský hrad úřa-
dujícího předsedu ČSSD Sta-
nislava Grosse a požádal ho,
aby zahájil oficiální jednání
o sestavení nové vlády. V do-
pise, který mu předal, stanovil
jisté obecné, ale přitom srozu-
mitelné podmínky, po jejichž
splnění je ochoten Stanislava
Grosse jmenovat předsedou
vlády. První podmínkou je
získání většinové podpory
v Poslanecké sněmovně, a to
pro prezidenta věrohodným
způsobem. Znamená to, že
prezidenta zřejmě neuspoko-
jí vágní příslib typu tolerance
při hlasování o důvěře, ale
jde mu o průkaznou existenci
vládní většiny ve Sněmovně.
Dále ve svém dopise zmínil
podmínku příznivého přijetí
nové vlády domácí i meziná-
rodní veřejností. Nepochyb-
ně zde má na mysli jak otázky
personálního složení vlády,
tak charakteru politické pod-
pory, o níž by se nová vláda
opírala.

Prezident dal tedy při řešení
vládní krize jasnou přednost
standardnímu politickému
postupu. V krátkém čase dal
oficiální mandát k jednání
o nové vládě předsedovi nej-
silnější parlamentní strany,
nalezení konkrétní podoby
nové vlády a její podpory
ponechal na jednání politic-
kých stran, současně však vy-
tyčil určité mantinely a po-
nechal si možnost pro vlastní
posouzení situace a rozhod-
nutí. V jednáních s politiky
současně otevřeně poukázal
na nedostatky našeho ústav-
ního pořádku — mechanismu
rozpuštění Sněmovny a vyp-
sání nových voleb a voleb-
ního zákona — a avizoval, že
je připraven iniciovat, aby ne
v momentu krize, ale naopak,
až krize bude vyřešena, se
Parlament pokusil tyto otázky
vyřešit.
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Výsledky prvních voleb do
Evropského parlamentu byly
i nebyly překvapením. Překva-
pením nebyla nízká volební
účast, porážka vládnoucí koali-
ce, vítězství opoziční ODS,
nebyl jím ani úspěch „nezávis-
lých“, ani úspěch komunistů.
Nebyla jím ani reakce našich
politiků a médií, a snaha rychle
najít a potrestat „viníky“. Pře-
kvapením nejsou jmenované
skutečnosti. Překvapením je
jen jejich měřítko.

Nízká volební účast
První skutečností, která se

vymkla předpovědím, nikoli
tím, že nastala, ale tím, že vyso-
ce překonala předvolební
prognózy, byla nízká volební
účast. Je iluzí domnívat se, že
by vyšší účast voličů nějak
radikálně změnila výsledek
voleb. Nízká účast ve volbách
má dvě hlavní příčiny, jednou
je obecná nespokojenost voli-
čů s českou politickou scénou,
která je dědictvím dlouholeté
kampaně „blbé nálady“ a důs-
ledkem dlouhotrvající paralýzy
české politiky, rostoucím poci-
tem občanů, že jejich hlas
nenalézá odezvu tam, kde se
politika tvoří, a kde se rozho-
duje o zákonech, které jeho
život ovlivňují (a mnohdy
komplikují), v politických stra-
nách a v parlamentu. 

Díky volebnímu systému,
který u nás téměř zaručuje, že

nikdy nebude zvolena strana,
která by mohla voličům nejen
nabídnout program, ale i pře-
vzít odpovědnost za jeho na-
plnění, má občan pocit, že jeho
hlas nemá váhu. I tam, kde dá
svůj hlas straně, která podle
jeho názoru vešla do voleb
s programem, s kterým se mů-
že ztotožnit, a který chce pod-
porovat, je výsledkem jen
kompromis, který ve většině
případů neuspokojuje nikoho,
a odpovědnost nenese větši-
nou nikdo. 

Nehledáme nejlepší řešení
pro politické, ekonomické
a společenské problémy, hle-
dáme nejlépe průchozí řešení,
a výsledkem je obvykle reduk-
ce na nejnižšího společného
jmenovatele, a řešení, které
neodráží vůli voličů, kteří
„vítězné“ strany vyslali do par-
lamentu, ale které je výsled-
kem dohadování v koaličních
výborech a parlamentních ku-
loárech. Vůle voličů, pokud
vůbec nějakým faktorem je, je
tím posledním faktorem, který
o výsledku takových dohadů
rozhoduje. Význam programů
politických stran je snížen
na úroveň reklamního slo-
ganu. Volič už předem tuší, že
jím preferovaný program neb-
ude aplikován, že bude zředěn
koaličními jednáními o vlád-
ním programu, a znovu zředěn
v jednáních o každém jed-

notlivém zákoně. Dlouhodobě
tento stav vede k stále klesající-
mu zájmu a snižující se účasti
voličů ve volbách obecně, a jis-
tě se tento faktor odrazil i v níz-
ké účasti ve volbách do evrop-
ského parlamentu. 

Eurofatalismus
Druhým faktorem, který se

podílel na nízké volební účasti
byla neinformovanost voličů.
Zkušenosti nejen z České
republiky, ale i ze zahraničí,
svědčí o tom, že tam, kde
volič neví, o čem volby jsou,
tendence voleb se nezúčastnit
roste, a volební účast klesá.
Svědčí o tom i neustále kle-
sající zájem o evropské volby
v „zavedených“ státech Unie.
I ten klesá s každými evrop-
skými volbami a letos se tak
poprvé účast ve volbách do-
stala v západní Evropě pod
magický práh 50 procent.
Tento trend — ztráta důvěry
občanů v politické instituce —
a jejich rostoucí pocit, že jejich
hlas nic neznamená, není čes-
kou specialitou. Že jde o celo-
evropskou tendenci potvrzuje
studie Eurostatu, instituce,
která provádí výzkum veřej-
ného mínění pro Evropskou
Komisi. 

Fatalistický vztah k volbám
a jejich užitečnosti je i nadále
jednou z hlavních příčin toho,
že se evropští voliči vzdávají
své účasti ve volbách — 58 %
potenciálních voličů se dom-
nívá, že jejich hlas v žádném
případě nebude mít vliv na ko-
nečný výsledek, 52 % procent
voličů nezná nebo nechápe
roli Evropského parlamentu,
55 % procent voličů nevěří, že
Evropský parlament jedná
v jejich zájmu, a 52 % věří, že
evropský poslanec nerepre-
zentuje, nebo nedostatečně
reprezentuje v parlamentu své
voliče. Z dřívější studie Euro-
statu vyplynulo, že více než
padesát procent občanů zemí
Evropské unie nevěří v její
užitečnost. Není tedy divu, že
stále větší počet se jich nedo-
stavuje k evropským volbám.

Ještě více se tento fatalismus
projevuje v „nových“ státech
Evropské unie. Český (ale
i polský nebo ma arský) volič
ví o institucích a fungování
Evropské unie daleko méně,
než jeho západoevropský ne-
bo jihoevropský „spoluob-
čan“. Našemu občanu byla
Evropská unie před referen-
dem o vstupu prodávána for-
mou reklamní kampaně zcela
oproštěné od jakékoliv objek-
tivní a relevantní informace. 

Je zcela logické, že se po ro-
ce, ve kterém většina voličů
ještě nepocítila přínosy vstu-
pu, ale naopak se dozvídala,
že vládou v reklamní kampani
slibované přínosy zůstanou
v některých případech jen
snem, a v jiných snad budou
platit někdy ve vzdálené bu-
doucnosti, a naopak již pocíti-
la na vlastní kůži některá ne-
gativa vstupu do Unie, jejich
počáteční optimismus, pro-
jevený vysokou účastí na refe-
rendu a jeho výsledkem musí
zákonitě ochladnout. 

Na vině je neochota vlády
podat občanům seriózní in-
formace o Evropské unii, a
její neochota předložit svou
evropskou politiku a svá sta-
noviska k závažným otáz-
kám veřejné diskusi. To je,
vedle obecné ztráty důvěry v
politické instituce, a kon-
krétní ztráty důvěry k této
vládě, hlavní příčinou nízké
účasti na volbách. Zdá se, že
po tom, kdy ještě loni byla
stejná nedůvěra spojena
s očekáváním, že naším vstu-
pem do Unie budou vyřeše-
ny i naše domácí problémy,
od „nedostatku politické kul-
tury“ až po korupci a krimi-
nalitu, dospěl dnes český vo-
lič k poznání, že jeho oče-
kávání se vstupem do EU
nenaplní.

To, že volební účast byla
daleko nižší než naznačovaly
i ty nejskeptičtější prognózy,
by mělo být varováním pro
budoucí přislíbené referen-
dum o Evropské ústavě.

Nad volbami do Evropského parlamentu
Tomáš Haas
manažerský konzultant, působí v Kanadě
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Porážka 
vládnoucí koalice

Ani porážka koalice nebyla
něčím, co by nebylo možno
předvídat, vedle již zmíněných
důvodů, obecné rostoucí skep-
se spojené s vládní evropskou
politikou, jí byl trvalý pokles
voličských preference koalič-
ních vládních stran (s výjimkou
KDU-ČSL). Trend zřetelný
z dlouhodobé statistiky průzku-
mů Střediska empirických výz-
kumů demonstruje, že se nejed-
ná jenom o náhlý propad dů-
věry ve vládu Vladimíra Špidly,
ale o dlouhodobý pokles dů-
věry a voličských preferencí
ČSSD. 

V případě evropských voleb
byl efekt této ztráty znásoben
výše popsanými „evropskými
faktory“, a výběrem kandidátů,
kteří byli zcela evidentně „dru-
hou ligou“ dokonce i z množi-
ny potencionálních kandidátů
ČSSD. Libor Rouček zapůsobil
na voliče neočekávanou argu-
mentační slabostí v předvoleb-
ních diskusích, a jediným vidi-
telným přínosem Richarda Falb-
ra nebyl nějaký jeho příspěvek
k předvolební diskusi, ale jeho
široce publikovaný spánek
v poslanecké lavici evropského
parlamentu. 

Poslední průzkumy veřejného
mínění (14,1 % preference ČSSD

těsně před volbami do EU,
zcela v mezích dlouhodobého
poklesu důvěry voličů) naz-
načují, že pokud preference
zůstanou na úrovni katastro-
fických 8,78 %, nebude to ani
tak důsledek propadu v evrop-
ských volbách, ale bude to
důsledek vnitřního rozkladu
ČSSD po volbách. ČSSD ztrácí
kohezi, její vedení je pod
útokem své členské základny,
a to se rozhodně projeví na je-
jích volebních preferencích. 

Evropské volby dopadly zcela
podle očekávání pro KDU-ČSL,
která je zdá se imunní proti ja-
kýmkoliv náhlým výkyvům
popularity.

US-DEU nebyla faktorem
v evropských volbách, stejně
jako již delší dobu není fak-
torem v české politice obecně.
Její popularita i její politický vliv
se dlouhodobě, a dnes již ne-
zvratně, blíží nule. Na výsledku
evropských voleb by se nic
podstatného nezměnilo, pokud
by se jich US-DEU neúčastnila.

Jak bylo řečeno, porážka vlád-
ní koalice nebyla překvapením,
překvapením byla hloubka pro-
padu ČSSD, jejíž příčiny byly
spíše domácí než „evropské“. 

Nemastné vítězství ODS
Nesdílím obecné přesvědčení,

že volební výsledek ODS byl je-
jím výrazným vítězstvím. Pro-

cento hlasů pro ODS (30,04 %)
bylo zcela v mezích dlouhodo-
bého trendu průzkumů STEM,
bylo dokonce nižší, i když
v mezích statistické chyby, než
jí dávaly preference STEM těsně
před volbami (32,1 %). Odchyl-
ka od dlouhodobého trendu
byla dokonce v neprospěch
ODS. 

Pro ODS by mělo být znepo-
kojivé, že její výsledek byl spíše
projevem dlouhodobého tren-
du, než (vzhledem k tomu, že
se jednalo o evropské volby)
nějakým výrazným úspěchem
jejího postoje k evropským
otázkám. Vzhledem k dlouho-
dobé ztrátě důvěry voličů
k ČSSD je i otázkou, zda tento
dlouhodobý příznivý trend
ve vývoji voličských preferencí
je důkazem její síly, nebo prostě
odrazem dlouhodobé slabosti
sociální demokracie. 

Tomu nasvědčuje i to, že nej-
výraznější zaznamenaný pro-
pad jejího rivala v preferencích,
vyjádřených ve volbách, největ-
ší náhlý odliv voličů jedné poli-
tické strany v polistopadových
dějinách, se nijak výrazně ne-
projevil v jejím vlastním výsled-
ku, dalo by se říci, že ČSSD to-
tálně propadla, ztratila ve vol-
bách téměř polovinu svých
voličů, ale ODS z nich nezís-
kala nikoho, dopadla vícemé-
ně tak, jak se od ní očekávalo,
nijak výrazně hůře, ale ani nijak
výrazně lépe. 

Nezávislí
To, že se ve volbách úspěšně

uplatnili „nezávislí“, není rovněž
velkým překvapením. Zdá se, že
atomizace české politické scény,
zejména na pravici, se stává
dlouhodobým jevem. V kaž-
dých volbách se objeví, a dříve
nebo později zanikne, nějaké
nové uskupení nebo ministrana,
obvykle v záři televizních reflek-
torů, doprovázená chorusem
nadšených komentářů v me-
diích. 

Překvapením těchto voleb je
to, že tentokrát se objevily hned
dvě, obě s úspěchem, a jen jed-
no z nich zapadá do vžité šab-
lony. SNK je sdružením nezávis-
lých kandidátů, či spíše kandidá-
ta Josefa Zieleniece a Strany
Evropských Demokratů Jana

Kasla. Překvapilo počtem získa-
ných hlasů (11,02 %), a hlavně
tím, že je v historii prvním ta-
kovým uskupením, které ve vol-
bách porazilo hned dvě „etablo-
vané“ parlamentní politické stra-
ny, ČSSD a KDU-ČSL, nepočítá-
me-li US-DEU, která v evrop-
ských volbách nezískala jediné
poslanecké křeslo. SNK získalo
tři, Nezávislí dvě (ČSSD a KDU-
ČSL po dvou). 

Ještě větším překvapením je
úspěch Nezávislých Vladimíra
Železného a Jany Bobošíkové,
kteří se prosadili i přes to, že v je-
jich případě jejich kandidaturu
provázel nezakrývaný odpor
médií.

KSČM
Ani o KSČM se nedá říci, že

jejich výsledek byl překvape-
ním. I jejich výsledek, podobně
jako výsledek ODS odpovídá
dlouhodobým trendům. Neustá-
le opakované tvrzení českých
komentátorů o mimořádném
charakteru volebních úspěchů
KSČM není ničím jiným než
fikcí. KSČM v každých volbách
od roku 1990, ve kterých získala
13 % hlasů (s výjimkou období
vlády Václava Klause mezi roky
1992 až 1996, kdy ztratila téměř
čtyři procenta) pravidelně zvy-
šuje počet svých voličů. 

Nezdá se, že by KSČM nějak
signifikantně získávala nízkou
volební účasti na úkor ostatních
stran, její podíl na voličských
hlasech a její výsledky ve vztahu
k ostatním stranám zhruba kopí-
rují trend, bez ohledu na volební
účast. Omlouvat zvyšující se
popularitu KSČM malou volební
účastí se zdá být spíše zbožným
přáním než reálným rozborem.

Závěr
Výsledek voleb do evropské-

ho parlamentu naznačil, že kro-
mě obecné nespokojenosti s po-
litikou Špidlovy vlády rostou
i obavy a ve veřejnosti vznikají
otázky o budoucnosti Evropy
a České republiky v Evropě. Ve-
řejnost cítí, že tyto otázky není
možno řešit formou, kterou
zvolila vláda, formou reklam-
ních kampaní a obecných nic
neříkajících deklarací. Veřejnost
má oprávněné obavy a otázky,
na které právem žádá odpově .

KSČM ČSSD ODS KDU-ČSL US
1992 14,05 % 6,53 % 29,73 % 6,28 %
1996 10,33 % 26,44 % 29,62 % 8,08 %
1998 11,03 % 32,31 % 27,74 % 9,00 % 8,60 %
2002 18,51 % 30,20 % 24,47 % 14,27 %*
2004 20,26 % 8,78 % 30,04 % 9,57 % 1,69 %
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Graf č. 2: Volební výsledky parlamentních stran

Tabulka č. 1: Volební výsledky parlamentních stran

* výsledek 4Koalice
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Dne 30. června 2004 uspořá-
dalo Centrum pro ekonomiku
a politiku seminář „Devadesát
let od sarajevského atentátu“.
Na panelu, který moderoval
prezident Václav Klaus, vy-
stoupili profesor Robert Kva-
ček z Filozofické fakulty UK,
Jindřich Dejmek z Historic-
kého ústavu Akademie věd
a Ivan Šedivý z Masarykova
ústavu Akademie věd. Akce se
těšila bohaté účasti odborné
i laické veřejnosti.

Profesor Filozofické fakulty
UK Robert Kvaček rozebral
českou politiku za starého Ra-
kouska a národnostní problé-
my v monarchii. František Fer-
dinand a Češi si podle něj ne-
byli blízcí, proto sarajevský
atentát v českých zemích smu-
tek nevyvolal. Na první svě-
tovou válku nebyla česká poli-

tika připravena, ostatně jako v
žádné evropské zemi. Kvaček
zdůraznil pozitivní českoslo-
venský projekt a novou demo-
kratickou Evropu, které se ro-
dily v průběhu války.

Jindřich Dejmek z Historic-
kého ústavu Akademie věd
označil Sarajevo za katalyzátor
světové politiky, který částečně
přispěl ke zmezinárodnění
české otázky. V českých ze-
mích měly zájem dvě mocnos-
ti: Německo a Rusko. Řečník
zkoumal, jak se vyvíjel postoj
Čechů k monarchii, jak se
stavěly velmoci k české otázce
a jaké byly první kroky česko-
slovenského odboje. Připom-
něl politiku Trojspolku a Do-
hody, orientaci mladočeských
politiků na Rusko a složité
přesvědčování západních vel-
mocí o správnosti vzniku čes-

koslovenského státu.
Ředitel Masarykova ústavu

Akademie věd Ivan Šedivý
rozebral zahraniční politiku
Rakouska-Uherska. Koncert
velmocí na počátku 20. století
ustoupil nakonec soupeření
bloků Dohody a Trojspolku,
které podle řečníka vydrželo
prakticky až do druhé světové
války. Ferdinand byl podle Še-
divého zastánce míru, ani
uherský premiér nebyl původ-
ně pro válku. Válka 1914-18
zpochybňuje Clausewitzovu
tezi o válce jako pokračování
politiky jinými prostředky, šlo
o katastrofu prvního řádu.

V diskusi položil kancléř Jiří
Weigl otázku, zda se současná
doba nesnaží vrátit před Saraje-
vo, když jsou národní státy
v Evropě opět obětovány nad-
národnímu celku. Profesor Jan

Rychlík namítl, že tendence
k národním státům existovala
v 19. století, dnešní EU je však
o něčem jiném. Velvyslanec
Srbska a Černé Hory Alek-
sandar Ilic odmítl, že by Srbové
vyvolali první světovou válku,
vinu neslo spíše Německo se
svou touhou Drang nach
Osten.

Podle profesora Kvačka his-
torie dobře ví, jakou roli hrají
emoce. Důležitá je podle něj
odpovědnost politiků. Jin-
dřich Dejmek se vrátil k Wilso-
novým idejím, které se pro-
sadily na mírové konferenci
a vyústily ve Společnost náro-
dů. Dnešní historiografie hod-
notí podle něj Wilsona spíše
kladně. Ivan Šedivý potvrdil, že
Rakousko-Uhersko nezvládlo
tavicí národnostní kotlík.

ML

ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE

Devadesát let od sarajevského atentátu

Sborník č. 32 obsahuje v části A texty ze semináře „Trvale
udržitelný rozvoj — rozumná politika, nebo centrální
plánování v zeleném hávu?“ Tezi, že jde o rozumnou
politiku, hájil ministr Libor Ambrozek, který ve svém textu
popisuje vývoj konceptu „udržitelného rozvoje“. Kritičtí byli
ve svých příspěvcích Mojmír Hampl, který polemizoval s
teorií hrozícího vyčerpání přírodních zdrojů, a René Hladík,
který kritizoval státní podporu obnovitelných zdrojů jako
neefektivní. V části B sborníku jsou doplněny texty Ivana
Breziny, Martina Římana, Petra Macha a Marka Loužka.
V části C je zařazeno 7 textů Václava Klause na téma život-
ní prostředí a ekologismus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 100 stran

objednávky na www.cepin.cz

CEP nabízí speciální sborník v pevné vazbě „Českoslo-
venští a čeští prezidenti“ s předmluvou Václava
Klause. Publikace obsahuje životopisná data všech
našich prezidentů, vybrané projevy prezidentů doku-
mentující historické okamžiky našich dějin, ústavní
vymezení jejich postavení podle pěti ústav a záznam ze
semináře „Čeští prezidenti“ (14. ledna 2003), na kterém
vystoupili Miloslav Bednář, Věra Olivová, Jiří Pernes,
Marie Neudorflová. Knihu pošleme jako prémii všem
novým předplatitelům CEPu.

Cena na dobírku: 139 Kč, 152 stran

objednávky na www.cepin.cz

NABÍZÍME NABÍZÍME
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Dnešní vládní krize je větši-
nou komentátorů dávána
do souvislosti s výsledky vo-
leb do Evropského parlamen-
tu, s již delší dobu rozhá-
danou situací uvnitř ČSSD
a s protikladností programů
stran dosavadní vládní koali-
ce. To všechno je nepochyb-
ně pravda, ale je to pravda
pouze částečná. Příčinu dneš-
ního problému vidím v ne-
funkčnosti našeho volebního
systému a v nepraktičnosti
ústavního mechanismu vy-
hlašování předčasných voleb.

Poslední většinová vláda
u nás vznikla po volbách ro-
ku 1992, tedy už před dva-
nácti lety. Ani tehdy se mi si-
ce vláda s převahou pěti hla-
sů nezdála příliš silná, ale da-
lo se to vydržet. Mimo jiné
proto, že řada ministrů ztrati-
la rozpadem federace mandát
federálních poslanců a proto
nemuseli trávit tolik času
ve Sněmovně. Každé násle-
dující volby přinesly více mé-
ně patovou situaci a zabráni-
ly vzniku zřetelně většinové
vlády. Síla jednotlivých stran
se v průběhu času měnila, ale
jediným jednoznačným tren-
dem bylo posilování KSČM,
což dále více a více zužovalo
prostor pro vytváření rozum-
ných vládních koalic. Dovo-
luji si tvrdit, že v rámci stávají-
cího volebního systému žád-
né dlouhodobé řešení není
možné. Nestandardní řešení
prostřednictvím tzv. opoziční
smlouvy bylo jedním z poku-
sů toto, legislativou vzniklé
dilema řešit. Popisovat speci-
fickou úlohu tu poslance
Wagnera, tu Bielika, Vrbíka či
Kotta je zbytečné, všichni to
dobře znají.

Navíc je komplikací to, že
není k dispozici ani standard-

ní řešení vládních krizí roz-
puštěním Poslanecké sně-
movny a předčasnými volba-
mi. Nalézt potřebný konsen-
sus parlamentních stran na
rozpuštění Sněmovny (při
velmi nejasném zájmu a
ochotě Senátu se na tom po-
dílet) nebo nalézt dostatek
politiků ochotných přijmout
roli ministra jen proto, aby
jim byla rychle vyslovena ne-
důvěra, je — jak ukazuje naše
zkušenost — velmi obtížné.
Ve srovnatelných zemích svě-
ta je vyvolání předčasných
voleb daleko snadnější.

Dovoluji si tvrdit, 
že v rámci stávajícího 

volebního systému žádné
dlouhodobé řešení není možné.

Vládní krize jsme zažili
zatím jenom dvě. První byla
v závěru roku 1997, druhá
v červnu 2004. I nezávislý po-
zorovatel by musel uznat, že
se poněkud lišila role prezi-
dentů v obou těchto krizích.
V prvním případě byl prezi-
dent aktivním účastníkem
této krize a spolupodílel se
na prosazení politické změny
ve směru, o který dlouhodo-
bě usiloval. Dnešní krize
vznikla zcela mimo preziden-
ta, který začal vstupovat do
hry až poté, co vznikla. Začal
jsem vést jednání s předsedy
tří relevantních politických
stran, dal jsem jim prostor
k hledání řešení a svůj vlastní
politický projekt jsem nepro-
sazoval. Dal jsem také jasně
najevo, že dávám přednost
nalezení parlamentního řeše-
ní před úřednickou vládou.
Ne proto, že by úřednická
vláda nemohla být krátkodo-

bým východiskem z dnešní
velmi zvláštní situace, ale
proto, že naše země potřebu-
je uskutečnit další hluboké
reformní změny, které mají
navýsost politický charakter a
které nelze zvládat jakýmisi
nepolitickými odborníky. Na
nepolitická, technicko-admi-
nistrativně-odborná řešení se
specializoval komunistický
systém.

Prioritou — a já věřím, že pro
všechny s dlouhodobějším
pohledem na věc — musí být
rychlé ukončení fungování
vlády v demisi a nalezení ře-
šení politického, nikoli úřed-
nického. To je i prioritou mo-
jí. Veřejnost od vlády očeká-
vá změnu, nikoli formální vý-
měnu několika tváří. Musí to
být změna programová, snad
i změna stylu vládnutí, proto-
že pád vlády (a hlavně jejího
předsedy) byl důsledkem
hluboké krize důvěry vlády
v české veřejnosti. Nikdo by
si neměl namlouvat něco ji-
ného. Při jednání se sloven-
ským prezidentem Gašpa-
rovičem jsem si uvědomil, že
na Slovensku dopadly volby

do Evropského parlamentu
8:6 pro vládní koalici. V Čes-
ké republice to bylo katas-
trofálních 4:20 v neprospěch
vládní koalice. Signál to byl
více než jasný. Byl to signál,
že musí dojít ke změně. Dva
roky do řádných voleb je
doba dostatečně dlouhá na
realizaci celé řady velmi po-
třebných věcí, neboli na reali-
zaci oné, veřejností požado-
vané změny. Není to chvíle
pro dvouleté přežívání kabi-
netu.

Prioritou – a já věřím, že pro 
všechny s dlouhodobějším

pohledem na věc – musí být
rychlé ukončení fungování vlády

v demisi a nalezení řešení 
politického, nikoli úřednického.

Pevně věřím, že si toho vše-
ho jsou reprezentanti hlav-
ních politických stran dobře
vědomi a že v tomto duchu
za mnou přijdou se svými
návrhy na řešení dnešní situ-
ace.

ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI NAŠÍ VLÁDNÍ KRIZE

Václav Klaus

CEP je českým institutem pro ekonomická 
a politická studia založeným na podzim roku 1998 

jako občanské sdružení. V čele CEPu stojí správní rada, 
kterou tvoří Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald. 

Cílem CEPu je šíření idejí svobodné společnosti 
a tržního hospodářství a podpora myšlenek 

velkých osobností liberálního myšlení.

PŘEDPLATNÉ CEPU
Předplatné je nejjednodušší způsob jak získávat 
za výhodnou cenu newsletter, publikace CEPu
a pozvánky na semináře během celého roku. 

Více informací na 

ww.cepin.cz


