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Petr Mach: Z hlediska Cen-
tra pro ekonomiku a politiku
je to netradiční setkání. Kla-
sický seminář na téma evrop-
ské ústavy, seminář s řečníky,
seminář v sále budeme dělat
jindy. Dnešní setkání slouží
k představení této knížky
a k odpovědi na případné do-
tazy zde shromážděných zá-
stupců médií.

Václav Klaus: Záměrem to-
hoto setkání je uvedení této
malé knížečky na český trh,
její předání občanům České
republiky. Není to žádný se-
minář, není to beseda o ev-
ropské ústavě. Někteří z nás,
kteří jsme shromážděni v Cen-
tru pro ekonomiku a politi-
ku, považujeme návrh evrop-
ské ústavy za skutečně zásad-
ní, revoluční dokument, kte-
rý mění svět, který mění
Evropu, který mění naše živo-
ty, který mění životy všech,
kteří si ho přečetli nebo i ne-
přečetli, kteří si myslí, že se
jich netýká, ač on se jich týká.
A protože je to dokument slo-
žitý, dlouhý, špatně čitelný,
pokusili jsme se přispět k to-
mu, aby měl občan České re-
publiky možnost suverénně
se rozhodnout o tom, co k ně-
mu řekne.

Titulkáře článků našich de-
níků bych chtěl poprosit, aby
si přečetli, jak se ta knížečka
jmenuje. Aby si všimli, že tam
není napsáno „Řekneme své
NE evropské ústavě“, ale že
jsme záměrně napsali: „Řek-
neme své ANO nebo NE ev-
ropské ústavě“. Čili je to dání
šance, je to vybídnutí k dialo-
gu. Je to vybídnutí k tomu, aby
se pokud možno každý sezná-

připravili tento stručný a
doufejme, že i čtivý doku-
ment. Protože – jak jsem na-
psal do své předmluvy – ni-
kdo z nás nejsme doma pro-
rokem, nepokusili jsme se ta-
kovouto analýzu napsat sami,
ač myslím, že bychom to
svedli. Použili jsme text sku-
piny irských právníků a eko-
nomů pod vedením profesora
Anthony Coughlana, který se
nám zdál příhodný, přesný,
jasný, srozumitelný. Přeložili
jsme ho a je Vám v této struč-
né brožurce k dispozici v čes-
kém jazyce.

Když jsme to dávali číst li-
dem kolem nás, někteří říka-
li: Možná, že to je ještě trošku
dlouhé! Pro ty, kteří si myslí,
že to dlouhé je, jsem se k této
analýze pokusil napsat krát-
kou předmluvu. A pro ty, kte-
ří si myslí, že i ta předmluva
je dlouhá, jsem se pokusil na-
psat jisté shrnující desatero,
které je blízké tomu, které

„Řekneme své ANO nebo NE 
evropské ústavě“

Doba založení firmy (ve dnech)

Pramen: World Bank, 2004

Zkrácený záznam tiskové konference při představení 
publikace CEPu, kavárna Slavia, 6. dubna 2005

▲

mil s argumenty pro a proti,
aby se svobodně a demokra-
ticky v této věci rozhodl.

My evropskou ústavu
opravdu považujeme za zá-
sadní a revoluční, průlomový,
převratový dokument. Jak-
koli se jeho tvůrci snaží tuto
jeho převratnost, revoluč-
nost a zásadní průlomový
charakter bagatelizovat, jak-
koli se nám snaží tvrdit, že
v podstatě o nic nejde, že ta-
kových dokumentů už bylo
napsáno mnoho a že se vů-
bec nic nezmění. A jakkoli se
snaží všemožně říkat: „Ob-
čané, nečtěte ho, nezabývejte
se jím vážně, není to až zas
tak důležitá věc. Důvěřujte
nám, nám velikánům evro-
panství. My vám říkáme, že to
je dokument dobrý, tak
zdvihněte svou ruku a řekně-
te své ano.“

Na takové bagatelizování
rozumný člověk nemůže ni-
kdy přistoupit. Proto jsme
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před několika týdny uveřejni-
la Mladá fronta Dnes v rozho-
voru se mnou.

Někteří si pořád hrají s ná-
lepkami eurooptimistů, euro-
pesimistů či skeptiků. Prosím
Vás, nedělejte to. My, které
trápí to, co se děje s Evropou,
odmítáme nálepku euroskep-
ticismu nebo europesimis-
mu. Právě proto, že jsme opti-
misté, tak se maximálně sna-
žíme, aby to s tímto kontinen-
tem a s námi všemi dopad-
lo co nejlépe. Čili prosím, ne-
používejte tyto zjednodušují-
cí nálepky. Prosím také ty,
kteří vytahují nálepku na-
cionalismu, aby to také nedě-
lali.

Byl jsem velmi rád, když
jsem před dvěma týdny uvi-
děl článek ve Frankfurter
Allgemeine Zeitung, který
byl věnován mé osobě, a tam
byla v nadpisu napsaná tato
věta: český prezident Václav
Klaus má rád svobodu a trh,
právě proto se bojí o Evropu.

me. Jako občan této země ale
doufám, že lidé šanci říci
své ano nebo ne dostanou.
V opačném případě by to bylo
pohrdání jejich názorem.
I když žijeme v nepřímé, za-
stupitelské demokracii, v tom-
to případě se jedná o tak zá-
sadní změnu života naší, ale
i všech dalších generací, které
budou žít v tomto prostoru té-
to země, že by bylo dobré, aby
šanci vyjádřit se k tomu dosta-
li všichni. To je mé hluboké
přesvědčení.

Jakkoli vím, že je text ústa-
vy složitý a jakkoli dobře vím,
že lidé nečtou ani volební
programy, tak odmítám pohr-
davé teze řady eurofilů o tom,
že nesmí dopustit, aby o tom
rozhodovali občané, neboť
oni tomu nerozumí, nejsou
dostatečně moudří. Slyším to
mimo jiné od kdejakého čle-
na vlády zemí Evropské unie
přijíždějícího lobovat do Čes-
ké republiky. To je obrovské
pohrdání občanem, to je po-
hrdání, na které jsme my, kte-
ří jsme prožili komunismus,
obzvláště citliví. Jestli to ne-
trápí někoho v západní Ev-
ropě, nás to trápí.

František Novák, iDnes.cz:

Týden uvedl zprávu, že ve

své knížce nabádáte čtenáře,

aby hlasovali proti ústavě?

Václav Klaus: Já bych v té-
to chvíli přečetl z mé před-
mluvy dvě krátké věty, které,
doufám, přesně reagují na tu-
to Vaši otázku. „Věřím, že je
předložený text pro každého,
kdo se na rozhodování o této
věci chce podílet, dostateč-
ným návodem. Udělat si svůj
vlastní názor je nejen občan-
ským právem každého z nás,
ale i naší občanskou povin-
ností.“ Já k tomu silnější vý-
rok, než tento, který jsem na-
psal před několika týdny, ne-
mám.

Redaktorka AFP: Za pár

týdnů budeme mít první vý-

ročí vstupu do Evropské

unie. Máme v České republi-

ce co slavit?

Václav Klaus: Rád slyším,
že i Vy používáte ne druhou,
ale první osobu množného
čísla. Říkáte „máme“. Čili Vy,
jako Francouzka, se identifi-
kujete s Českou republikou.
To už je asi to evropské ob-
čanství! Já, když teď přijedu▲

Prosím proto všechny, aby
nesklouzávali k takovým laci-
ným nálepkám. Je snadné ty-
to nálepky odrážet a demon-
strovat, jak falešné a směšné
jsou. Máte-li hlubší protiargu-
menty, než jsou tyto, prosím
Vás, uvádějte je, ale nálep-
ky ne.

Česká televize, Ivan Lukáš:

Vláda na kampaň k euroú-

stavě vyčlenila zhruba dvě

stě miliónů korun. Mě by za-

jímalo, zda CEP nebude tře-

ba žádat stát o nějakou část-

ku, která by podpořila vydá-

ní té knížky?

Václav Klaus: Když tady
mluvíte o dvou stech milió-
nech, roční rozpočet CEPu je
tak v kategorii jednoho či
dvou procent této částky.
V částkách, o kterých vláda
hovoří, my nežijeme a nejsme
zvyklí se pohybovat. Musíme
ukázat, že to zvládneme i bez
peněz daňových poplatníků.

David Macháček, Hospo-

dářské noviny: Vy jste, pane

prezidente, nebo nevím, jestli

nemám tady na půdě CEP ří-

ci pane předsedo správní ra-

dy, řekl, že ta knížka má

sloužit lidem k tomu, aby se

každý dokázal svobodně roz-

hodnout. Chci se zeptat na

dvě věci – kde za prvé berete

jistotu, že se budeme moci

svobodně rozhodovat, proto-

že zákon o referendu, který

by nám dával tuto možnost,

zatím neexistuje. A druhá

věc, kdy Vy osobně si předsta-

vujete, že bychom se takto

svobodně měli rozhodnout?

Kdy podle Vás je nejzašší ter-

mín pro vypsání referenda?

Václav Klaus: To je nepo-
chybně otázka, která jde za rá-
mec ambicí této knížky a za
rámec ambicí jednoho prvku
naší občanské společnosti –
Centra pro ekonomiku a poli-
tiku. O tom my rozhodovat,
ani spolurozhodovat nemůže-

NOVINKA

CEP nabízí novou publikaci „Řekneme své ano nebo ne
evropské ústavě“ s předmluvou Václava Klause. Knížka
obsahuje „Analýzu smlouvy o ústavě pro Evropu, která
Evropskou unii přeměňuje v evropský stát“, z pera irské-
ho profesora Anthony Coughlana z EU Research and
Information Centre. 

Cena na dobírku: 69 Kč, 58 stran.

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

(Foto: LN – Hynek Glos)



lyžovat do Rakouska nebo
Itálie, tak chci říci: ty naše
krásné Dolomity! Jestli jste to
použila ve stejném významu,
tak je to docela dobré. Ale
vážně:

Nemáme důvod, abychom
jezdili lobovat při referen-
dech do cizích zemí, jako to
dělají někteří jiní evropští po-
litikové. Já jsem nejel, na roz-
díl od prezidenta Vaší země,
před španělským referendem
do Španělska, abych tam pre-
zentoval své názory. Respek-
tujeme, že výchozí entitou, ve
které žijeme, výchozím veřej-
ným prostorem, ve kterém se
pohybujeme, je pro nás entita
zvaná Česká republika. A já

nemám důvod přemlouvat
někoho ve Finsku, Irsku, Řec-
ku, Lotyšsku jak má hlasovat.
Nicméně, byl bych docela
rád, kdyby oni dodržovali stej-
ný princip.

K té Vaší otázce, jestli má-
me 1. května co slavit? Je zají-
mavé, že tato otázka přichází
od zahraničního novináře.
Česká republika vzala vstup
do Evropské unie jako nor-
mální věc. Tady se netancova-
lo v ulicích. Mám pocit, že se
ani při prvním výročí nebude
v ulicích tancovat, ale na roz-
díl od řady jiných zemí, v prů-
běhu tohoto prvního roku
v České republice nevznikl
žádný atak na naše členství

v Evropské unii. Občané ne-
začali protestovat, že se stalo
to či ono. A v tom se možná –
v té naší pragmatičnosti – od
některých dalších zemí odli-
šujeme.

Magdalena Figertová, Čes-

ký rozhlas: Jak si představuje-

te budoucnost Evropské unie

v případě, že by členské země

neschválily ústavu?

Václav Klaus: Já si – při ne-
schválení ústavy – představuji
kvetoucí budoucnost Evrop-
ské unie. A to je ten můj euro-
optimismus. Evropská unie
a lidé, kteří v ní žijí, potřebují
ke svému šťastnému a úspěš-
nému životu co nejméně ta-

kových dokumentů. Takže si
myslím, že by se nestalo vů-
bec nic. Není pravda, že se ně-
co zásadního naruší. Nikoli. Já
vím, že to je v evropských ku-
loárech módní klišé. Velký
cyklista, Romano Prodi, pou-
žívá svůj známý cyklistický
příměr: jedete-li na kole, tak
nesmíte ani vteřinku přestat
šlapat, protože když přestane-
te šlapat, tak spadnete. To po-
važuji za naprosto zavádějící
a nemístný příměr. Evropská
unie není kolo. Není třeba ne-
přetržitě šlapat a chrlit jeden
takový dokument za druhým.
V Evropě by se bez něho vů-
bec nic nestalo.
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Posoudit ideové zakotvení
zesnulého Jana Pavla II. není
možné bez pochopení zá-
kladní skutečnosti: papež ne-
šířil žádnou z mnoha rozma-
nitých sekulárních idejí či
ideologií a rovněž nehlásal
sebe sama nebo nějakou svoji
vlastní ideovou soustavu. Je-
ho hlásání evangelia bylo po-
jaté univerzálně – jako posel-
ství víry hlásané již po dva ti-
síce let, určené všem lidem
a překračující veškeré možné
ideologické bariéry. Přesto se
však s ideovou rozrůzněností
v tomto světě musel papež
během svého pontifikátu set-
kávat či utkávat.

Střet s totalitarismem
Vyloženým střetem se stalo

papežovo setkání s teorií i pra-
xí totalitních režimů dva-
cátého století. Skutečnost, že
Jan Pavel II. jako první papež
v dějinách vstoupil do synagó-
gy, aby se tam modlil, jakož
i jeho prohlášení starozákon-
ní smlouvy za Boží čin, jenž
nebyl nikdy zrušen, lze po-
chopit a docenit právě jako re-
akci na antisemitské blouzně-
ní nacionálního socialismu.

Teologická reflexe posled-
ních desetiletí pak také v sou-
vislosti s těmito papežovými
postoji kriticky reagovala na
dřívější antijudaistické prvky
v křesťanském myšlení, které
vymýtila ze svých myšlenko-
vých schémat. Papežova

Stanislav Přibyl
katolický duchovní

Ideové zakotvení papeže Jana Pavla II.

omluva za historické omyly
církve u příležitosti jubilejní-
ho roku 2000, mimo jiné za
mnohdy nepřátelský postoj
katolických křesťanů vůči ži-
dům, by bez této skutečné
vnitřní proměny byla pou-
hým prázdným gestem.

perspektivních milodarů.
Stačí uvést matku Terezu, její-
hož díla si papež hluboce vá-
žil, aby bylo zřejmé, v čem
především spočívá křesťan-
ský přístup k lidem v tíživé
sociální situaci.

To však nebylo přinejmen-
ším od konce 60. let jasné
zdaleka všem katolíkům, a to
především v zemích latinské
Ameriky. Hnutí jako „křesťa-
né za socialismus“ a přede-
vším nově vzniklá tzv. teolo-
gie osvobození koketovala
s marxistickou ideologií v mí-
ře dosud v katolicismu neví-
dané. Rozpoznání a pojmeno-
vání tohoto nebezpečného
fenoménu spadá až do doby
pontifikátu Jana Pavla II.
Jedině papež, který měl kon-
krétní zkušenost z praxe mar-
xistického režimu za želez-
nou oponou, mohl za „so-
ciálními analýzami“ teologů
osvobození rozpoznat mar-
xistická myšlenková schéma-
ta, která tito teologové absor-
bovali na blahobytných zá-
padních univerzitách a niko-
li v přelidněných aglomera-
cích latinskoamerických vel-
koměst.

Instrukce Kongregace pro
nauku víry z roku 1984 v re-
akci na teologii osvobození
delegitimovala používání mar-
xistického pojmového instru-
mentária v křesťanském teo-
logickém myšlení, a to daleko
ostřejším tónem, než by se
dalo očekávat za pontifikátu

jiného papeže, který by pří-
mou osobní zkušenost s tota-
litním režimem neměl. Na
dokreslení situace lze pak
uvést papežův soukromý vý-
rok o tom, že „posledním pře-
svědčeným marxistou na svě-
tě bude nějaká americká ře-
holnice“.

Evoluční posuny
Přirozeným papežovým

ideovým spojencem proti to-
talitním režimům v prosazo-
vání lidských práv a přede-
vším náboženské svobody by-
lo západní liberální pojetí de-
mokracie. Za pontifikátu
Jana Pavla II. se výkon papež-
ství velmi rychle proměnil do
podoby jakési „světové agen-
tury“ pro lidská práva: papež
pravidelně reagoval na aktu-
ální světové dění, přičemž
vždy odmítal války a násilí, ja-
kož i potlačování základních
práv a svobod. Osobní váha
papežova hlasu i křesťanská
inspirace jeho postojů zne-
možňovaly, aby šlo v jeho vy-
jádřeních a modlitbách o laci-
ný a eklektický humanrightis-
mus.

Inspirace principy liberál-
ní demokracie však byla
i za pontifikátu Jana Pavla II.
omezena především souhlas-
ným pohledem na hodnotu
základních lidských práv, za-
tímco jeho názory na sociální
otázky se od klasického libe-
ralismu v mnoha zásadních
postojích lišily. Jestliže za
pontifikátu Pavla VI. se zdálo,

Jedině papež, který měl 
konkrétní zkušenost z praxe

marxistického režimu 
za železnou oponou, 
mohl za „sociálními 
analýzami“ teologů 

osvobození rozpoznat 
marxistická myšlenková 

schémata.

Papežův střet s marxis-
mem a jím inspirovanými to-
talitními režimy byl ještě kon-
krétnější než utkání s nacis-
mem, protože tyto režimy na
začátku pontifikátu Jana
Pavla II. (1978) zaujímaly ce-
lou třetinu světa, mimo jiné
papežovo rodné Polsko. Proti
marxistické sociální utopii
má přirozenou imunitu samo
křesťanství, a to především
díky důrazu, který klade na
konkrétní pomoc konkrétní-
mu člověku oproti spřádání
vizí o „novém a lepším světě“,
jimž je naopak třeba lidi obě-
tovat. Charitní služba a po-
moc lidem v nouzi byla ofici-
ální marxistickou ideologií
odmítána coby rozdávání ne-

▲



jetí společnosti charakter
principiální pevnosti a zakot-
vené předvídatelnosti. Tako-
vého ukotvení bylo v dneš-
ním proměnlivém světě veli-
ce zapotřebí a Janu Pavlu II.
za něj patří velký dík i od
těch, kteří byli jinak od círk-
ve, kterou po 26 let vedl, jak-
koli vzdáleni.
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že sociální nauka katolické
církve ustoupí do pozadí, vy-
tlačena komplexním a pod-
nětným učením Druhého va-
tikánského koncilu, Jan Pavel
II. znovuoživil klasickou soci-
ální doktrínu církve ve třech
encyklikách: Laborem exer-

cens (1981), Sollicitudo rei

socialis (1987) a konečně
Centesimus annus (1991).

Prohlášení prezidenta ČR
k úmrtí Svatého otce

Zprávu o skonu Svatého otce Jana Pavla II., hlavy katolic-
ké církve, jsem přijal s hlubokým zármutkem a osobním po-
hnutím.

Jana Pavla II. jsem po více než čtvrt století považoval za
jednu z nejvýznamnějších osobností soudobého světa. Byl
to moudrý a citlivý člověk, který celý svůj život obětoval
ideálům lásky k člověku, ideálům lidské dobroty, pokory
a pomoci slabším, ideálům lidské svobody, důstojnosti a od-
povědnosti. Zásadním způsobem ovlivnil boj za demokracii
v zemích komunistického bloku a je i jeho zásluhou, že tyto
země už 15 let žijí svobodně.

Jan Pavel II. stál i v době narůstající relativizace hodnot
pevně na straně základních principů křesťanské víry, které
jsou jedním z pilířů naší civilizace.

Jan Pavel II. byl i velmi lidskou osobností. Celý svůj život
se zajímal o problémy a utrpení prostých lidí, velmi dobře
se orientoval ve složitostech dnešního světa, neuzavíral
sebe a svou církev do sebe, ale naopak žil v kontaktu s mo-
derním životem konce 20. století. Jako první slovanský
papež měl velmi blízký vztah k naší zemi a ke všem jejím
občanům bez rozdílu jejich světového názoru. Jeho osobní
zkušenost byla s tou naší velmi podobná. Proto nám jeho
obavy i naděje byly tolik blízké.

V Janu Pavlovi II. svět ztrácí vynikající osobnost, dobrého
člověka a každý člověk svého zastánce a přítele.

Václav Klaus, 3. dubna 2005

Na otázku, zda se po ztrosko-
tání komunismu stal kapita-
lismus vítězným společen-
ským systémem a zda je inspi-
rativním modelem také pro
země třetího světa, papež od-
povídá sice s výhradami, ale
přesto kladně: „Označuje-li se
za ,kapitalismus’ hospodář-
ský systém, který uznává zá-
kladní a kladnou úlohu pod-
niku, trhu, soukromého vlast-
nictví a z něho plynoucí od-
povědnosti za výrobní pro-
středky a úlohu svobodných
tvůrčích sil člověka v oblasti
hospodářství, bude odpověď
jistě kladná.“ (CA 42b)

Konzervativní, 
nebo liberální?

Samotná papežova mnoho-
stranná a rozvětvená činnost
byla zejména ze strany médií
kriticky nahlížena prizmatem
víceméně umělého dilematu,

Jan Pavel II. se setkával a ut-
kával při výkonu svého ponti-
fikátu s rozmanitými ideový-
mi soustavami, které hýbaly
dvacátým stoletím i aktuál-
ním dneškem. Papežova zá-
kladní věrnost poselství
evangelia pak dodávala všem
těmto setkáním s různými
druhy lidského myšlení a po-

Jednotlivé aspekty papežova
učení se staly rozhodně 
bližšími demokratickému 

kapitalismu, než pojetí všech
předchůdců Jana Pavla II. 

na papežském stolci.

Při hodnocení jeho sociál-
ních encyklik je třeba vzít
v úvahu především tradiční
snahu papežů vyjadřovat
doktrinální změny a posuny
vůči vlastním předchůdcům
vždy evolučně. Z tohoto hle-
diska ani nemělo smysl, aby
se Jan Pavel II. bezvýhradně
postavil za liberální pojetí
ekonomiky a společnosti,
jestliže ještě takový Pius XI.
přijal encyklikou Quadra-

gesimo anno (1931) za legi-
timní korporativistický mo-
del státu a fungování společ-
nosti, a to navíc v době Mus-
soliniho vlády v Itálii.

V oficiálním katolickém
myšlenkovém prostředí za-
tím nedošlo k přímému set-
kání s anglosaským politic-
kým a ekonomickým myšle-
ním. Pozitivní hodnocení pa-
pežových encyklik, které je
nám ze Severní Ameriky
zprostředkováváno přede-
vším díky překladům studií
Michaela Novaka a jemu blíz-
kých autorů, je spíše jakýmsi
jejich výkladem ex post.
Tento myšlenkový okruh li-
berálně a konzervativně smýš-
lejících autorů však zatím ne-
měl primární a rozhodující
vliv na celkové pojetí katolic-
ké sociální nauky, takže spíše
vyzdvihuje jednotlivé aspek-
ty papežova učení, které se
staly rozhodně bližšími de-
mokratickému kapitalismu,
než pojetí všech předchůdců
Jana Pavla II. na papežském
stolci.

V poslední papežově soci-
ální encyklice Centesimus

annus lze také nalézt expli-
citní potvrzení tohoto pojetí.

Hodnota věrnosti tradici,
která čelí módním trendům,

je jasná a nadčasová.

zda ten či onen jeho krok je
„konzervativní“ nebo „pro-
gresivní“, tedy „liberální“.
Oceňována byla například
papežova ekumenická otev-
řenost vůči jiným církvím
a náboženstvím, zatímco
„konzervativní“ papežovy po-
stoje se často setkávaly s ne-
pochopením. Pro některé
z nich je charakteristický la-
tentní spor s módním gende-
rovým pojetím společnosti.

Za situace, kdy se považuje
za politicky korektní stanovo-
vat kvóty zastupování žen
v různých grémiích a institu-
cích, je papežovo stvrzení
dvoutisícileté církevní praxe
kněžského svěcení vyhraze-
ného pouze mužům těžko
pochopitelné a přijatelné.
Hodnota věrnosti tradici, kte-
rá čelí módním trendům, je
však zcela zřejmá a nadčaso-
vá. Obdobně směřuje proti
současným trendům napří-
klad odmítání registrované-
ho partnerství homosexuálů
nebo rozvodu jako zcela auto-
matického řešení manžel-
ských problémů. Zde se již
postoje „konzervativního“ pa-
peže blížily konzervativnímu
pojetí společenských institu-
cí u myslitelů především an-
glosaské provenience.

NABÍZÍME

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

CEP nabízí sborník
č. 31/2004 „Vztah církví
a státu“. Do sborníku při-
spěli: ministr Pavel Do-
stál, biskup Dominik
Duka, dále Jiří Hanuš,
Marek Loužek, Rudolf
Bubik, Miroslava Něm-
cová, Stanislav Přibyl,
Jindřich Dejmek, Jana
Řepová a Robert Jan
Hřebíček. Do příloh je
zařazena mj. neratifikova-
ná smlouva mezi ČR
a Svatým stolcem a výhra-
dy prezidenta ke smlou-
vě s Vatikánem. Před-

mluvu ke sborníku napsal prezident Václav Klaus.

Cena na dobírku: 89 Kč, 154 stran.

■
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Pane prezidente, jste jed-
ním z nejprominentnějších
kritiků Evropské ústavy. Jaké
pro to máte důvody?

Vývoj v Evropské unii kriti-
zuji již dlouho. Ve vztahu
k Ústavě nezaujímám žádný
nový postoj, Ústava je pro
mne pouze špičkou dávno exi-
stujícího ledovce. Jsem pro ev-
ropskou integraci, pro otevírá-
ní Evropy, pro odstraňování
různých bariér, které znesnad-
ňují svobodný pohyb všeho –
nikoliv pouze zboží, jak tvrdí
ti, kteří můj postoj karikují.

Mluvíte o těch, kteří Vám
předhazují, že chcete jen zó-
nu volného obchodu?

Nejsem pouze pro volný po-
hyb zboží a služeb, nýbrž i pro
volný pohyb lidí, peněz, myš-
lenek, ideologií, postojů, pro-
stě všeho. To je moje pozice.
To jsem zdůraznil a zopakoval
mnohokrát. Jsem nicméně
proti druhé fázi procesu ev-
ropské integrace, která spočí-
vá na zcela jiných principech.
Důsledně proto rozlišuji mezi
integrací na straně jedné,
a sjednocováním či unifikací,
na straně druhé. To jsou pro
mne zcela odlišné věci. Posun
od integrace k unifikaci sledu-
ji již delší dobu. Je pro mne
spojen s Jacquesem Delorsem
a s Maastrichtskou smlouvou. 

Ústava je dalším krokem
v tomto směru?

Pro mne je Ústava završe-
ním tohoto druhého procesu.
Není ale jen jeho završením
pasivním, nýbrž je jeho aktiv-
ním posunutím na jinou úro-
veň.

A tam číhá nebezpečí?
Nebezpečí spočívá v tom,

že se Evropa odvrací od de-
mokracie a svobody. Nedove-
du si představit demokratic-
kou společnost bez státu, kte-
rý by nebyl vázaný na národ
(nebo několik národů). Ne-
mám tím přirozeně na mysli
,,etnicky čistý“ národní stát,
o to mi vůbec nejde. De-
mokracie potřebuje základnu
ve státu, jinak se ocitáme v po-
stdemokracii. Evropská unie
je pro mne postdemokratic-
kou institucí.

Rozhovor Bertholda Kohlera a Karl-Petera Schwarze s Václavem Klausem

Mám strach o Evropu*

* Rozhovor vyšel ve Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 15. 03. 2005, překlad z němčiny.

Obvykle se navrhuje posíle-
ní kompetencí Evropského
parlamentu, aby byl tento de-
mokratický deficit odstraněn.

Tato námitka je známá, ale
absolutně chybná. Dokážu si
stěží představit, že ji někdo
může myslet vážně. K demo-
kracii a k parlamentarismu
potřebujete démos, tedy lid,
a ten v Evropě nemáme.
Nedovedu si také představit,
že v dohledné době budeme
v Evropě evropský lid mít.
Proto jsou analogie se Spo-
jenými státy americkými fa-
lešné. Rozdíly mezi Massa-
chusetts a Texasem jsou ne-
srovnatelně menší než rozdíly
mezi např. Finskem, Řeckem,
Irskem a Portugalskem. Jeden
démos v Evropě neexistuje.
To člověk vidí každodenně
i na tom, jak funguje Evropský
parlament. To není otázka je-
ho malých kompetencí, jak se
často tvrdí. Rozšíření kompe-
tencí kompenzovat nepřítom-
nost démos nedokáže.

Kladete rovnítko mezi po-
stdemokratický a nedemo-
kratický?

Subtilní rozdíly mezi post-,
ne-, či antidemokratický jsou
vhodné pro složitý esej, ale ne
pro novinový rozhovor.

Domníváte se tedy, že de-
mokratický deficit v Evropské
unii není možné odstranit?

Odstranit se nedá a se změ-
nou kompetencí Evropského
parlamentu není spojen. To je
chybná představa, kterou se
ale autoři Ústavy pravděpo-
dobně nechali vést.

Ústava vychází z předsta-
vy, že si rozšíření EU žádá sil-
nější centrum, které by bylo
schopno řídit větší a kom-
plexnější Unii. Myslíte si, že
i tohle je špatně?

Rozšíření s sebou přináší
problémy. To je zcela jasné
a ví to všichni. Otázka zní, jak
tyto problémy vyřešit. Stará
socialistická myšlenka, kterou
z naší nedávné minulosti zná-
me velmi dobře, říká, že čím
větší a složitější je systém, tím
více musí být řízen shora. Za
časů komunismu jsme proti
této myšlence bojovali a již
tenkrát jsme zformulovali na-
še protiargumenty. To ostatně

také bylo jádrem sporu o soci-
alismus v národohospodářské
literatuře třicátých, čtyřicá-
tých a padesátých let. Fried-
rich von Hayek tenkrát řekl
zcela jasně, že ,,neviditelná ru-
ka“ trhu je tím důležitější, čím
větší a složitější je systém.
Musím bohužel konstatovat,
že stoupenci evropské inte-
grace dodnes zastávají anti-
hayekovské pozice. Evropská
ústava a její nástroje jsou díky
tomu špatným řešením pro-
blémů spojených s rozšíře-
ním.

Domníváte se, že započatý
proces ratifikace ústavy a
dalšího prohloubení integra-
ce ještě může být zastaven?

Určitě. To je moje naděje.
Bojím se o Evropu. 

To je moje nejdůležitější po-
selství: Mám vážně obavy
o Evropu.

Tyto obavy mám a proto
jsem proti ratifikaci Evropské
ústavy. Nic jiného.

Máte nějaké spojence? Vel-
ká většina členských států EU
je pro Ústavu. Většina poli-
tiků.

Mými spojenci nejsou ze-
mě, neboť ty myšlenky nema-
jí. Mými spojenci jsou lidé a já
jsem přesvědčen o tom, že
většina Evropanů chápe, co ří-
kám a že má podobné obavy.
Bohužel je ale Evropská unie
a debata o její ústavě v rukou
lidí – v rukou evropeistů –
kteří svoji budoucnost svázali
s Evropskou unií. Tito lidé po-
třebují mezinárodní organiza-
ce jako je EU. Pro ně je to ide-
ální fórum, kde dostávají prá-
ci a plat, kde mohou získat za-
městnání a reputaci. I zde mi
otevřel oči Friedrich von
Hayek. Po 2. světové válce si
všiml, jak se všichni derou do
mezinárodních organizací,
neboť v nich panuje demokra-
tický deficit – to je pro tyto
organizace naprosto charak-
teristické. Dnes je to stejné.
Pro lidi, kteří snídají v Be-
nátkách, obědvají v Dublinu
a večeři si dávají ve Stock-
holmu, platí Kunderova ,,ne-
snesitelná lehkost bytí“: pro
ně je to ráj, který musí bránit.
Ale obyčejní lidé musí být
proti.

Tvrdíte, že politická třída

tento proces nemůže zastavit.

Že to musí udělat občané.

Nevystavujete se tím podezře-

ní z populismu či z toho, že se

vzdáváte základů reprezen-

tativní demokracie? Václav

Klaus – revolucionář?

Populismus je něco jiného.
Populista dělá sliby, nabízí
jednoduchá a laciná řešení.
Co říkám já, je relativně slo-
žité.

Chcete ale, aby o přijetí Ev-

ropské ústavy rozhodli v Čes-

ké republice lidé?

Ano. Mám pro to dva důvo-
dy. Je to tak dramatická změ-
na, že to nemůže být pone-
cháno na ratifikaci parlamen-
tem. K tomu se musí přičíst
i to, že existuje propast mezi
názorem politické třídy a ná-
zorem lidí.

Pro Čechy a Slováky však

státoprávně neméně důležité

rozhodnutí, totiž rozdělení

Československé federace, bylo

v roce 1992 také učiněno bez

referenda.

To bylo něco jiného. Ten-
krát část Československa ne-
chtěla zůstat ve federaci. Byl
jsem na české straně a chtěl
jsem Československo zacho-
vat, ale Slováci chtěli pokračo-
vat dále sami. Čechům v tako-
vém referendu nebylo možné
položit žádnou smysluplnou
otázku. Na co by měli odpoví-
dat? Jestli jsou spokojeni
s tím, že Slováci půjdou dál
svou vlastní cestou? To by pře-
ce nemělo žádný smysl.
Kdyby však byli dotázáni, zda
chtějí rozdělení země, odpo-
věď by asi byla jasné ne. To by
však v ničem nepomohlo, to
by nic nevyřešilo a proto ta-
to analogie není správná.
Správné na tom však je to, že
Evropská ústava je stejně dů-
ležitá jako například rozděle-
ní země. Není to žádná malič-
kost. V Německu však o Ústa-
vě žádné referendum nebude,
stejně tak jako nebylo referen-
dum o zavedení Eura, protože
se dalo předvídat, že by byl vý-
sledek záporný. Když mluví-
me o deficitech demokracie...
ale to radši nebudu komen-
tovat. ▲
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Doporučíte českým obča-
nům hlasovat proti Ústavě?

Dokážu rozlišovat mezi svojí
státně-politickou rolí a svým
osobním postojem. Nebudu
nikomu nic doporučovat, ale
své argumenty jasně a otevře-
ně vyslovím, abych lidem uleh-
čil cestu k jejich rozhodnutí.
To je má úloha.

Zahraničí je poněkud zma-
tené postojem Prahy k Ústavě.
Český prezident je rozhodně
proti, česká vláda pro. Kdo
v této záležitosti mluví za Čes-
kou republiku?

To není korektní otázka.
Kdyby byla česká pozice jasná
bez debaty, nepotřebovali by-
chom ani ratifikaci, ani refe-
rendum. Doufám však, že je
dnešní úroveň demokracie
v Evropě stále ještě tak vysoká,
že je možné postavit ano a ne
vedle sebe. Apriori říkat, že je
povolené a možné říci pouze
ano, to je právě ta tragédie
dnešní Evropské unie. V ji-
ných částech světa to nechá-
pou. 

Necítíte se se svým názorem
osamocený, nebo dokonce
diskriminovaný?

V žádném případě. Proč
bych měl být? Jsem si zcela jist
tím, že je nálada dnes úplně ji-
ná než před pěti lety, nebo do-
konce před rokem. To ukazují
jak průzkumy veřejného mí-
nění, tak debaty v médiích.
Dokonce se obávám toho, že
jednou bude v módě říci ne.
Jsem ale proti všem módním
trendům – jsou nebezpečné.
Je naprosto jasné, že stoupen-
ci evropské integrace jsou
v defenzívě. Ono je taky
opravdu obtížné dát na otázku
ohledně Evropské ústavy klad-
nou odpověď. Musím uznat,
že je daleko jednodušší ústavu
kritizovat. Ústava je tak prázd-
ná a špatná, že to její obhájci
mají opravdu o mnoho těžší
než její protivníci.

Jakým směrem by se tedy
měla EU vyvíjet? Jaké povahy
by měla být?

Evropská unie nepotřebuje
Ústavu. Ta je jen pokusem
stoupenců integrace urychlit
evropské sjednocení a unifika-
ci. To ale Evropa určitě nepo-
třebuje. Můžeme přece zůstat
na různých úrovních integrač-
ního procesu. Stoupenci ev-
ropské integrace jako je
Romano Prodi nebo náš mi-
nistr zahraničí Cyril Svoboda

používají analogii s kolem, na
kterém člověk musí neustále
šlapat dál, aby nespadl. Toto
srovnání je mylné. Nemohu
ho akceptovat.

Jakou představu však máte
Vy? Evropa jako zóna volné-
ho obchodu plus konfederace
států?

Zóna volného obchodu reál-
nou alternativou není. To je
právě trik evropeistů, stavět
proti sobě pouze tyto dva ex-
trémy. Evropská integrace má
stovky alternativ. Dnešní situa-
ci sice nepovažuji za dobrou
a integrační proces bych zasta-
vil již dříve. Ale reálné by bylo
aspoň zmrazit dnešní stav. Je
utopií vracet se ke stavu před
Maastrichtem. V žádném pří-
padě se však nesmí jít dál.

Jste pro rozšíření EU o Tu-
recko, Ukrajinu či dokonce
Rusko?

O rozšíření nemůže být dis-
kutováno, aniž by současně
nebyla řešena problematika
prohloubení. Já jsem proti ja-
kémukoliv dalšímu prohlou-
bení a pro co největší rozšíře-
ní: Turecko, Maroko, Ukraji-
na, Kazachstán – čím více, tím 
lépe.

A Rusko?
Rusko je moc veliké. Navíc

si myslím, že Rusové o vstup
do EU nemají zájem.

V zemích, které měly podob-
nou minulost jako Česká re-
publika, např. na Slovensku,
v Maďarsku či na Slovinsku,
téměř neexistuje žádný spor
o Evropské ústavě. Je možné,
že ona zvláštní česká citlivost
pramení spíše ze zkušenosti
s rakousko-uherskou monar-
chií než ze zkušenosti se so-
větskou nadvládou?

Možná, proč ne? Postoj
ostatních zemí však podle
mne spíše souvisí s něčím ji-
ným. Možná to bude znít tro-
chu ,,arogantně“, ale mám po-
cit, že si Češi jsou svým evro-
panstvím absolutně jisti, pro-
tože jejich země leží v srdci
Evropy. My (nebo Poláci) ne-
potřebujeme jako potvrzení
svého evropanství členství
v EU. V zemích, které leží dále
směrem na východ či jih, je si-
tuace poněkud odlišná.

Již několik týdnů Českou
republikou otřásá koaliční
krize. Vy jste již veřejně pro-
jednával možnost předčas-
ných voleb. Grossův kabinet
již není schopný vládnout?

Jsou dvě možnosti. Buď sou-
časná koalice oznámí, jak hod-
lá produktivně pokračovat
v práci oněch 16 měsíců do
voleb, nebo bude souhlasit se
zkrácením legislativní perio-
dy. Čekám na odpověď a tato
odpověď by měla přijít ne bě-
hem týdnů, ale během dnů.
Řeč ministerského předsedy, tu
takzvanou omluvu, jsem očeká-
val. Bohužel byla pro všechny
včetně mne, s výjimkou sociál-
nědemokratické strany, nedo-
statečná. Odpověď na otázku,
jak zvládnout těchto 16 měsí-
ců, v ní pro mne nebyla. Zdá
se mi proto, že to byl nákrok
směrem k druhé možnosti.

Ale co můžete dělat Vy? Čes-
ký prezident nemá pravomoc
rozpustit parlament.

Naše ústava, která byla ve ví-
ru dělení Československa
schválena velice spěšně, na to-
to nepamatuje. V tomto směru
existují jisté obtíže, které mu-
sím akceptovat. Ale tohle není
čistě legislativní záležitost.
Prezident přece není robot –
šachový počítač, který prová-
dí předem naprogramované
tahy. Prezident ovlivňuje at-
mosféru v zemi a může se také
pustit do jistých politických
iniciativ.

Akceptoval byste menšino-
vou vládu, která by v parla-
mentu měla podporu komu-
nistů?

Ne, to už jsem řekl několi-
krát. Nechci opakovat roli pre-
zidenta Beneše. Jsem také pro-
ti úřednické vládě. Aby se
vládlo pomocí „Klausových
dekretů“, to je přece nesmysl,
to zcela jistě dělat nebudeme.

Jakou roli v německo-čes-
kých vztazích hraje minulost
60 let po ukončení války?

Minulost tu je, ale další roz-
voj vztahů mezi oběma země-
mi nebrzdí. Existují uskupení,
která se k těmto otázkám stále
vracejí, ale každodenní život
v našich zemích to neovliv-
ňuje.

Před vstupem do EU Česká
republika úspěšně uhájila
Benešovy dekrety a zákon
o beztrestnosti. Znamená to,
že ony dekrety, které se týkají
Němců a Maďarů, zůstanou
na věčné časy nedotknutelné?

Co znamená „úspěšně uháji-
la“? My jsme řekli jenom to, že
změnit či odstranit minulost
nemůžeme. Požadavek na zru-
šení dekretů znamená chtít

měnit minulost a to nemohu
akceptovat.

Mnohým z těch, kteří kriti-
zují české lpění na Benešo-
vých dekretech, nejde o jejich
retroaktivní zrušení, ale o mo-
rální distancování se od od-
sunu.

Morální distancování se od
dekretů je něco úplně jiného.
Politici Československa a Čes-
ké republiky to od roku 1989
dělali znovu a znovu. Člověk
to nemůže říkat desetkrát den-
ně. Ke svému projevu v Ústí
nad Labem v březnu loňského
roku nemám co dodat.

Tenkrát jste mluvil o činech,
které jsou z dnešního pohledu
nepřijatelné.

To je přece zřejmé. To není
nic nového. To jsem v posled-
ních 15 letech zopakoval snad
stokrát.

Důraz byl na tom vymeze-
ní ,, z dnešního pohledu „.
Z tehdejšího pohledu bylo te-
dy to, co se odehrálo po skon-
čení války, přijatelné?

Termín „přijatelný“ je něco
jiného. Tenkrát se to, co se
událo, událo za podpory větši-
ny československého obyva-
telstva a za podpory vítězných
velmocí. Nechápu, proč se
o této otázce znovu diskutuje.
Kde máme skončit s dějinami?
Máme znovu diskutovat o otáz-
kách roku 1918, kdy jsme od
Rakouska nedostali patřičné
reparace? Má to smysl? Já bych
to nedělal. My ale nemáme po-
tíže pouze s 2. světovou vál-
kou. Měli jsme tu také 40 let
komunismus a Sovětský svaz
toho tady napáchal hodně.
Měl bych jet do Ruska a poža-
dovat odškodnění např. za ne-
zaplacené dodávky uranu? To
opravdu nemá žádný smysl.
Tohle není moje otázka na pa-
na Putina a proto nechápu,
proč je mi v Německu tato
otázka kladena.

Opětovně se objevily návr-
hy na takzvané lidské gesto
pro zvlášť těžce postižené su-
detské Němce. I z české strany.
Naposledy se této myšlenky
ujal tehdejší vicepremiér
Mareš. Jaký je váš postoj k té-
to myšlence?

To v naší zemi není téma-
tem dnešní diskuse. Nemohu
k tomu říci nic nového.

Jste pro nebo proti takové-
muto gestu?

Jsem téměř proti všemu, co
pan Mareš kdy navrhl. ■
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ZPRÁVY ZE SEMINÁŘŮ

Ve středu 16. března 2005
uspořádalo Centrum pro eko-
nomiku a politiku seminář
„Václav Černý – sto let od naro-
zení“. Na panelu, který mode-
roval prezident Václav Klaus,
vystoupili Miloslav Bednář
z Filozofického ústavu Aka-
demie věd ČR a Jiří Brabec
z Masarykova ústavu. Pro ne-
moc se omluvil esejista a pře-
kladatel Josef Mlejnek, jehož
teze však shrnul moderátor.

V úvodu Václav Klaus po-
znamenal, že vlastně neví,
s kým Černého srovnat. Nesl
v sobě celé 20. století; byl
u všeho (literární historie, fi-
lozofie, politika apod.). Pre-
zident připomněl knihu „Křik
koruny české“ z roku 1969
a debatu, která se o ní rozvi-
nula. V roce 1945 si Černý
znepřátelil všechny, když kri-
tizoval lúzu. Záslužný je pře-
klad „Vzpoury davů“ od Or-
tegy y Gasseta.

Miloslav Bednář označil
Černého za význačného čes-
kého intelektuála 20. století.
Ocenil jeho kritiku totalitár-
ních ideologií, zejména mar-
xismu. Ve sváru demokratic-
ké civilizace a totalitních ide-
ologií většina intelektuálů se-
lhala, nikoli však Václav Čer-
ný. Bednář kritizoval proble-
matický vztah Černého k so-
cialismu. Socialismus byl pod-
le Černého uspořádání, které
bylo důsledkem liberalismu,
protože mělo vést k nejširší
míře svobody.

Jiřího Brabce zarazila ma-
lá informovanost o Václavu
Černém. Připomněl, že Černý
musel žít od 35 let v totalitár-
ních systémech. Vždy když
našel své hlavní místo na ka-
tedře, přišli roky 1938, 1948
a 1968, které znamenaly ko-
nec jeho přednášek. Přístup
k Černému se ocitá ve dvou
krajnostech: obdiv, nebo zau-

jatost. Veřejností je však bo-
hužel Václav Černý bagateli-
zován. Jeho filozofické pojetí
osobnosti je dodnes nosné.
Připomenut byl vztah k F. X.
Šaldovi.

Josef Mlejnek v přetlu-
močeném příspěvku připo-
mněl, že v roce 1905 se na-
rodila řada význačných čes-
kých osobností: vedle J. We-
richa, J. Voskovce, J. Zahrad-
níčka, V. Holana také V. Čer-
ný. Mlejnek rozebral Černé-
ho knihy o Němcové, Kar-
lu Čapkovi, Seifertovi, ale ta-
ké o Dantovi, Cervantesovi,
Claudelovi, o baroku, roman-
tismu i sešity o existencialis-
mu. Nelíbí se mu však kritic-
ké postoje Černého k Jakubu
Demlovi a Vladimíru Hola-
novi.

V diskusi Václav Klaus při-
pomněl Černého úlohu v od-
boji za druhé světové války
a v Chartě 77. Libuše Bene-

šová označila Černého za slo-
žitou a komplikovanou osob-
nost, která nevytvořila žád-
nou školu. Přirovnání k Šaldo-
vi podle ní sedí – přinejmen-
ším v hyperkritičnosti (Kri-
tický měsíčník) a osamělosti.
Podle Pavla Dostála byl Václav
Černý unáhlený v hodnocení
básníků za okupace. To však
nesnižuje jeho velikost.

Podle Miloslava Bednáře se
v Černém promítá konfliktní
osud 20. století; není náhoda,
že byl pronásledován a nená-
viděn za komunismu. Podle
Jiřího Brabce byl Černého ži-
vot dramatický; za ne příliš
aktuální brožurku Černého
o rasismu z roku 1939. Podle
Václava Klause byl Václav
Černý autentický, měl vysoko
postavenou mravní i odbor-
nou laťku. Jeho soudy neby-
ly příkré a nerudné; prostě
konstatoval i různá lidská 
selhání. ML

Sto let od narození Václava Černého

V úterý 29. března 2005
uspořádalo Centrum pro eko-
nomiku a politiku seminář
„Měříme správně HDP?“. Na
panelu, který moderoval pre-
zident Václav Klaus, vystou-
pili předseda Českého statis-
tického úřadu Jan Fischer, po-
radkyně prezidenta Stanisla-
va Janáčková a viceguvernér
České národní banky Miro-
slav Singer. Akce se těšila hoj-
né účasti odborné i laické ve-
řejnosti.

Jan Fischer v úvodu při-
pomněl, že HDP neměříme,
nýbrž odhadujeme. HDP je
jen jedním z výstupních agre-
gátů složitého systému národ-
ních účtů. Do úskalí odhado-
vání HDP Fischer zařadil sou-
lad ročních a čtvrtletních od-
hadů, tvorbu vs. užití, soulad
s odvětvovými statistikami,
faktor šedé ekonomiky, pře-
počty do stálých cen a po-
stupné zpřesňování odhadl.
Za rychlost se platí daň v po-
době nepřesnosti. Bez revizí
to podle řečníka nejde.

Stanislava Janáčková se
zaměřila na tři námitky v loň-

ském odborném tisku vůči
měření HDP: správné měření
reálného růstu HDP, dopad
směnných relací a tempo do-
hánění vyspělých zemí.
Reálný růst podle ní může být
systematicky podhodnocován,
protože nezohledňuje růst
kvality statků. Přičítat k reál-
nému růstu HDP ještě zhod-
nocení koruny však Janáč-
ková považuje za unáhlené.

Miroslav Singer označil
růst reálného HDP za špatný
indikátor blahobytu. Zatímco
v reálném růstu v národních
měnách ČR zaostává za Pol-
skem a Maďarskem, v euro-
vém vyjádření naopak jasně
vede. Reálný růst měřený v ná-
rodních měnách je v dlou-
hém období pro měření ne-
vhodný. HDP snižují rovněž
daňové úniky. Směnné relace
zahraničního obchodu nazna-
čují větší mezinárodní konku-
renceschopnost českých fi-
rem.

V diskusi Karel Dyba upo-
zornil na rozdíl mezi růstem
reálného HDP a růstem reál-
ných mezd v letech 1989 až

Měříme správně HDP?
2004. Miroslav Tuček položil
otázku, proč nevykazujeme
místo HDP hrubý národní
produkt. Eva Zamrazilová na-
mítla, že oficiální statistika ne-
dokáže zachytit hluboké
strukturální a kvalitativní změ-
ny, k nimž během transforma-
ce došlo. Karel Kříž se otázal,
proč je český HDP zveřejňo-
ván jako poslední na světě.

Jan Fischer odpověděl, že
se ČSÚ vůbec nemusí stydět

za včasnost zveřejňovaných
informací. Připustil, že chyb
ve statistice je více, ale někte-
ré z nich se nakonec navzá-
jem vyruší. Stanislava Janáč-
ková potvrdila sílu české ko-
runy a dala ji do kontrastu
s periodickými devalvacemi
v Polsku a Maďarsku. Miro-
slav Singer vyslovil obavu, že
chyby v měření HDP jsou
multiplikativní, nikoli aditiv-
ní. ML



by se dalo těmito právními
prostředky prosazovat. Je to
mocenské postavení (stejně
jako u prezidenta, veřejná
funkce přinášející právo i po-
vinnost činit určitá rozhod-
nutí), a složení soudcovské-
ho sboru má určitě úplně jiná
kritéria, než by bylo kritéri-
um diskriminace. Ta kritéria
jsou složitější, nelze pro ně
asi ani dost dobře stanovit
normu.

Podle článku 2 Ústavy totiž
„Lid je zdrojem veškeré státní
moci; vykonává ji prostřed-
nictvím orgánů moci zákono-
dárné, výkonné a soudní.“
Otázka komu a jakým způso-
bem lid svěří vykonávání té
které moci, je nekonečně slo-
žitá a má spoustu alternativ.
O žádné z těch alternativ za-
tím nikdo neusnesl, že je to
ta dokonalá. Myslím, že způ-
sob výběru dobrých soudců
je tedy v této poloze, a zaklí-
nání se diskriminací podle
věku nebo pohlaví nebo ji-
ných kritérií mu nijak nepo-
může. Přesně stejně jako že
podle zákazu diskriminace
se nedá sestavit parlament,
k tomu je třeba volebního
práva.

*
Za hlavní výsledek této

kampaně považuji poznání,
že soudců je ve skutečnosti
dostatečný počet, a že minis-
tr spravedlnosti po preziden-
tově rozhodnutí jmenovat ny-
ní jen 21 soudců ani nepřišel
s žádným argumentem, kte-
rým by prezidenta republiky
přesvědčoval o naléhavosti
potřeby jmenovat ještě něja-
ké osoby k dalším soudům,
kde by jejich příchod zname-
nal řešení nějaké opravdové
potřeby.

Prezidentovo rozhodování
o jmenování soudců je jiné
než rozhodování u soudu,
který koná v řízení a vydá
rozhodnutí vždy – rozhodne
v dichotomii „vyhovuje se –
zamítá se“. Zde existuje jen
pozitivní rozhodnutí, totiž
„ten a ten soudcem býti má“,
a opak, to jest zamítnutí, se
jako rozhodnutí nevydává
a není.
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NA SOUDCOVÁNÍ NENÍ PRÁVNÍ NÁROK

K průběhu posledního
jmenování soudců preziden-
tem republiky znělo v médi-
ích tak neobyčejně mnoho
slov, že nyní se mi zdá, že už
není možno – aspoň z hledis-
ka práva – říci nic nového,
jen provést určitou rekapitu-
laci. Přesto ji považuji za uži-
tečnou. Byla tu totiž snaha
udělat z věcné otázky (zda
prezident nyní jmenuje
všechny uchazeče, které mu
ministr spravedlnosti předlo-
žil) problém porušení práva.
Tato snaha používala trojí ar-
gumentaci, která je zásadně
mylná.

Ústavní povinnost 
prezidenta

Pravomoci prezidenta re-
publiky v oblasti jmenování,
nejen soudců, samozřejmě
mají i rozměr ústavní povin-
nosti, t.j. že prezident má
i obecnou povinnost tyto
pravomoci vykonávat (proto
je zcela nesprávné formulo-
vat tak, jak učinil jakýsi soud-
ce, že jmenovat je „ústavně
zaručeným subjektivním prá-
vem prezidenta“). To ovšem
nijak neznamená, že je povi-
nen jmenovat konkrétní oso-
bu do konkrétní funkce.

Z hlediska ústavní praxe je
všem známo, že v minulosti
prezident republiky např. ne-
jmenoval řádně navrženého
kandidáta na prezidenta
NKÚ, rovněž tak ale došlo
i k nejmenování vysokoškol-
ského profesora, a k nejme-
nování řady uvažovaných
soudců. V případě uchazečů
o soudcovskou funkci hrály
roli různé důvody, např. to,
že předepsané vzdělání získa-
li studiem nikoliv na právnic-
kých fakultách, nýbrž na bý-
valé Vysoké škole SNB, anebo
to, že v nějaké minulé době
na vlastní žádost z justice už
odešli; přičemž všichni tito
uchazeči samozřejmě zákon-
ná kritéria pro jmenování
splňovali.

Za naprostou, a snad i vě-
domou dezinterpretaci ústa-
vy potom považuji to, že se

to, aby úřad neměl možnost
mu podle uvážení vstup na
trh umožnit anebo neumož-
nit.

Soudcova živnost – když už
to tak někdo jiný než já uvedl
do souvislosti – je ale pod-
statně jiná. O svoje zákazníky
se nemusí ucházet, zákazníci
si soudce nevybírají podle je-
ho dobrých referencí a soud-
ce má svůj příjem zaručený
a na dlouhou dobu. Právě
proto zákon o soudcích ne-
stanoví a nikdy nemůže sta-
novit, že kdokoliv by při spl-
nění zákonných požadavků
měl nárok na jmenování
soudcem.

O ustanovení do soudcov-
ské funkce se proto rozhodu-
je, a rozhoduje se podle uvá-
žení, nikoliv podle nároku.
Ostatně už na přihlášce za
justičního čekatele uchazeč
podepisuje tato slova: „Pro-
hlašuji, že jsem si plně vě-
dom, že ... na případné bu-
doucí jmenování ... není, ani
při splnění všech stanove-
ných podmínek, právní ná-
rok.“

Údajná diskriminace
Funkce soudce není povo-

láním – i když to možná něk-
teří soudci a uchazeči tak
vnímají. Je to podíl na výko-
nu státní moci (čl. 2 Ústavy).
O diskriminaci má smysl
mluvit v souvislosti s přístu-
pem k povolání: byl by pro-
blém, kdyby muž nemohl dě-
lat třeba pokojskou, když ta
funkce má takové ženské
jméno. U funkce soudce
ovšem primárně nejde o to
někomu umožnit přístup
k zaměstnání a platu. Jde
o to, komu se stanoveným
postupem zodpovědně svěří
část výkonu státní suvereni-
ty. A to je o hodně jiné téma,
které se vůbec nedá poměřo-
vat kritérii úmluv o lidských
právech.

Čl. 14 Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních
svobod (č. 209/1992 Sb.) pra-
ví: „Užívání práv a svobod
přiznaných touto Úmluvou
musí být zajištěno bez diskri-
minace ...“. Býti soudcem ne-
ní právo ani svoboda, které

dokonce vyskytla tvrzení, že
v případě kontrasignovaných
pravomocí prezident neroz-
hoduje vůbec, obsah rozhod-
nutí spočívá na vládě, a prezi-
dent snad musí učinit roz-
hodnutí, na kterém se vláda
předtím usnesla.

■

Jan Bárta
ředitel legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky

O ustanovení do soudcovské
funkce se rozhoduje, 

a rozhoduje se podle uvážení,
nikoliv podle nároku.

Ústava hned dvakrát mluví
o jeho rozhodnutí. Říká totiž,
že v těchto případech vydané
rozhodnutí vyžaduje ke své
platnosti spolupodpis, a že
vláda za toto jeho rozhodnutí
odpovídá (čl. 62 odst. 3 a 4).
Vláda resp. její spolupodpisu-
jící člen tedy volí mezi dvěma
možnostmi nad již učiněným
rozhodnutím, nikoliv nad ce-
remoniálem: Buďto rozhod-
nutí jiného ústavního činite-
le nechá vstoupit v platnost
a tím za ně přebere odpověd-
nost, anebo toto rozhodnutí
zmaří – svůj podpis neučiní,
pokud odpovědnost za ně
převzít nechce.

„Nárok 
na jmenování“

Jeden justiční čekatel
(a uchazeč o soudcovskou
funkci) v novinách přirovnal
svoji situaci s člověkem, který
si jde nechat vystavit živno-
stenský list. Přirovnání je
smutně trefné v tom, jak asi
tento uchazeč vnímá svoji
eventuální budoucí funkci,
ve všem ostatním ale nesedí.

Živnostenský zákon stano-
ví, že kdo splňuje zákonem
dané požadavky, má na vydá-
ní živnostenského listu ná-
rok. To je správné, protože
živnostník pracuje na svoje
náklady a riziko, závisí na
tom, zda někdo jeho služby
bude chtít a bude za ně pla-
tit, a taky mu živnostenský
list může být úřadem z růz-
ných důvodů odebrán. Ocitne
se v konkurenční situaci
a úřad mu živnostenský list
vydává nárokově právě pro-


