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Opravdu nechceme rych-

lejší hospodářský růst? Roz-

hodli se Evropané dobrovol-

ně zaostávat za USA? Dávají

přednost volnému času před

vyššími příjmy? Sociální pod-

poře před prací? Jistotě men-

šího krajíce před příležitostí?

A mohou si to do budoucna

dovolit?

Tyto otázky klade Olaf 

Gersemann – washingtonský

dopisovatel týdeníku Wirt-

schaftswoche, absolvent uni-

versity v Kolíně nad Rýnem

a Trinity College, Dublin, no-

sitel prestižní Ceny Ludvíka

Erharda za rok 2001 – v knize

„Kovbojský kapitalismus –

evropské mýty, americká rea-

lita“ (2004). Je užitečné zá-

kladní teze knihy přiblížit

i našemu čtenáři, protože se

přímo týkají evropské i české

politické debaty.

Evropské mýty
Jistěže chceme rychlejší

růst – jen pro to nejsme

ochotni mnoho udělat. Řada

evropských politiků si v mi-

nulosti až příliš zvykla svádět

ekonomické zaostávání zemí

Evropské unie na to, že Ev-

ropané prý odmítají americ-

ký „kovbojský kapitalismus“.

Slýchali jsme od nich tvrzení,

že podstatně rychlejší ekono-

mický růst Spojených států

v posledním čtvrtstoletí –

oproti zemím EU – byl vyku-

pován „americkými poměry“

neboli bezohledným „kovboj-

ským kapitalismem“, který

nost lékařské péče a další so-

ciální problémy, které zbavu-

jí lidi důstojnosti a snižují

kvalitu života.

V knize je uvedena řada ci-

tátů, jimiž politici v EU v ne-

dávné minulosti sugerovali li-

dem názor, že si Evropané sa-

mi vybrali raději pomalejší

růst, než aby museli žít

v „amerických poměrech“. Za

všechny citujme prohlášení

Gerharda Schrödera z 24.

dubna 2002: „Nepřeji si ame-

rické poměry na pracovním

trhu. Sociální demokraté jsou

přesvědčeni, že musí být

možné, aby lidé žili slušně

a důstojně, aniž by vykonávali

tři zaměstnání za den, a při-

tom postrádali jakoukoli

ochranu před propuštěním.“

▲

Americká prosperita a evropské
pohrdání

prý zbavuje lidi důstojnosti

a životních jistot.

Náklady na výběr daní
(podíl nákladů na výběr k příjmům v %)

Pramen: OECD 2004

Jistěže chceme rychlejší růst –
jen pro to nejsme ochotni

mnoho udělat.

Právě na tyto cíleně šířené

mýty reaguje Olaf Gerse-

mann. Snaží se pomocí statis-

tických údajů vyvrátit někte-

rá často omílaná tvrzení: na-

př. že v USA musí mít lidé 2-3

zaměstnání, aby se vůbec uži-

vili; že z téhož důvodu musejí

i ženy pracovat, přestože ne-

chtějí; že lidé neuvěřitelně

strádají nedostatkem ochra-

ny před propouštěním; že

v USA panuje obrovská příj-

mová nerovnost, zadluže-

nost, plná vězení, nedostup-

Stanislava Janáčková,
poradkyně prezidenta republiky
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Kniha podobné mýty

o „amerických poměrech“ vy-

vrací na základě srovnání

údajů o růstu, zaměstnanosti,

produktivitě, sociální situaci

a příjmovém rozvrstvení

v USA, SRN, Francii a Itálii,

a to za období od konce 70.

let 20. století zhruba do roku

2003. Ukazuje, že některá

z výše uvedených tvrzení

jsou nepravdivá. Na jiných je

sice zrnko pravdy, které však

nesouvisí s tím, že americký

kapitalismus je méně spou-

tán státní regulací. Naopak:

ekonomické zaostávání EU

přímo souvisí s politickým

a institucionálním rámcem,

který je zde vytvářen pro

podnikání. Tento rámec se

přežil a brzdí strukturální

změny, technický pokrok

a růst.

Lisabonská iluze
Aktuálnost knihy O. Gerse-

manna vyniká zvláště ve svět-

le posledních hodnocení vý-

sledků tzv. Lisabonského pro-

cesu v zemích Evropské unie.

Lisabonský summit zadal

v roce 2000 Evropské unii

úkol, dosáhnout do roku

2010 ekonomické úrovně

a produktivity, srovnatelné se

Spojenými státy. Evropská

unie se měla během deseti let

stát nejdynamičtější ekono-

mikou světa. V roce 2004, na

jarním summitu EU v Bru-

selu, však nejvyšší představi-

telé unie museli konstatovat,

že zaostávání unie za Spo-

jenými státy se naopak pro-

hloubilo a úkoly tzv. Lisa-

bonské strategie skončily ve

slepé uličce.

Plány Evropy stát se nejvy-

spělejším teritoriem světa se

hroutí pod tíhou reality – kte-

rou je zaostávání v produkti-

vitě, vysoká nezaměstnanost,

nepružné trhy práce, přebu-

jelé sociální systémy a rostou-

cí napjatost veřejných rozpo-

čtů. Důvodem, proč se tyto

problémy nedaří překonat, je

všeobecný odpor k zásadněj-

ším reformám, které by se

nutně dotkly i pracovních tr-

hů a sociálních systémů v ze-

mích EU.

Tato situace však je dlouho-

době neudržitelná. K existují-

cím překážkám růstu pro-

duktivity se totiž v budoucnu

v Evropě připojí ještě demo-

grafické trendy – stárnutí

obyvatelstva, které samo o so-

bě sníží HDP na hlavu a nao-

pak nesmírně zatíží důcho-

dové systémy.

Evropa, na rozdíl od USA,

nevytvořila předpoklady pro

to, aby mohla z „nové ekono-

miky“ těžit. Ekonomický mo-

del, který např. v Německu

mohl být úspěšný v 60. a 70.

letech, není vhodný pro sou-

časnost a budoucnost. Evro-

pa má vyšší daně, velké pře-

rozdělování přes státní roz-

počet, přeregulované trhy,

příliš rozbujelý sociální sy-

stém, přílišnou ochranu za-

městnanců, která zabraňuje

pružným strukturálním změ-

nám. Aby mohlo vznikat no-

vé, musí část starého odejít.

Někdy se tvrdí, že americ-

ký růst je založen na vyšší

pracovní zátěži, přičemž ho-

dinové reálné mzdy v USA

rostou jen velmi málo. K to-

mu je třeba dodat, že jsou zde

na druhé straně nižší daně

z mezd, a že polovina americ-

kých domácností má příjmy

i z vlastnictví akcií (zatímco

např. v Německu je to jen cca

20 %).

Ceny základních životních

potřeb v USA většinou rostou

pomaleji, než by se dalo sou-

dit podle celkové inflace.

Zadluženost domácností je

v USA vyšší – ale souvisí to

i s tím, že bydlí ve vlastních

domech a místo nájemného

tedy platí úroky z hypoték.

Více jsou v USA rozšířeny kre-

ditní karty – u nichž (na roz-

díl od debetních) znamená

nákup automaticky čerpání

krátkodobého úvěru. Je tedy

třeba dát pozor, abychom po-

rovnávali jen to, co je skuteč-

ně porovnatelné.

Chudinské čtvrti americ-

kých měst poskytují možná

smutný pohled. Podle Ger-

semanna však znamenají spí-

še relativní chudobu, než ab-

solutní: jinak totiž vypadá

v „národním“ příjmovém roz-

vrstvení a jinak v mezinárod-

ním srovnání. Např. domác-

nost, která je v USA pod hra-

nicí chudoby, by se svými pří-

jmy v Německu za chudou

považována nebyla – zatímco

průměrná portugalská do-

mácnost by se v USA dostala

na hranici chudoby.

Navíc ve Spojených stá-

tech octnout se pod hranicí

chudoby obvykle neznamená

zůstat tam trvale. Četnější no-

vé pracovní příležitosti zna-

menají i více příležitosti do-

stat se znovu „nahoru“. Je tu

i silnější tlak na vybřednutí ze

závislosti na sociálním systé-

mu. Chudým domácnostem

v USA totiž pomáhá negativní

daň z příjmů, která tolik ne-

podkopává stimuly k práci,

jako četné evropské sociální

dávky.

Pracovní trh
Evropští politici rádi tvrdí,

že se v USA tvoří hlavně pod-

řadná nová pracovní místa ve

službách – tzv. McJobs neboli

„práce u McDonalda“. Je však

nedůstojné dělat práce, které

běžně dělá každá žena ve své

Aktuálnost knihy
O. Gersemanna vyniká zvláště

ve světle posledních 
hodnocení výsledků 

tzv. Lisabonského procesu
v zemích Evropské unie.

Evropa – přesněji Evropská
unie – se zřejmě bude 

od Spojených států muset
v mnohém začít učit. 

Bude se muset vzdát své 
nadřazenosti a pohrdání.

Mnozí evropští politici si

snad dnes již uvědomují, že

Evropa – přesněji Evropská

unie – se zřejmě bude od Spo-

jených států muset v mno-

hém začít učit. Bude se muset

vzdát své nadřazenosti a po-

hrdání, kterým si zvykla ča-

stovat „americký způsob živo-

ta“. Bude nutno přestat živit

a začít naopak vyvracet mýty

o bezohledném (protože ne-

přeregulovaném) americkém

kapitalismu.

Kořeny zaostávání
Proces dohánění ekono-

mické úrovně USA Evropou,

který probíhal v 60. a 70. le-

tech, se v 80. letech zastavil.

Země EU začaly naopak ještě

více zaostávat. Navíc je EU ví-

ce sužována nezaměstnanos-

tí. Pracuje zde menší procen-

to lidí, a pracují kratší dobu.

Místo vytváření nových pra-

covních míst je snaha přeroz-

dělit ta existující. To se odráží

v nižší produktivitě na hlavu.

V 90. letech však nebyly

v Evropě celkově příznivé ani

trendy v hodinové produkti-

vitě. Dalším, velmi tíživým

problémem je přítomné

a očekávané stárnutí obyva-

telstva zemí EU.

Skutečnost, že si USA doká-

zaly udržet předstih v růstu

(hodinové) produktivity prá-

ce, Gersemann vysvětluje tzv.

novou ekonomikou – rozvo-

jem informačních technolo-

gií. „Nová ekonomika“ přežila

prasknutí počáteční „bubli-

ny“. Další rozvoj informač-

ních technologií již možná

nepřináší tak velké zisky, ale

prospěch z něj zato mají spo-

třebitelé a uživatelé – a jed-

noznačně je motorem růstu

produktivity. V hodnocení

přínosu a perspektiv „nové

ekonomiky“ v USA je autor

optimistický a srovnává ji

s využitím páry a vynálezem

elektřiny.

Proces „kreativní destruk-

ce“ však nemůže probíhat

bez flexibilních pracovních

trhů. Ochranou existujících

firem dochází ke konzervaci

staré struktury, postavené na

silném průmyslu. Růst podílu

sektoru služeb je v zemích

EU příliš pomalý – přitom

právě tento sektor má v sou-

časných podmínkách největ-

ší potenciál pro vytváření no-

vých pracovních míst. Pře-

kážkou strukturálních změn

je i evropské bankrotové zá-

konodárství. Dynamika vstu-

pu a výstupu z odvětví je

v USA daleko vyšší.

Relativní chudoba
Evropští politici dodnes rá-

di argumentují, že statistická

čísla neukazují všechno –

Evropa má podle nich vyšší

„kvalitu života“. Je pravda, že

Evropa má méně podnebních

extrémů a přírodních ka-

tastrof, méně zločinnosti, pří-

jemnější města. Možná mají

Evropané i vyšší preferenci

volného času, ale může to

ospravedlnit o tolik vyšší ne-

zaměstnanost (navíc s vyšším

podílem dlouhodobě neza-

městnaných)? Vysoká ochra-

na zaměstnaných pracovníků

před propouštěním se v mno-

ha zemích EU nakonec obrací

proti tvorbě nových pracov-

ních míst – a dlouhodobá ne-

zaměstnanost je faktorem,

který kvalitu života snižuje

velmi citelně. ▲
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domácnosti? Je nezaměstna-

nost lepší než nízká mzda?

Navíc skutečnost je taková, že

téměř 60 % všech nových

míst vytvořených v USA v le-

tech 1989-2000 bylo v horní

třetině příjmového rozdělení.

Pracovní místa ve službách

zdaleka nejsou jen nízko kva-

lifikovaná – právě ve službách

dosahuje podíl vysokoškolsky

vzdělaných pracovníků až 30

%.

Neobstojí ani časté tvrzení,

že v USA jsou ženy nuceny

pracovat i když nechtějí, pro-

tože je manžel neuživí. Pra-

covní participace žen je v USA

vyšší než v řadě zemí Evropy.

Sociální systém v USA tolik

nepodporuje ženy, které zů-

stávají doma s dětmi – ale zá-

roveň je zde pro ženy i více

pracovních příležitostí, a to

příležitostí rovnějších z hle-

diska postavení a příjmů. 

Pravda je i to, že více lidí

v USA má druhé zaměstnání –

většinou ovšem na částečný

úvazek, k doplnění příjmů, ni-

koli jako podmínku přežití

(časté je to právě u vysoko-

školáků). V Evropě spíše pře-

važuje přivýdělek v šedé eko-

nomice – kvůli vyšším daním

se druhé příjmy nelegalizují

a tedy ani nezaznamenávají.

Je pravda rovněž to, že

v USA lze pracovníky snadno

propustit, a že podpory v ne-

zaměstnanosti se vyplácejí po

kratší období, než je obvyklé

v Evropě. Ztráta zaměstnání

navíc může znamenat také

ztrátu zdravotního pojištění.

Na druhé straně je však v USA

také snadnější najít si brzy no-

vou práci. Kromě toho „vyha-

zování na dlažbu“ není zdale-

ka tak časté, jak se někdy líčí.

V roce 2003 pracovalo 31 %

zaměstnaných Američanů

u jednoho zaměstnavatele dé-

le než 10 let (a polovina lidí

mezi 55 a 64 lety věku déle

než 9,9 let).

Příliš vysoká ochrana pra-

covníků před propouštěním

znesnadňuje strukturální a

technické změny a může tak

paradoxně v delším období

nezaměstnanost zvyšovat –

což se zřejmě v Evropě již dě-

je. Nejlepší ochranou pracov-

níků před propouštěním je

udržení plné zaměstnanosti.

Průzkumy také ve shodě s tím

ukazují, že obavy ze ztráty za-

městnání trápí Evropany více

než Američany.

Otázka zdravotnictví
Pravděpodobně největší so-

ciální problém Spojených stá-

tů je zdravotnictví. Zdá se, že

v USA je menší dostupnost lé-

kařské péče (desetina popula-

ce nemá zdravotní pojištění),

vyšší kojenecká úmrtnost,

a nejdražší systém zdravotní

péče na světě. Nejrychleji při-

tom rostou výdaje za léky.

Nicméně Gersemann po-

dotýká, že americký systém

zdravotní péče doplácí i na

určitý „free rider“ efekt

(efekt černých pasažérů): ev-

ropské i další země totiž umě-

le limitují ceny, které mohou

americké farmaceutické fir-

my žádat za své léky. Tyto fir-

my nechtějí ztratit zahraniční

trhy, raději se tedy podřídí

cenové regulaci a potom se

„hojí“ na americkém trhu,

kde limity nejsou. Rozdíly

v cenách mohou být až dvou-

nebo trojnásobné. Jen díky

vysokým cenám léků v USA se

daří financovat zdejší farma-

ceutický výzkum, z kterého

má pak prospěch celý svět –

a také Evropa se na něm ráda

veze jako „černý pasažér“.

Devastující a varující je

ovšem jiný důvod vysokých

nákladů na americké zdravot-

nictví: procesy proti lékařům,

které v důsledku obrovských

odškodných zvedly náklady

na pojištění a vedou i ke sna-

ze lékařů vyhnout se riziko-

vým zásahům. V zemi, kde je

možné žalovat prodejce kávy

za to, že jsem se kávou opařil,

nebo prodejce hamburgerů

za to, že jsem obézní, jsou lé-

kaři snadno zranitelným cí-

lem. V ČR, kde pacient rovná

se prosebník, který reálně ne-

má ani desetinu práv, formál-

ně mu zaručených – a kde po-

zůstalí se ani nesmějí dozvě-

dět, na co pacient zemřel –

jsme ovšem svědky zase jiné-

ho extrému.

Závěr
Gersemann ukazuje, že

obyvatelé USA jsou daleko ví-

ce přesvědčeni, že mají příle-

žitost zlepšit v budoucnu své

postavení. Zda toto přesvěd-

čení odpovídá realitě, je těžké

empiricky prokázat. Samotné

optimistické očekávání však

zvyšuje kvalitu života. Vede ta-

ké k větší toleranci vůči příj-

movým a majetkovým rozdí-

lům – oproti evropskému rov-

nostářství (a dodejme i závis-

ti).

Nechá-li si Evropská unie

vzít možnost konkurence růz-

ných daňových a sociálních

systémů, různých stupňů re-

gulace ekonomického života

státem a různých pohledů na

ekonomickou svobodu, pak

se jí nemůže podařit zlepšit

svou pozici. Pohrdání „ame-

rickými poměry“ bude cha-

bou náplastí na rostoucí eko-

nomické zaostávání.

Recenze knihy: Gersemann, O.:

Cowboy Capitalism – European

Myths, American Reality: CATO

Institute, Washington, D.C., 2004.

Vydáno též v němčině jako

Gersemann, O.: Amerikanische

Verhältnisse: Die falsche Angst

der Deutschen vor dem Cowboy-

Kapitalismus. FinanzBuch Verlag,

München, 2003.
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NABÍZÍME

■

CEP nabízí studii „Vyčer-
pání zdrojů - skvěle pro-
dejný mýtus“ z pera zná-

mého českého ekonoma

Mojmíra Hampla. Knížka

se zabývá vztahem ekono-

mie a přírodních zdrojů,

zkoumá skeptické názory

o vyčerpání zdrojů a doka-

zuje jejich mylnost. Malt-

husiánství a ekologismus

jsou podle autora spojené

nádoby. Na konceptu „pro-

věřených zásob“ a podce-

ňování růstu poznání Hampl

ukazuje, proč vyčerpání ne-

musí děsit. K publikaci na-

psal předmluvu Václav Klaus. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 68 stran.

CEP nabízí knihu filozofa

Miloslava Bednáře „Evro-

panská tyranie“. Kniha,

k níž napsal předmluvu

Jan Zahradil, nese podti-

tul „Česká státní idea,

Evropská unie a demokra-

tická civilizace“. Je soubo-

rem autorových publikova-

ných i nepublikovaných

statí, jež napsal od roku

1995 až do současnosti.

Člení se do tří bloků: I. Čes-

ká státní idea, II. Filozo-

fické základy Evropy, III.

Politické komentáře. Publi-

kace by neměla chybět

v knihovně žádného odpůrce ani obhájce EU. 

Cena na dobírku: 139 Kč, 230 stran.
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Směřuje ČR k policejnímu státu?

Počet Policií České republi-

ky navržených a soudem po-

volených telefonních odpo-

slechů narůstá v České repub-

lice rychlostí, která by měla

alarmovat nejen veřejnost, ale

především justiční orgány

a zákonodárce. Čísla jsou sku-

tečně neuvěřitelná – jak reál-

ná čísla počtu povolených od-

poslechů, tak rychlost růstu

počtu odposlechů během po-

sledních let (viz tabulka 1). Je

Tomáš Haas
manažerský konzultant, působí v Kanadě

tedy usoudit, že šlo o odposle-

chy vyšetřovaných pro pode-

zření z trestné činnosti krimi-

nálního charakteru.

Možná stojí za to si porov-

nat počet povolených legál-

ních odposlechů mezi Českou

republikou a Kanadou, zemí,

která má zhruba třikrát větší

počet obyvatel než ČR,

a vzhledem k blízkosti a pro-

vázanosti s USA sdílí se

Spojenými státy společný pro-

blém mezinárodního organi-

zovaného zločinu a drogové

kriminality. Tabulka 2 ukazu-

je, že Kanada má v absolutním

počtu mnohem méně odpo-

slechů než ČR.

I proces schvalování odpo-

slechů je v Kanadě odlišný.

U nás rozhoduje soudce pří-

slušného krajského soudu na

základě žádosti dozorového

státního zástupce. V Kanadě

o povolení k odposlechu ne-

může požádat kterýkoliv stát-

ní zástupce. Je k tomu v kaž-

dém soudním okrese specific-

ky autorizován speciálně kva-

lifikovaný zástupce. Pro pří-

pady, kdy hrozí nebezpečí

z prodlení je rovněž jmeno-

ván stejně kvalifikovaný poli-

cejní orgán, který může podat

žádost přímo soudci.

Použití odposlechů není

v Kanadě běžnou a rutinní

operací ani pro policii, ani

pro státní zastupitelství ani

pro soudy. Je používáno vel-

■

se tomu stalo v případě

Kořistka.

Nápadný kontrast je ve způ-

sobech veřejné kontroly od-

poslechů. V České republice

je kontrolním orgánem pro

odposlechy Stálá komise pro

kontrolu použití operativní

techniky Policie ČR Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu Čes-

ké republiky. Podle prohláše-

ní předsedy této komise, po-

slance Jiřího Bílého, mají naši

poslanci pověření dohledem

nad používáním odposlechů

a jiné operativní techniky

k disposici pouze takové in-

formace, které potvrdí, zda

byl odposlech podle zákona

povolen.

Podle různých prohlášení

členů této komise v tisku ne-

mají oni přehled o tom, kolik

odposlechů bylo iniciováno

žádostmi policejních orgánů,

a kolik jich z celkového množ-

ství vykonala policie na „ob-

jednávku“ bezpečnostních a

zpravodajských služeb. Zdá

se, že členové naší parlament-

ní komise pro dohled nad od-

poslechy mají ještě méně in-

formací o používání odposle-

chů u nás, než má čtenář ve-

řejně přístupné zprávy Ka-

nadského Generálního pro-

kurátora o použití operativní

techniky v Kanadě.

Zatím se zdá, že čeští poslan-

ci v komisi, mimochodem pro-

věření pro nejvyšší stupeň uta-

jení, nemají ani tolik důvěry,

kolik jí má obyčejný kanadský

občan, nesmí vědět ani to, co

je v Kanadě veřejně přístupné

na požádání, nebo přímo na

internetové stránce úřadu

Generálního prokurátora.

Závěr
Na otázku, zda jsme nebo

nejsme na cestě k policejní-

mu státu, ve kterém je odpo-

slouchávání občanů a politic-

kých oponentů, nám postup

policie a justice a kavalírský

přístup policejního preziden-

ta, ministra vnitra a předsedy

vlády v otázce odposlechů již

odpověděl: „Kdo nic neprove-

dl, nemá se čeho bát.“ Není

sporu o tom, že na cestě k po-

licejnímu státu jsme. Jsme na

ní nebezpečně daleko a vzhle-

dem k netečnosti medií a ml-

čení politiků je třeba se obá-

vat, zda se tento trend ještě dá

zastavit.

ČR Povoleno Zamítnuto

2001 1336 6

2002 4261 16

2003 5015 64

Tabulka 1: Odposlechy v ČR

Zvláštní zpráva nejvyššího stát-

ního zastupitelství ČR. Kanada Povoleno Povoleno Povoleno
celkem s podmínkami bez podmínek

1999 167 162 5

2000 178 176 2

2001 147 146 1

2002 177 167 10

2003 95 89 6

Tabulka 2: Odposlechy v Kanadě

Pramen: Výroční zpráva generálního prokurátora Kanady, 2003.

na čase si nalít čistého vína:

Česká republika směřuje k po-

licejnímu státu.

Česká ostuda
Čísla za ČR mají ještě jednu

zajímavou vlastnost: existují

vlastně tři vzájemně se lišící

veřejně přístupné statistiky.

Liší se počet odposlechů udá-

vaných v tiskové zprávě Mi-

nisterstva vnitra (Přesná zprá-

va o policejních odposleších),

ve Zvláštní zprávě nejvyššího

státního zastupitelství a ve

Zprávě sněmovní Stálé komi-

se pro kontrolu použití opera-

tivní techniky Policie ČR.

Každá ze zpráv nám dává

jen celková čísla, žádná z nich

nedává přehled o tom, proč

byli odposlouchávaní vyšetřo-

váni, neexistuje veřejná statis-

tika, která by podala informa-

ce o tom, pro podezření z po-

rušení kterých paragrafů

trestního zákona byla povole-

ní vydána. V číslech není od-

děleno odposlouchávání pro-

váděné policií na žádost taj-

ných služeb od odposlouchá-

vání prováděného v rámci vy-

šetřování trestné činnosti po-

licií ČR.

Nejblíže realitě bude prav-

děpodobně statistika Zvláštní

zprávy nejvyššího státního za-

stupitelství, její čísla jsou 

přehledem žádostí o povolení 

odposlechu, podaných stát-

ním zastupitelstvím přísluš-

ným krajským soudům, a dá se

Kanadské poměry
Výroční zpráva kanadského

generálního prokurátora je

zajímavá nejen díky pozoru-

hodné statistice, ale i kvůli ji-

ným informacím, které zákon

nařizuje generálnímu proku-

rátorovi zveřejnit. Obsahuje

například údaje o tom, proč

byly sledované osoby odpo-

slouchávány, z kterých trest-

ných činů byly obviněny ne-

bo důvodně podezřívány,

a v kolika případech byly od-

poslechem získány informace

použitelné jako důkazy pro

obžalobu.

Celkově dává zpráva veřej-

nosti dobrý přehled o tom,

kolik bylo ve skutečnosti po-

volených odposlechů, jak

účinný je odposlech jako dů-

kazní prostředek, a hlavně,

zda povolený odposlech není

zneužíván a nadužíván. Podle

kanadského zákona je odpo-

slech výjimečným prostřed-

kem, používaným pouze v si-

tuaci, kdy závažnost a charak-

ter vyšetřovaného trestného

činu takový mimořádný zásah

do ústavou zaručeného sou-

kromí občanů vyžaduje.

mi, velmi zřídka. Žádosti poli-

cie jsou prokuraturou posu-

zovány opatrně, a pokud se je

pověřený státní zástupce roz-

hodne postoupit soudci, jsou

tak dobře zdůvodněny, že

soudce jen velmi vzácně ně-

kterou z nich zamítne.

Počet žádostí o povolení

odposlechu a procento soud-

ních procesů, ve kterých byly

informace získané odposle-

chem důkazními prostředky

vedoucími k odsouzení pa-

chatelů naznačuje, že použití

odposlechů a operativní tech-

niky je v Kanadě velmi pečli-

vě cíleným prostředkem při

stíhání pachatelů velmi ne-

bezpečných trestných činů.

Kontrola odposlechů
Drtivá většina žádostí poda-

ných na návrh policie, které

schválily české soudy, by se

v Kanadě pravděpodobně ni-

kdy ani před soudce nedosta-

la, a jen velmi těžko by se dala

potřeba odposlechů hned ně-

kolika osob, včetně ústavních

činitelů, zdůvodnit jednou vý-

povědí svědka podávajícího

nějaké neověřené a neověři-

telné vysvětlení policii, jako
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Může být politika křesťanská?*

To, že v nedávných prezi-

dentských volbách v USA ne-

hrála hlavní roli hospodářská

politika či válka v Iráku,

nýbrž diskuse o morálních

hodnotách, není překvapivé.

V soukromém i veřejném ži-

votě Američanů hraje nábo-

ženství důležitější roli než

u Evropanů. Protože se křes-

ťanstvím zaštiťuje řada politi-

ků v zahraničí i u nás, polož-

me v době klidu a vánočního

přemítání filozofickou otáz-

ku: může být vůbec politika

křesťanská?

Etika smýšlení a etika 
odpovědnosti

Pro vztah křesťanství a po-

litiky je dodnes inspirativní

přednáška „Politika jako po-

volání“, v níž Max Weber vy-

světlil rozdíl mezi etikou

smýšlení a etikou odpověd-

nosti. Etika smýšlení předsta-

vuje ideální etiku křesťana,

který se řídí morálními zása-

dami přikazujícími konat

dobro a nedělat zlo. Tato eti-

ka je užitečná jako maxima

pro jednání lidí v každoden-

ním životě, v oblasti politiky

však naráží na určité obtíže.

Kdyby politik musel zavrh-

nout každé jednání, které za-

vání použitím mravně nebez-

pečných prostředků, příliš

dlouho by se v politice neu-

držel. Praktický politik prová-

dí vyjednávání a kompromi-

sy, snaží se vyzrát na své pro-

tivníky, někdy používá meto-

du lsti. Nemusíme být machi-

avellisty, abychom si byli vě-

domi této vlastnosti politiky.

Politické situace nemají jed-

noduché kladné či záporné

znaménko: dobro, nebo zlo.

Jestliže ve válce nebo tváří

v tvář mezinárodnímu tero-

rismu zvažuje politik různé

varianty, z nichž v každé umí-

rá určitý počet lidí, je obtížné

toto dilema rozřešit na bázi

např. příkazu Nezabiješ. Je to

spíše volba mezi menším

zlem a větším zlem. Nejen ve

válce ale i v míru je politik

* Aktualizovaná přednáška na
semináři CEVRO „Křesťanské
hodnoty a liberálně-konzervativ-
ní politika“ 15. 4. 2004.

Marek Loužek
Centrum pro ekonomiku a politiku

postaven před různé etické

paradoxy a má odpovědnost

za to, co se pod jejich tlakem

může stát. Politika se proto ří-

dí spíše etikou odpovědnosti

než etikou smýšlení.

Lze souhlasit s Weberem

(1998), že kdo hledá spásu

duše a záchranu ostatních,

ten ji nehledá v politice. Žád-

ná etika smýšlení nemůže

principálně vyřešit problém,

že dosažení „dobrých“ cílů je

v řadě případů vázáno na

použití „pochybných“ pro-

středků. Kdy a v jakém rozsa-

hu eticky dobrý účel posvětí

riskantní prostředky a špatné

vedlejší účinky, nelze z pozi-

ce křesťanské etiky říci.

Při vědomí weberovské di-

ference lze pochybovat o tom,

že by mohla existovat nějaká

„křesťanská politika“ snažící

se prosadit křesťanské princi-

py i v sekulární sféře. Ani exi-

stence „křesťanských“ poli-

tických stran, ani sociální

nauka církve neopravňují

k domněnce, že by politika

mohla získat „křesťanské“ ry-

sy a dovést nás nejen do věč-

né nebeské ale i pozemské

blaženosti.

„Křesťanské“ politické
strany

Obhájci „křesťanské politi-

ky“ někdy argumentují tzv.

křesťanskými stranami. Ve

skutečnosti nelze většinu

křesťansko-demokratických

stran ani v zahraniční ani

hospodářské politice odlišit

od ostatních občanských

stran. Je zbytečné považovat

je za křesťanské jen kvůli ně-

kolika málo citlivým téma-

tům, jako jsou potraty či trest

smrti (na něž jsou navíc roz-

dílné názory i mezi křesťany).

Křesťansko-demokratické

strany zaujímají ve stranicko-

politických systémech nej-

různější pozice od levého

středu až po pravou část poli-

tického spektra – ať už jde

o jejich vlastní výklad, pro-

gram či praktickou politiku.

To dokazuje, že z křesťanství

nevyplývá žádný politický

program. V ČR hrají lidovci

roli politického středu a při-

pomínají tak – z hlediska po-

litického systému – spíše ně-

meckou FDP než CDU.

V USA navzdory velké ná-

boženské angažovanosti ob-

čanů se hlavní konzervativní

strana jmenuje republikán-

ská. Podobně ve Velké Bri-

tánii nemá žádná z hlavních

stran křesťanství v názvu. Vliv

křesťanství na politiku může

být silný i bez „křesťanských“

stran. Označení „křesťanská“

neznamená většinou víc než

přihlášení se k určité tradici.

Tento název však přináší rizi-

ka, neboť odrazuje část kon-

zervativních nekřesťanských

voličů.

Lze souhlasit s Codevillou

(1994), že křesťansko demo-

kratické strany v západním

světě zneužily a tím znehod-

notily kříž. Tyto strany pod-

porují materiální zájmy cír-

kevní hierarchie podobě jako

zájmy zemědělců. Ačkoli pro-

vádějí rétoriku na určitá etic-

ká témata jako potraty, v pra-

xi obvykle doporučují v těch-

to věcech hlasovat poslan-

cům podle vlastního svědo-

mí. Dlouho vládnoucí křes-

ťansko-demokratické strany

jsou někdy spojovány s ko-

rupcí (Itálie).

Ani česká zkušenost nepo-

tvrzuje, že by „křesťanská po-

litika“ mohla u nás získat do-

minantní postavení. Ačkoli li-

dovci představují na české

politické scéně stálici, prav-

děpodobně nikdy nepřed-

stihnou dvě hlavní strany –

sociální a občanské demokra-

ty. To, že KDS se spojila s ODS

několik málo let po svém

vzniku, není náhoda. Kvůli

tématům, jako jsou potraty,

není třeba zakládat politic-

kou stranu.

Křesťanství jako politický
program?

Někteří vidí možnost „křes-

ťanské politiky“ v sociální

nauce církve. Papežské en-

cykliky – např. Rerum Nova-

rum (1891) či Centesimus an-

nus“ (1991) – nabízejí názory

nejvyšší autority katolické

církve k širším společenským

otázkám doby. Jsou však pří-

liš obecné na to, aby se z nich

dal vyvodit politický pro-

gram. I když některé věci ja-

ko např. odmítnutí třídního

boje a varování před relativi-

zací hodnot jsou inspirativní,

je poněkud nešťastné, že jsou

zdrženlivé, pokud ne přímo

kritické ke kapitalismu.

Když se církev někdy vyjad-

řuje k aktuální společenské

a ekonomické situaci pro-

střednictvím sociálních pas-

týřských listů biskupů, je to

ožehavé. Narozdíl od sociál-

ních encyklik, které si udržují

určitou míru obecnosti, již

tím zasahuje do aktuálních

politických sporů. Nikdo ne-

může zakázat biskupům, aby

projevovali politické názory

jako jednotlivci, ale psaní cír-

kevních politických pamfletů

působí kontraproduktivně.

Např. „Pokoj a dobro“, kte-

rý vydala v roce 2000 Česká

biskupská konference (jakko-

li pro vnitřní potřebu), byl

klasickou ukázkou pochyb-

ného církevního politikaření.

Kdyby podobný dokument

zveřejnila např. Česká křes-

ťanská akademie nebo jiný

institut, dalo by se o něm dis-

kutovat. Povýšení tohoto spi-

su na úroveň téměř progra-

mového dokumentu českých

biskupů k transformaci však

bylo nepatřičné.

Církev je instituce duchov-

ní a nadčasová, angažovat se

v pozemských politických

sporech by se proto neměla.

Vyjadřuje-li se k etickým otáz-

kám, které se přímo dotýkají

náboženských norem jako

např. potraty, je to legitimní.

Valná většina normálních po-

litických a hospodářských té-

mat však žádnou nábožen-

skou dimenzi nemá. Snaha

po „jednotném hlasu“ křesťa-

nů zde působí uměle a zby-

tečně.

Křesťané v západních de-

mokraciích včetně ČR se an-

gažují v různých politických

stranách a proudech. Církve

by měly ponechat volnou

soutěž politických idejí a ne-

snažit se vnutit věřícím jed-

notný politický krunýř. Tou-

ha po jednotě za každou ce-

nu je zbytečná. Křesťanství

není politický program. Síla

církve spočívá v její barev-

nosti a pluralitě, nikoli šedi-

vosti a uniformitě. ▲
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Církev jako zájmová
skupina

Existuje však jeden případ,

kdy politické ambice církve

mohou být legitimní. Jde o si-

tuaci, kdy se církev snaží

ovlivnit své vlastní právní po-

stavení, majetek apod. V tako-

vém případě je zájmovou sku-

pinou jako kterákoli jiná sku-

pina – např. odboráři, svazy

zaměstnavatelů, zemědělců,

ocelářů, divadel či sportovní

sdružení. Církevní úsilí o da-

ňové či jiné výhody je přiro-

zené, nemělo by však být ha-

leno do slov o pravdě a lásce.

Vzhledem ke svému nábo-

ženskému charakteru nejsou

církve instituce primárně po-

litické. Nejsou organizovány

proto, aby lobbovaly, sdružo-

valy se a prosazovaly zájmy, či

se podílely na moci, a dokon-

ce ani ne proto, aby prosazo-

valy zájmy svých členů.

Přestože všechno to mohou

rovněž dělat, není to jejich

hlavním účelem. Tím je šíře-

ní víry, případně sociální a

charitativní činnost.

Když církve žádají stát

o různá daňová zvýhodnění,

ovlivňují zákonodárná roz-

hodnutí, působí na ministry

a parlament, chovají se v poli-

tickém systému jako lobbisté.

V takovém případě působí –

i když to nerady slyší – jako

všechny ostatní zájmové sku-

piny. Platí na ně veškeré po-

učky školy veřejné volby –

včetně té, že koncentrovaný

zájem se uplatňuje lépe než

zájem rozptýlený.

Odluka církví od státu je

důležitá nejen proto, aby da-

ňoví poplatníci šetřili peníze,

ale také, aby se tlak církví

v politických záležitostech

projasnil a zprůhlednil. Víra

je užitečná pro konkrétní lidi,

nikoli pro společnost jako ce-

lek. Proto není důvod, aby na

církve platili v daních i nevě-

řící. Bohužel žijeme ve středu

Evropy a i ve vztazích církví

a státu přežívá kontinentální

tradice.

Neokorporativistický ně-

mecký model, v němž církve

získávají veřejnoprávní statut,

sice vztahuje do církve poli-

tického rozhodování, součas-

ně je však zestátňuje a svým

způsobem znásilňuje. Plura-

listický americký model je

lepší, protože v něm církve

soutěží o vliv s ostatními spo-

lečenskými skupinami, což je

výhodnější pro daňové po-

platníky i pro církve, které

mají volnou ruku k prosazo-

vání svých zájmů a hodnot.

Závěr
Ačkoli někteří věří v jednot-

ný model křesťanské politiky,

která se vymezuje proti pro-

fánním politickým koncep-

cím a má ambici stát se výluč-

ným představitelem křesťan-

ství v politice, ve skutečnosti

žádný jednotný křesťanský

přístup k politice neexistuje.

Liberálně konzervativní poli-

tika se může inspirovat křes-

ťanskými hodnotami, křesťan-

ská politika jako taková je

však spíše protimluv.

Při respektování morálních

nároků křesťanského posel-

ství lze zastávat různé politic-

ké postoje, aniž by docházelo

ke konfliktu mezi nábožen-

skou a politickou dimenzí člo-

věka, či mezi nároky víry a po-

litickým programem. Křes-

ťanství chce přinášet duchov-

ní inspiraci, nikoli politické

názory. Spojenectví křesťan-

ství s pozemskými politický-

mi institucemi znehodnocuje

jak křesťanství tak politiku.
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NOVINKA

EP nabízí sborník č. 34/2004 „Potřebuje české soudnictví

reformu?“, do něhož přispěli Karel Čermák, Jiří Po-
spíšil, Jan Sváček, Dušan Tříska, Ondřej Knot, Klára
Veselá-Samková a Jan Bárta. Editoři Ilona Bažantová
a Marek Loužek zařadili do příloh výňatky z ústavy ČR

o soudnictví, výňatky ze zákona o soudech a soudcích,

schéma soudního systému v ČR a historie a postavení nej-

vyšších soudních institucí ČR. Předmluvu ke sborníku na-

psal prezident Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, rozsah 110 stran.

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

NABÍZÍME

CEP nabízí sborník č. 31/2004 „Vztah církví a státu“. Do

sborníku přispěli:  ministr Pavel Dostál, biskup Domi-
nik Duka, dále Jiří Hanuš, Marek Loužek, Rudolf
Bubik, Miroslava Němcová, Stanislav Přibyl, Jin-
dřich Dejmek, Jana Řepová a Robert Jan Hřebíček.

Do příloh je zařazena mj. neratifikovaná smlouva mezi ČR

a Svatým stolcem a výhrady prezidenta ke smlouvě

s Vatikánem. Předmluvu ke sborníku napsal prezident

Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 154 stran.

objednávky na www.cepin.cz 
tel. 222 192 406, e-mail: cep@cepin.cz
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PŘEDPLATNÉ 
CEPU 

Nejjednodušší způsob, jak za výhodnou cenu 

dostávat pravidelně Newsletter, sborníky CEPu 

a pozvánky na semináře

B L I Ž Š Í  I N F O R M A C E  N A :

www.cepin.cz • tel. 222 192 406

Patnáct let od 17. listopadu 1989

ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ

V úterý 16. listopadu přilá-

kal stovky lidí seminář Centra

pro ekonomiku a politiku

„15 let od listopadu 1989“. Na

panelu, který moderoval pre-

zident Václav Klaus, vystou-

pili přímí účastníci student-

ské demonstrace: poslanec

Marek Benda, ředitel gymná-

zia Václav Klaus ml., ekonom

Miroslav Singer, novinář

Bohumil Pečinka a poslanec

Jan Vidím.

Marek Benda zdůraznil

roli disentu pro pád komunis-

mu. Disent měl ohlas v zahra-

ničí, vytvořil prostor pro „še-

dou zónu“ a představoval al-

ternativu pro významnou část

národa. Vyrovnání se s minu-

lostí po roce 1989 bylo pozi-

tivní (satisfakce obětí) a nega-

tivní (potrestání viníků). Za-

tímco v satisfakci obětí jsme

udělali maximum, téměř ni-

koho z komunistických funk-

cionářů se zatím nepodařilo

pohnat k odpovědnosti.

Václav Klaus ml. ocenil,

že již patnáct let máme svobo-

du a demokracii a jsou dodr-

žována občanská práva. Ani

17. listopadu 1989 však nebyl

vítězstvím pro všechny. Nešlo

o vítězství pro lidi s nostalgií

vzpomínající na komunistic-

ký režim. Klaus ml. varoval, že

nástup totalitního režimu ne-

přichází náhle a nečekaně,

nýbrž díky pomalému, po-

zvolnému ale viditelnému

procesu.

Bohumil Pečinka označil

listopad 1989 za kontrarevolu-

ci. Revoluční byly metody, ni-

koli obsah změn, kterým bylo

znovuobnovení demokracie

a tržní ekonomiky. „Udělat

z rybí polévky akvárium“ se

zdál proces téměř nadlidský,

přesto se nakonec podařil.

V 90. letech došlo k přeskoče-

ní etap společenského vývoje,

po roce 1997 nastal regres.

V současné politice vlády vidí

Pečinka návrat k husákismu.

Miroslav Singer se podí-

val na vývoj po listopadu

1989 očima ekonoma. Odpo-

věď na otázku, co přinesl

17. listopad, je prozaická: ka-

pitalismus. Singer připomněl

zásadní debaty uplynulých

patnácti let (Klaus versus

Švejnar, Klaus versus ČNB,

Mládek a Zeman versus Klaus

v debatě o privatizaci, debata

o zadlužování apod.). Singe-

rovi chybí debata o kvalitě

statistik. Co nechybí, je svo-

bodný prostor se sebereali-

zaci.

Jan Vidím zdůraznil, že

studenti byli silou, která děla-

la revoluci. Odmítl mýty, že

svoboda a demokracie spadly

do klína, nebo že listopad

1989 byl hrou zpravodaj-

ských služeb. Zpochybnil so-

ciologické průzkumy, podle

nichž pětina lidí dává před-

nost minulému režimu. Kdy-

by kdokoli mohl strávit v ko-

munismu byť jen pár hodin,

určitě by se chtěl rychle vrátit

do svobodné společnosti.

Prezident Václav Klaus při-

pomněl, že lidí, kteří chtěli

budovat most mezi Výcho-

dem a Západem a rušit NATO

a Varšavskou smlouvu, bylo

hodně. Jiří Weigl upozornil

na roli 1,5 miliónu členů KSČ,

kteří rychle odhodili stranické

legitimace. Vladimír Dlouhý

prohlásil, že disidenti uměli

bourat, nikoli stavět. Podle

Ladislava Jakla realita mnoho-

násobně překročila všechno,

v co jsme mohli doufat.

V závěru Marek Benda vy-

zdvihl význam církví pro pád

komunismu. Podle Václava

Klause ml. zlo nelze personifi-

kovat; každý, kdo přiložil ruku

k demontáži režimu, pomohl

dobré věci. Podle Miroslava

Singera byl komunismus bíd-

ný systém, proto mu nevěřili

ani komunisté. Bohumil Pečin-

ka připomněl mezinárodní vý-

znam Ronalda Reagana. Podle

Jana Vidíma každý, kdo vykres-

luje transformaci jako ne-

úspěšnou, žene vodu na mlýn

komunistů. ML

Dne 29. 11. 2004 uspořáda-

lo Centrum pro ekonomiku

a politiku seminář „Finanční

rámec EU 2007–2013“. Na pa-

nelu, který moderoval kanc-

léř Jiří Weigl, vystoupili ná-

městek ministra zahranič-

ních věcí Vladimír Müller,

člen rozpočtového výboru

Evropského parlamentu Hy-

nek Fajmon a výkonný ředitel

Centra pro ekonomiku a poli-

tiku Petr Mach.

Vladimír Müller nabídl

úvod do dějin sestavování

rozpočtu Evropské unie. Ro-

zebral první a druhý De-

lorsův balíček, Agendu 2000

a dnešní finanční perspekti-

vu. Připomněl časový hori-

zont jednání o finanční per-

spektivě 2007–2013 a návrh

Evropské komise k ní. Česká

vláda podle něj považuje ná-

vrh komise za dobrý základ

pro jednání, vidí však prostor

pro snížení některých výdajů.

Hynek Fajmon argumen-

toval, že finanční rámec EU

přerozděluje přibližně pouze

1 % HDP. Finanční perspekti-

va je dosud nezávazná, po při-

jetí evropské ústavy by se to

ale změnilo. Šest nejbohatších

členů EU požaduje snížení od-

vodů členských zemí do roz-

počtu EU. Do roku 2010 vidí

Fajmon jako nejvýhodnější

strategii pro ČR podpořit roz-

počet EU na úrovni 1,1 % HDP,

udržet princip vyrovnaného

rozpočtu a vyčerpat prostřed-

ky ze strukturálních fondů.

Petr Mach označil finanč-

ní rámec EU za hru s nulovým

součtem. Rozebral příjmovou

a výdajovou strukturu rozpo-

čtu. Názvy kapitol v nové per-

spektivě se podle něj mění

orwellovským způsobem. Ce-

lý systém je v rozporu s pro-

klamovaným principem sub-

sidiarity. Pro ČR by bylo lepší,

kdyby nic do Bruselu neposí-

lala a nic nedostávala. Není

třeba trvat na maximu dotací,

které často představují škodli-

vé a distorzní výdaje.

Finanční rámec EU 2007–2013
Dušan Šrámek z týdeníku

Profit navrhl aplikovat nega-

tivní daň na rozpočet EU, aby

Brusel nemohl rozdělovat pe-

níze podle vlastního uvážení.

Miroslav Singer považuje fi-

nanční rámec za menší část

ekonomické dimenze EU,

podstatnější je část regulační.

Karel Dyba prohlásil, že před-

stava o kladném rozpočto-

vém saldu pro ČR plynoucím

z členství v EU byla iluzí.

Miloslav Bednář upozornil na

diskriminační pravidla v ze-

mědělské politice.

Vladimír Müller odmítl sdě-

lit, kdo jsou naši spojenci či

odpůrci v debatě o rozpočto-

vém rámci, zájmy uvnitř jed-

notlivých zemí se podle něj

často kříží. Hynek Fajmon

ocenil, že se stanoviska vlády

a ODS k rozpočtovému rámci

překvapivě sblížily. Petr Mach

namítl, že rozpočet EU je vy-

rovnaný, protože by unii stej-

ně nikdo nepůjčil. ML



ru. Ty považujeme za mno-

hem podstatnější než případ-

né explicitní finanční dary

od evropských institucí.

Chceme se podílet na rozho-

dování v EU. Chceme budo-

vat svobodnou a prosperující

Evropu. Nepotřebujeme ale

Evropu jako velmoc, která by

se pokoušela dominovat či

spoludominovat světu.

7. Členství v EU nemá alter-

nativu, ale všechno ostatní al-

ternativu má. Když toto ří-

kám nyní, dva týdny po pode-

psání a několik týdnů či měsí-

ců před ratifikováním ústavy

EU, chci tím zdůraznit, že

jsem přesvědčen o tom, že

právě tento dokument alter-

nativy má.

Doufám, že nadcházející

ratifikační proces nám dá

šanci podívat se na evrop-

skou ústavu více zblízka a ne-

zaujatě a vážně o ni diskuto-

vat. Považuji za důležité pro

nás všechny uvědomit si, že

nedávno podepsaná ústava

není jen další z řady evrop-

ských smluv. Je to mnohem

více. Ruší všechny dosavadní

smlouvy EU a Evropských

společenství a ustavuje doce-

la novou EU – právně, ústav-

ně a politicky odlišnou od té

stávající. Nová EU – založená

na své vlastní Ústavě – se ve

skutečnosti stane novým

Evropským státem se všemi

základními atributy státu,

v němž budou současné člen-

ské státy zredukovány na re-

giony či provincie. Formální

odsouhlasení podřízení se

vyšší entitě povede k opuště-

ní naší dosavadní národní de-

mokracie, suverenity a poli-

tické nezávislosti.

8. Jsem rád, že nám pravi-

delná berlínská konference

Nadace Herberta Quandta

dává příležitost diskutovat

o těchto otázkách a vést sku-

tečný dialog. Někteří ze zde

přítomných byli v minulosti

zvyklí slýchat jen monology

a ujišťuji vás, že jsme větši-

nou nepatřili mezi ty, kdo

tento monolog vedli. Proto si

tolik přejeme, aby se koneč-

ně rozběhl skutečný dialog

i o těchto důležitých evrop-

ských tématech.
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INTEGRACE ČI UNIFIKACE EVROPY*

1. Evropa – nebo snad přes-

něji Evropská unie – je nyní

pro většinu z nás hlavním

předmětem našeho zájmu. Je

tomu tak proto, že EU stále ví-

ce ovlivňuje a určuje naše ži-

voty, že stále více utváří zá-

kladní institucionální rámec

našeho bytí, že nás nutí stále

více a více sledovat, co se dě-

je v Bruselu a že nás nutí zba-

vovat se našich starých loaja-

lit a přijímat loajality nové. To

je – alespoň pro nás v nových

členských zemích – radikál-

ně nová situace a tato skuteč-

nost by neměla být podceňo-

vána.

2. Chtěl bych jasně říci

hned na počátku, že jsem

proti uměle urychlovanému

sjednocování kontinentu, že

to nepovažuji za pozitivní

a nezbytný vývoj, a že si ne-

myslím, že by se touto cestou

zvyšovala naše svoboda a pro-

sperita. Chci zdůraznit, že

tento můj postoj by měl být

považován za přípustný a le-

gitimní, politicky přijatelný

a „normální“. Musím bohužel

říci, že tomu dosud tak není.

3. Abych se vyhnul mož-

ným nedorozuměním, chtěl

bych zdůraznit, že jsem pro

pokračování evolučního – te-

dy přirozeného a logického

procesu integrace Evropy, za-

loženého na odstraňování

všech zbytečných překážek

svobodného pohybu lidí a je-

jich idejí, zboží a služeb, pe-

něz a kapitálu, že jsem pro

pokračování procesu založe-

ného na svobodné a neome-

zované konkurenci pravidel,

politik a zákonů, na konku-

renci kultur a vzorců chování

mezi jednotlivými evropský-

mi zeměmi.

4. Nejsem pro unifikaci,

homogenizaci, harmonizaci

a standardizaci evropského

kontinentu. Přátelská spolu-

práce mezi evropskými vlá-

dami je správná a plodná,

jsem ale proti její byrokratic-

ké institucionalizaci. Nejsem

příznivcem myšlenky „stále

těsnější unie“. To, co hájím

a doporučuji, není negativ-

ním programem. Jsem pro

spolupráci a přátelství mezi

evropskými zeměmi v míře

a dokonalosti, jakou si jen lze

představit. Nejsem však pro

eliminaci zemí (a států) a pro

jejich nahrazování struktura-

mi EU, kterým chybí dosta-

tečná demokratická odpo-

vědnost.

5. Problém této demokra-

tické odpovědnosti je klíčový

a já jsem skutečně znepoko-

jen tím, nakolik je bagatelizo-

ván a jak je mnoha evropský-

mi politiky, novináři, byro-

kraty a intelektuály zcela za-

mlčován nebo jak si ho neu-

vědomují.

To se projevuje zejména

při snahách potlačovat roli

národních států a přenášet

politické otázky a veřejnou

volbu na nadnárodní úroveň.

To vede k podkopávání de-

mokratické odpovědnosti,

která – jak nás učí lidsjá histo-

rie lidstva – existuje jedině

v rámci národních států.

Rozhodování na jaké úrovni

organizovat veřejné statky

a kde provádět ve svobodné

společnosti „veřejnou volbu“

vyvolávalo, vyvolává a bude

vyvolávat trvalý spor a já tr-

vám na tom, že proklamova-

ná, ale prázdná doktrína

Evropské unie – subsidiarita

– nám v tomto ohledu žádné

řešení nenabízí.

Pro mnohá rozhodování je

národní stát příliš velký,

a proto existují obce, kraje

a provincie. Pro mnohá roz-

hodování je národní stát pří-

liš malý a proto existují mezi-

národní organizace či mezi-

národní dohody na regionál-

ní, kontinentální či globální

úrovni. O jedné věci ale pod-

le mě nemůže být sporu. Pro

demokracii je právě národní

stát to pravé. Pokusy potlačo-

vat národní stát nás vedou

k post-demokratickému bra-

ve new world, k absenci de-

mokratické odpovědnosti,

k opuštění stávajících a „pro-

věřených“ demokratických

mechanismů a garancí, k na-

hrazování politiky technic-

kým a úřednickým myšlením.

Staré způsoby rozhodování

prošly testem času a byly vý-

sledkem evolučního výběru.

Nové mechanismy byly vytvo-

řeny pomocí sociálního inže-

nýrství a pomocí zpupného

konstruktivismu. Obhajování

těchto nových rozhodova-

cích mechanismů je založeno

na něčem, co nazývám ideo-

logií evropeismu, která se plí-

živě prosazuje, aniž bychom

ji explicitně přijali za svou.

■

Václav Klaus,
prezident republiky

* Projev na Evropském fóru.
Berlín, 20. listopadu 2004.

Členství v EU nemá 
alternativu, ale všechno 
ostatní alternativu má. 

Tento problém je pro mě

absolutně klíčový. Rozhodo-

vání v lidské společnosti není

otázkou technické a organi-

zační efektivnosti nebo racio-

nality. Rozhodování je funda-

mentální otázkou demokra-

cie. Měli bychom si přiznat,

že se nyní nacházíme na kři-

žovatce: buď se vydáme dole-

va – do světa Brave New

World Aldouse Huxleye se

štěstím organizovaným sho-

ra, nebo půjdeme doprava –

k obnově demokracie posta-

vené na klasickém liberalis-

mu. Jsem přesvědčen, že je

potřeba vidět to takto ostře

a nemilosrdně.

6. Česká republika bere své

členství v EU vážně. Členství

v EU pro nás nemá alternati-

vu. Chceme být dobrými

a spolehlivými partnery pro

všechny naše přátele, kolegy

a sousedy, pro všech 24 zemí,

s nimiž sdílíme své členství.

Nechceme se vézt zdarma na

účet druhých. Jsme si vědomi

přínosů evropské integrace,

což jsou přínosy toho, že mů-

žeme být součástí liberalizo-

vaného evropského prosto-


