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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v tuto sváteční chvíli pozdravil, abych se na chvíli vrátil k roku
právě skončenému a abychom se společně podívali na dny a měsíce, které budou
následovat.
Před rokem jsem řekl, že „bych si přál, abych za 365 dnů mohl z tohoto místa
konstatovat, že je společenská atmosféra v zemi o poznání klidnější, tvořivější a
tolerantnější a že se podařilo pohnout některými dlouhodobějšími problémy, které už
nesnesou odkladu“. Toto přání – věřím, že nejen mé – se bohužel nevyplnilo.
Nenapomohly tomu ani dlouho očekávané volby. Jejich výsledky ukázaly, že si jedna
polovina z nás zásadnější a hlubší změny přeje, zatímco druhá se jich obává. Síly
pravice a levice jsou v podstatě vyrovnané.
V první části loňského roku byla vláda paralyzována blížícími se volbami, v druhé
polovině roku neexistencí mandátu od Poslanecké sněmovny. Skutečné vládnutí to
nebylo ani v jednom případě. Už sedm měsíců nemáme vládu, která by měla důvěru
Poslanecké sněmovny, což je rekord, kterým se chlubit nemůžeme. Radost z našeho
povolebního trápení se nemá snad nikdo.
K nalezení cesty vpřed jsem se snažil přispět, ale prezident republiky není monarcha
tahající z Hradu za politické nitky. Navíc jsem přesvědčen, že se věci veřejné mají
dělat veřejně a před veřejností. Plně spoléhám na systém parlamentní demokracie, a
proto vím, že se musí začít konstruktivní dohodou politických stran. A ta dlouho
chyběla, což také není žádné vítězství.
Nekompromisní soupeření o vize, ideje a programy – zejména před volbami – je pro
demokracii nezbytné, ale nesmí přerůst ve „studenou občanskou válku“, kterou
situace u nás do jisté míry připomíná. Starosti se svou vnitřní jednotou míval český
stát opakovaně a mnohokrát na to doplatil. Nesložíme-li dnes – v přeneseném slova
smyslu – zbraně hromadného ničení národní pospolitosti, nedosáhneme ničeho.
Mysleme na to právě dnes, kdy je čas příhodný k dobrým předsevzetím.
Začněme s reformami, které už tak dlouho odkládáme. Potřebujeme méně státu, a to
jak z důvodu neúnosné přeregulovanosti našich životů, tak kvůli nutnosti zastavit
naše narůstající zadlužování se. Ekonomice se relativně daří, ale přesto jsme se v
posledních letech naučili žít na dluh. Ten nebezpečně narůstá ve sféře státní – ve
veřejných financích, v penzijním systému, ve zdravotnictví, nikoli ve sféře soukromé.
Přímá vazba mezi zadlužením a splácením u státu bohužel není. Žádné vládě se
nechce vlastními nepopulárními úspornými opatřeními zbavovat se dluhů
způsobených vládami předcházejícími. Teď je příležitost to zastavit.
Žijeme v otevřeném a vzájemně více a více propojeném světě. I když stále ještě
patříme k novějším členům Severoatlantické aliance, získali jsme tam dobré jméno a

-3prokázali jsme, že jsme partnery, na které je spolehnutí. Naše vojenské mise působí
na několika místech světa a pomáhají tam nastolovat bezpečnost a pořádek.
Dělejme to v rozumné míře i nadále.
Vypořádali jsem se i se vstupem do Evropské unie. Ta nám sice nabízí nové
příležitosti a odstraňuje mnohé zbytečné bariéry mezi zeměmi (a tím i lidmi), ale
zároveň omezuje naše vlastní rozhodování, přináší nemalou byrokratickou zátěž a
dává prostor k aktivitám institucí, které nic skutečně pozitivního nepřinášejí.
Především nás organizují, regulují a kontrolují. Dělejme vše pro to, aby bylo co
nejvíce toho prvního a co nejméně toho druhého.
K tomu, abychom to mohli co nejvíce ovlivnit, potřebujeme, abychom neztratili
svobodu nebýt v Unii přehlasováni. Hlasovací mechanismy a všechny další prvky
institucionálního uspořádání proto nepodceňujme. Buďme obezřetní i v souvislosti se
snahou německého předsednictví znovu otevřít diskusi o tzv. evropské ústavě, která
je právě o těchto věcech.
Do Evropské unie dnešním dnem přistupují Bulharsko a Rumunsko. Protože již řadu
let usilujeme o to, abychom my sami nebyli v Unii zemí „druhé kategorie“, nedělejme
novým členským zemím to, co dělají některé jiné země nám.
V debatách o integrující se Evropě, o globalizovaném světě, o naší státnosti, o
příslušnosti k naší zemi, ale i o našem vlastenectví buďme zdravě sebevědomí.
Nesmíme dopustit, aby mohla být naše legitimní starost o svou vlastní zemi
zaměňována za bojácný strach ze všeho cizího a aby byla chápána jako uzavírání se
do sebe. S dnešní otevřeností světa žít musíme, musíme ale vědět, že nic není
zadarmo a že tzv. globalizace i od nás leccos vyžaduje.
Vážení a milí spoluobčané,
máme před sebou další rok. Nebuďme lhostejní k tomu, jak s ním naložíme.
Nelámejme nad politikou a politiky hůl, neboť i pro nás platí to, že každá země má
jen takové politiky, jaké si zaslouží.
Pro každého z nás je jistě rozhodující život osobní, tedy rodina, zdraví, práce, životní
pohoda, štěstí. Moc bych si přál, abychom více mysleli na ty, kteří potřebují naši
pomoc. Máme-li díky moderním technikám blíže k celému světu, neměli bychom mít
daleko jeden k druhému. Nesmí nám být lhostejné oslabování rodiny a jeho dopad
na výchovu dětí, podmínky života seniorů, ale i způsob, jakým se k sobě chováme
navzájem. Porozumění druhým je třeba usilovně a citlivě pěstovat, nic cennějšího
není.
Do Nového roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a tolik potřebný optimismus.
Pražský hrad
KPR
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NA SEMINÁŘI CEPU
K DESÁTÉMU VÝROČÍ ČESKO-NĚMECKÉ DEKLARACE
(23.1.2007)
Dovolte mi nejenom formálně uvést řečníky dnešního semináře, ale říci do úvodu pár
slov. Domnívám se, že na to mám nárok, a to nejen proto, že jsem Deklaraci za
Českou republiku podepsal, ale i proto, že jsem – spolu se svými tehdejšími
spolupracovníky na Úřadu vlády v čele s dr. Weiglem – v závěrečné fázi osobně
dolaďoval její jednotlivé formulace a slova.
Byli jsme si vědomi, že Deklarace je věcí mimořádnou a že náš partner – Německo –
s žádnou jinou zemí podobný dokument nepodepsal. Byla pokusem udělat to, co se
nepodařilo „Smlouvě o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“ z roku 1992 –
udělat jistou, nechci říci „tlustou“, ale určitě výraznou čáru za minulostí. Proto jsme za
klíčovou považovali větu z paragrafu 4, že „obě strany nebudou zatěžovat své vztahy
politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti“.
Věděli jsme, že s minulostí nic neuděláme. Věděli jsme, že pocity individuálních křivd
či nespravedlností žádnými slovy není možné odstranit. Věděli jsme, že jsou tyto
pocity neodstranitelné a na rozdíl od některých jiných lidí jsme se je líbivými slůvky
nepokoušeli fiktivně odstraňovat. Politické pozérství tohoto typu jsme s kancléřem
Kohlem předvádět nechtěli.
Chtěli jsme nalézt řešení politické a zejména jsme chtěli zabránit budoucímu
politickému zneužití minulosti, o které – jak vidíme i dnes – se leckteří stále
pokoušejí. Věděli jsme i to, že minulost nemá žádné legislativistické řešení. Nechtěli
jsme se také schovávat za různé historické dokumenty, protože šlo o něco jiného.
Nepovažovali jsme za nutné citovat z Postupimské dohody z roku 1945, z tzv.
„Převodní smlouvy“ z roku 1952, ve které se říká, že Německo nesmí mít žádné
majetkové nároky proti zemím jako je Československo, ani z prohlášení původních
spojenců – Spojených států, Velké Británie a Ruska – které vydaly před podepsáním
česko-německé deklarace na podzim roku 1996 jako reakci na zpochybňování právní
závaznosti výsledků Postupimské konference, které se objevily na německé straně.
Na závěr ještě dvě poznámky. Tyto věci nelze podceňovat a za mylný považuji
názor, že členství obou zemí – jak České republiky, tak Spolkové republiky Německo
– v Evropské unii znamená, že už je to najednou všechno jedno. Takový postoj je
zcela mylný. Vzájemné pocity křivd a nespravedlností členství v Evropské unii nejen
neruší, ale u těch, kteří tyto pocity mají, vyvolává nové naděje.
Druhou závěrečnou poznámkou je připomenutí schvalování Deklarace v obou
parlamentech. V německém se z 672 poslanců vyslovilo pro 578 poslanců (51 bylo
nepřítomných), v českém se z 200 poslanců vyslovilo pro 131 (při pouze třech
nepřítomných). Měl bych ještě dodat, že proti byli u nás komunisté, Sládkovi
republikáni a menší počet sociálně-demokratických poslanců.
To je tedy můj stručný úvod.
KPR
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NA TISKOVÉ KONFERENCI PO PRACOVNÍ VEČEŘI
S NĚMECKOU KANCLÉŘKOU ANGELOU MERKELOVOU
(26.1.2007)
Jsem opravdu velmi rád, že paní kancléřka Merkelová přijala mé pozvání do Prahy.
Setkali jsme se v Rize na summitu NATO, začali jsme mluvit o Evropské unii a
Evropské ústavě a řekli jsme, že to vyžaduje klidnější a takovou přátelštější debatu
při večeři, což se také dnes uskutečnilo.
Chci zdůraznit, že to byla přátelská diskuse a že to byla diskuse v podstatě velmi
užitečná a produktivní. Nechci říci, že máme na všechny tyto věci shodné názory, to
by nebyla pravda. Ale my oba víme, že je třeba jít kupředu, že je třeba jít kupředu po
malých krůčcích. My jsme používali v naší debatě termín „Randbewegungen“ a
diskutovali jsme o tom, které „Randbewegungen“ to mají být. Možná, že se tolik
nelišíme v názorech na ty „Randbewegungen“. Myslím, že o nich bychom měli v
budoucnu dále hovořit. A myslím, že jsme oba k tomu odhodláni. Rozdíl je
pravděpodobně v tom, že já si nemyslím, že je možné tyto pozitivní
„Randbewegungen“ udělat v rámci dnešního textu tzv. Evropské ústavy. Abych byl
spravedlivý, tak musím říci, že se domnívám a interpretuji to, že paní kancléřka si
myslí, že to možné je.Teď jde o to, jestli ten rozdíl mezi námi je velký nebo malý.
Paní kancléřka prokázala dokonalou znalost české historie. Mluvili jsme o husitech a
ona říkala, že husité bojovali o milimetry. A že já jsem takový husita, který bojuje o
milimetry. A já jsem říkal, že Evropská ústava není pohyb o milimetr, ale že to je
pohyb o kilometr a v tom se lišíme.
KPR
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

-7ROZHOVOR POSLANCE ALEXANDRA ČERNÉHO (KSČM)
PRO DENÍK HALÓ NOVINY
BUDEME BOJOVAT ZA REFERENDUM O RADAROVÉ ZÁKLADNĚ
(22.1.2007)
Tak jsme se dočkali prvního plodu Melčákovy stability - amerických základen
na našem území. Co vy na to?
V pátek (19. 1. 2007) jsem při hlasování o důvěře vládě ve Sněmovně tvrdil, že
Topolánkova vláda nemá odvahu vyjádřit se jasně, jak bude reagovat na případnou
žádost americké vlády o umístění raketové či radarové základny na našem území.
Podivnou shodou okolností tato žádost přišla několik hodin poté, co vláda získala
prapodivnou důvěru. Myslím, že americký ambasador je vnímavý člověk a o náhodu
nejde. Šikovně se tak pokusil obejít názor občanů České republiky. Vždyť americký
prezident Bush svým novým plánem pro Irák, který povede k eskalaci války, nebere
ohled ani na názor občanů svých - 61 procent Američanů je proti tomuto plánu - proč
by tedy měl brát zřetel na názory občanů České republiky, kteří jsou také ve většině
proti jakékoli cizí vojenské základně na našem území.
Byl jste překvapen, že vláda přeběhlíků přišla s tímhle nepopulárním krokem
tak brzy?
Nepřekvapuje mne to, vláda dala několikrát jasně najevo, že bude k americké vládě
nesmírně servilní. Mirek Topolánek, Karel Schwarzenberg či Alexandr Vondra teď
udělají vše, aby zvrátili názor občanů, a to i za pomoci lží a hrubé manipulace, o tom
nepochybujme. Budou se nás snažit přesvědčit, že radarová základna posílí naši
bezpečnost, ale pravý opak je pravdou. Česká republika se dostane do nebezpečí
přímo extrémního. A je úplně jedno, zda tu bude základna raketová nebo jen
radarová - jedno bez druhého je nesmysl.
Na jaké argumenty se v následující mediální masáži musíme připravit?
Budou se snažit tvrdit, že základna je na obranu proti terorismu. To je ovšem
nesmysl, terorista si vybírá podle principu asymetrické hrozby nejvíce zranitelné cíle:
metro, nádraží, sportovní stadiony. A nálož tam dopraví za pomoci nejjednodušších
prostředků. Budou se snažit tvrdit, že jde o ochranu proti nepřátelským a nestabilním
státům. Opět hloupost - žádná taková země kolem nás nevlastní balistické rakety,
kterých by se USA mohly obávat. Člověk by musel být mdlého rozumu, aby si myslel,
že třeba taková Severní Korea bude střílet své rakety na Ameriku přes střední
Evropu. Jen za jediného předpokladu dává radarová základna u nás z hlediska
Američanů smysl: pokud za hrozbu považují Rusko a Čínu. Pokud by se mezinárodní
situace prudce změnila, lze takovou obavu i pochopit. Ale v takovém případě by tedy
Rusko nebo Čína jako první zaútočily právě na prvky protiraketové obrany - na
radary. Opravdu tedy nechápu, jak to Mirek Topolánek myslel s tím, že radarová
základna zvýší naši bezpečnost.
Ale zřejmě to zvýší bezpečnost USA...
Kupodivu nezvýší. Systém protiraketové obrany je chiméra, nic takového reálně
neexistuje a nefunguje. Spojené státy sní už padesát let o absolutní bezpečnosti, a
stále marně. Všechny pokusy vytvořit a zprovoznit protiraketový systém, jehož
součástí by měla být i radarová základna u nás, prokazují absolutní nereálnost
tohoto projektu - technickou, vojenskou, finanční. Není to totiž žádná maličkost. V
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kulkou, byť toto přirovnání pokulhává jako každé. Je pravda, že Limonádový Joe
takto nepřátelské kulky trefoval. Ale v praxi je tento systém nefunkční a naše
zapojení do něj pro nás bude mít jediný výsledek: staneme se potenciálním terčem.
Jak bude KSČM v této otázce teď postupovat?
Jsme přesvědčeni, že o vytvoření jakékoli cizí vojenské základny na našem území
mohou rozhodnout pouze občané České republiky. A neznáme jiný použitelný nástroj
pro takové rozhodnutí než referendum. V Poslanecké sněmovně jsme tedy připraveni
předložit zákon o referendu už na únorové schůzi. A budeme bojovat o to, aby to byl
lid téhle země a nikdo jiný, kdo rozhodne, zda na svém území strpí cizí vojenské
základny.
Jan Stern
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

- 10 MIMOŘÁDNÁ TISKOVÁ KONFERENCE
PŘEDSEDY VLÁDY ČR MIRKA TOPOLÁNKA
K ŽÁDOSTI USA
O UMÍSTĚNÍ RADAROVÉ STANICE NA ÚZEMÍ ČR
(20.1.2007)
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás
vítám na mimořádné tiskové konferenci, která se týká obranné politiky České
republiky. Jako prvnímu dávám slovo premiéru Mirku Topolánkovi, který vás seznámí
se situací.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Ještě jednou dobré ráno. Vláda
Spojených států amerických nás včera večer v pozdních hodinách informovala, že se
rozhodla zahájit s ČR jednání o možnosti umístění prvku systému protiraketové
obrany na našem území. Jedná se konkrétně o umístění radarové stanice. Jde o
americký systém protiraketové obrany, do něhož jsou zapojeni již naši spojenci v
rámci Severoatlantické aliance – USA, Dánsko, Velká Británie, ale i jiné země, třeba
Japonsko. Předpokládáme, že pokud vznikne systém protiraketové obrany NATO,
budou do něj prvky jednotlivých členských zemí, včetně toho, který by ležel na
našem území, odpovídajícím způsobem zapojeny. Radarová stanice tak, jak je
koncipována, nebude mít žádné negativní dopady na obyvatelstvo okolních obcí.
Nedojde k ohrožení zdraví lidí, snížení kvality jejich života, ani životního prostředí.
Radarovou stanici by mělo obsluhovat maximálně 200 odborníků, a to jak příslušníků
armády, tak civilistů. Předpokládáme, že výstavba a fungování radarové stanice
přinesou ČR nezanedbatelné investice a pracovní příležitosti pro řadu občanů
přilehlých regionů. Vláda je připravena žádost USA seriózně zvážit a o podmínkách
umístění radarové stanice důsledně vyjednávat. Ke konečnému rozhodnutí dosud
nedošlo, předpokládáme, že jednání budou probíhat v řádu několika měsíců. V
nejbližších dnech, mám pocit, že ve středu, svoláme Bezpečnostní radu státu,
ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničí, ústavní vyjednávací tým expertů, který
bude důkladně projednávat bezpečnostní, strategické, technické, politické,
ekonomické a také právní podmínky a záruky. Já, jako předseda vlády, vám zaručuji,
že pokud se ČR nakonec projektu rozšíření amerického systému protiraketové
obrany na evropském území aktivně připojí a stane se jeho důležitou součástí,
vyjednáme takové podmínky, které budou odpovídat zájmům ČR a jejich občanů a
dojde k posílení naší bezpečnosti i bezpečnosti našich spojenců. Pokud jde např. o
otázku postavení amerických vojáků na českém území, velmi často diskutovanou,
budeme při jednání důsledně vycházet z dohody o statutu sil, kterou mezi sebou
uzavřely členské státy NATO, a která jasně stanoví práva a povinnosti vysílající i
přijímající země. Zasadíme se o to, aby se na výstavbě a zásobování zařízení mohly
podílet české firmy, a aby se české subjekty zapojily do programu výzkumu a vývoje.
Oslovení České republiky ze strany našich transatlantických partnerů v partnerství v
rámci projektu protiraketové obrany, považujeme jednoznačně za projekt důvěry a
respektu. Jsme přesvědčeni, že případné umístění radarové stanice na našem území
je v našem zájmu, posílí naši obranyschopnost a zvýší bezpečnost ČR a Evropy.
Tolik do úvodu, děkuji vám.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní s doplňujícími informacemi má
slovo ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.
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Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Dámy a pánové, myslím, že je
velmi dobré, že pan premiér ihned, jak jsme tento dotaz dostali, všechny informoval.
Také byly informovány všechny politické kluby Parlamentu, všechny politické strany.
A myslím, že je to veliký přínos pro naši bezpečnost. Tím, že ty radary tady
umístíme, jsme před hrozbou útoku z nečekaných stran chráněni. Tak, jak ty
rozhovory budou probíhat, je americká strana velice vstřícná a nebudeme mít žádné
potíže. Co se vojenské stránky týče, tak bych to spíše přenechal mé kolegyni,
respektive panu generálovi, ale ze zahraničněpolitické stránky to velice vítám,
protože je to zvýšení bezpečnosti ČR, a samozřejmě je to také věc, o které budeme
se svými partnery v rámci NATO velmi intenzivně hovořit. Děkuji mnohokrát.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má slovo ministryně obrany
Vlasta Parkanová.
Vlasta Parkanová, ministryně obrany: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Včera ve
večerních hodinách se se mnou spojil náměstek ministra obrany USA pan Eric
Edelman. Jménem Spojených států amerických nabídl České republice účast ve
spojeneckém systému protiraketové obrany. V případě, že by ČR nabídku přijala, na
jejím území by byla část systému umístěna, a to speciální radar. Resort, v jehož čele
stojím, je odpovědný za zajištění bezpečnosti českých občanů před vnějšími
hrozbami. Mezi hrozbami současného světa je hrozba útoků balistickou raketou,
nesoucí zbraň hromadného ničení, hrozbou reálnou. A v blízké budoucnosti může
být stále reálnější, a je dokonce pravděpodobnější, že více než konvenční vojenský
útok. Není v silách žádného státu světa zajistit se proti všem možným rizikům.
Některým hrozbám lze čelit pouze ve spolupráci s našimi partnery a útok balistickou
raketou do této skupiny patří. Já jsem si vědoma toho, že umístění spojeneckého
radarového stanoviště na našem území je pro občany ČR velice citlivou záležitostí.
Tuto věc bychom ale neměli posuzovat ideologicky, ale na základě toho, zda
umístění radaru zvýší bezpečnost ČR a všech jejich obyvatel. A já jsem
přesvědčená, že tomu tak je, a proto si myslím, že o nabídce USA bychom měli
vážně a odpovědně uvažovat. Děkuji.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní má slovo náčelník generálního
štábu Pavel Štefka.
Pavel Štefka, náčelník Generálního štábu AČR: Vážený pane premiére, paní
ministryně, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mně, abych se krátce vyjádřil
hlavně k vojenským aspektům, a tedy k bezpečnostním aspektům umístění této části
systému protiraketové obrany na našem území. Každá armáda je zodpovědná za
ochranu vzdušného prostoru, a tak tomu je samozřejmě i u naší armády. My v
současné době, ale ani v budoucnu, nejsme schopni reagovat na útok balistickou
raketou, protože systémy, které tomuto brání, jsou velmi sofistikované a hlavně
drahé. Proto tento systém jsou schopny vyrobit Spojené státy americké, a do
budoucna věřím, že tak, jak je to připraveno, to bude společný systém, jak USA, tak
všech států NATO. Protivzdušná obrana ČR není schopna se vypořádat v současné
době s tímto útokem, a z našich analýz vyplývá, že tato hrozba je reálná, a do
budoucnosti bude ještě více reálnější tak, jak se budou vyvíjet nosiče, a samozřejmě
i systémy, které tyto nosiče nesou. Nejsme tedy schopni bránit naši republiku proti
této hrozbě, ani naše obyvatelstvo. Zavedení tohoto systému určitě, i tak, jak již tu
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naší země, ale také našich spojenců, protože jsme součástí NATO. Armáda ČR je
schopna vyčlenit adekvátní prostor. Vy víte, že se jedná vlastně o dvou prostorech,
ať jsou to Jince nebo Libavá, zatím není rozhodnuto, které jsou umístěny mimo
obydlenou oblast. A jsme schopni zabezpečit veškeré činnosti, které jsou potřeba pro
realizaci tohoto projektu. Děkuji.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Nyní, dámy a pánové, prostor pro
vaše dotazy. Prosím.
Jan Gazdík, MfD: Dobrý den. Ono to skoro vypadá jako, že vláda USA čeká, až
naše vláda dostane důvěru, a je to samozřejmě vize, moje hrubá spekulace, ale
nicméně, rád bych, abyste to trošku okomentovali, protože to vytváří určitý prostor.
Asi by vláda USA takto nereagovala, kdyby tady byla jakási politická nejistota, to je
jedna otázka. Druhá věc je, myslíte si, pane premiére a paní ministryně obrany, že
nastal čas nějaké, dejme tomu, vysvětlovací kampaně, nebo širší diskuse, protože ty
průzkumy nejsou příliš nakloněny. Ani ty průzkumy, které si v poslední době dělalo
ministerstvo zahraničí, byť se lepší. My jsme ty průzkumy zveřejnili, pane ministře,
takže vím, o čem trošku mluvím. A třetí otázku si dovolím. Pan premiér zmínil
vysokou zaměstnanost, ekonomickou výhodnost, stručně řečeno, ale odborníci tvrdí,
že tady je prioritní spíše to strategické partnerství, kdy vlastně ČR možná poprvé a
naposledy má možnost ovlivnit výrazný strategický obranný krok nebo nějaká
opatření. Jakkoli jste se o tom zmínil, mohl byste to více rozvést? Děkuji.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji. Tak ta první otázka – minulý týden
navštívil Českou republiku náměstek ministryně zahraničních věcí Spojených států
amerických Daniel Fried a diskutoval kromě mě i s předsedou nejsilnější opoziční
strany Jiřím Paroubkem a s ministrem zahraničí a s dalšími funkcionáři státu. A na
přímý dotaz, v jakém stadiu je vlastně projednávání této záležitosti v USA, jsme
dostali odpověď, že je to sice v té poslední fázi, ale že nedokáže odhadnout, zda to
budou dny nebo několik týdnů. Každopádně už při té návštěvě Daniela Frieda jsme
věděli, že v nejbližších týdnech dojde k definitivnímu rozhodnutí na americké straně.
To, že k tomu došlo včera, kdy vlastně po obědě amerického času, někdy v brzkých
odpoledních hodinách, odeslali oficiálně non-paper a všechny potřebné dokumenty,
které jsme dostali samozřejmě pozdě večer, tak je opravdu shoda náhod s tím, že
zrovna probíhalo hlasování o důvěře. Ten krok byl očekávaný, očekávatelný, a to
časování spíše vyplynulo z rozhodnutí americké strany. K té druhé věci – já se
domnívám, že to je přesně ta věc, která sice již probíhala, ale musí proběhnout
daleko masivněji, a to nejenom informování a vysvětlovací kampaň vůči veřejnosti,
ale také vůči těm, kteří o tom budou rozhodovat, to jsou samozřejmě zákonodárci
obou komor, takže nepochybně budou slyšeni a budou diskuse na příslušných
výborech obou komor. To vidím jako velmi důležité, a ta vysvětlovací kampaň musí
probíhat i směrem k veřejnosti. Já úplně nesouhlasím s tím názorem, ten postoj se
výrazně mění tím, že by u nás byla umístěna právě ta radarová stanice, tak tam ty
průzkumy ukazovaly některé, teď já je nechci hodnotit, tu metodiku přesně neznám,
až 65 % podpory, což mi připadá u takové záležitosti velmi vysoké, a další
vysvětlovací kampaň to číslo může zvýšit. A já osobně se domnívám, že česká
veřejnost se ztotožní s tímto projektem, který má být i ve prospěch její vlastní
bezpečnosti. K té poslední otázce – já osobně, a věřím, že celá řada dalších lidí v
tomto státě bere tu záležitost velmi prestižně, takže ty aspekty jsou tak, jak jsme o
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prestiž, respekt k naší roli v rámci spojeneckých sil, účast v misích. Naše
spoluzodpovědnost za některé děje ve světě, silami, které jsme schopni poskytnout.
Myslím si, že to je velmi významné. Já sám bych to přirovnával svým významem k
našemu vstupu do NATO, protože ta naše cesta, naše členství v NATO, naše aktivní
účast, je tímto způsobem víceméně oceněna. Takže, to první slovo je prestiž, to
druhé slovo je samozřejmě bezpečnost. Já jsem i v tom svém úvodním slově zmínil,
že ty prvky v této chvíli americké protiraketové obrany, které mají chránit Evropu,
budou začleněny do systému NATO. Pokud tu informaci máte, jakože vy ji máte
určitě, tak proběhla určitá „physibility study“ v rámci centra NATO v Bruselu. Na
summitu v Rize jsme tento dokument víceméně schvalovali, a pevně věřím, že ten
systém kolektivní obrany bude provázán s podobným systémem v rámci NATO. To
znamená, druhé slovo je bezpečnost, a teprve třetí slovo, které je možná ale při té
vysvětlovací kampani také důležité zmínit, jsou ty ekonomické výhody, které mohou
bezprostředně ovlivnit zaměstnanost právě v regionech, které díky malé
infrastruktuře, díky tomu, že tam ty vojenské prostory vždycky byly, z tohoto pohledu
slabé, tak může pomoci řešit nějaký místní problém. Já zase osobně vidím daleko
větší význam celé té záležitosti právě v podpoře naší vědy a našeho výzkumu, což
samozřejmě se netýká jenom této záležitosti, ale obecně naší součinnosti s vědou a
výzkumem v rámci NATO. To si myslím, že je z hlediska vzdálenější budoucnosti a
perspektivy, ještě významnější, jak ty okamžité efekty z hlediska zásobování,
pracovních příležitostí pro místní občany v těch lokalitách, nebo v té lokalitě, kde
bude toto radarové stanoviště zřízeno.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Já se zeptám, jestli ty informace chce
někdo z ministrů doplnit. Ano, paní ministryně obrany.
Vlasta Parkanová, ministryně obrany: Pan Gazdík směřoval otázku na mě,
nemohu mu být dlužna odpověď. Já myslím, že nevyzradím žádné státní tajemství,
ani se nedopustím žádného společenského faux-pas, když řeknu, že ty první pokusy
o telefonický kontakt proběhly daleko dříve, než vládě byla vyslovena důvěra. Takže,
tato spekulace je skutečně jenom spekulací. Naopak, bylo to tak, že jsme měli docela
starosti, abychom nejdříve dokončili ten proces projednávání důvěry, a potom se
teprve v klidu mohli zabývat touto otázkou. Jinak, pokud jde o tu vysvětlovací
kampaň, nechci se dopouštět vůbec žádné laciné kritiky, ale je mi skutečně líto, že
ještě předchozí vlády nevyužily toho poměrně dlouhého časového období, kdy se, i
možná v klidnějších politických poměrech, tato otázka mohla na velmi obecné úrovni
diskutovat. Připravit veřejnost na to, jakým způsobem nahlížet na aspekty
bezpečnosti ČR v kontextu evropském, v kontextu celosvětovém. Jestliže víme, že
první ministr, který s tímto tématem přišel v USA, byl ministr sociálnědemokratický
před řadou let, tak jakkoli je otázka citlivá, a neočekávala bych, že by se zveřejňovala
s konkrétními údaji, tak myslím si, že na obecné úrovni se toto téma mělo stát
celospolečenskou diskusí už před několika lety, protože to, co se stalo loni zhruba v
polovině roku, že ta informace pronikla velmi zdeformovaně a velmi kuse na
veřejnost a začaly se rojit ty velmi nešťastné paralely,ať už z přítomnosti jiných vojsk
kdysi dávno, to jsem považovala za poměrně nešťastný vývoj. Ale věřím, že teď už
jsme nastoupili cestu lepší, a že se nám tou intenzivnější vysvětlovací kampaní
podaří dosáhnout toho, aby česká veřejnost pochopila, že je to pro dobro českého
národa.
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řekne víc náčelník generálního štábu. Podobný radar, bez toho, že by se o tom
významně hovořilo, nebo ne podobný, ale je možno vidět zhruba rozsah toho, co tam
bude, je dnes v Nepolisech, což si myslím, že pro novináře by mohlo být zajímavé se
do té lokality podívat, aby měli představu, jak to případně může vypadat, aby
„oddémonizovali“ ten problém, kterým z hlediska dalšího vývoje světové bezpečnosti
mi připadá velice významný a téměř o něm není pochyb. Ale ta vysvětlovací kampaň
si to zaslouží.
Pavel Štefka, náčelník Generálního štábu AČR: Pan premiér i paní ministryně mi
už vzali vítr z plachet, tak všechno řekli. Já jen ještě jednu informaci, protože vy víte,
že různé akce byly pořádány a různě se ty informace uvolňovaly tak, jak probíhala
jednotlivá jednání. Pan generál Zbořil, který sedí v první řadě, se všech těchto
jednání s americkými kolegy zúčastňoval, takže, ty informace jsou. A ty, které
můžeme uvolnit, v podstatě jsou v tomto bulletinu, který mám tady před sebou, který
má asi 40 stran, a najdete ho na www.army.cz, kde jsou téměř všechny otázky a
odpovědi, které snad k tomu mohou být položeny. Ale my bychom chtěli příští týden
vás skutečně pozvat do Nepolis a ukázat vám, jak ten radar vypadá. Samozřejmě, je
to radar NATO a má určitý stupeň utajení, takže, to, co je samozřejmě možno ukázat
veřejnosti a tam uvidíte, jak takový radar vlastně funguje a připravíme pro vás i další
technické informace.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, Teodor Marjanovič.
Teodor Marjanovič, MfD: Dobrý den. Já mám jednu otázku na vás, pane premiére,
a pak na paní ministryni. Ta první je, jestli jste si vlastně oddechl, protože ta nabídka
se týká jenom radarů., vzhledem k tomu, že se tady během té celé debaty se
ukazovalo, že vlastně radary by byly mnohem politicky průchodnější. Čili, jste rád, že
to nejsou i ty rakety?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak za prvé, už nějakou dobu, přestože se o
tom veřejně nemluvilo, to rozdělení, které možná vychází americkou stranu, z
hlediska nákladů, o něco dražší, ale z hlediska efektivity toho systému je naopak
výhodnější, tak je nějakou dobu už známo. To, že nebylo definitivně rozhodnuto, tak
také bránilo tomu, aby ta informace byla zveřejněna, protože to úplně jisté nebylo. To
je možná první věc. Druhá – já si myslím, že to je hodně psychologická záležitost,
protože já osobně, kdyby to bylo možné, tak bych usiloval naopak samozřejmě o tu
vlastní základnu, což je z mnoha důvodů, i z hlediska rozsahu, i z hlediska všech
těch návazných systémů, významnější, nicméně, to, že jsme účastni celé té aktivity
mě těší, přestože to je, řeknu v uvozovkách „jenom“ to radarové stanoviště, nebo ta
radarová jednotka. Pro mě to není, že bych si oddechl, neoddechl, bylo to prostě
dáno a v každé té zemi je nějaká atmosféra, nějaká politická situace a u nás trochu
uměle vyvolaná „psychologická válka“ proti té raketové jednotce způsobila, že se
všichni jako domnívají, že to je výhodnější. Já si myslím, že nakonec to dopadlo
dobře, jsme účastni projektu a jsem šťastný, že je to aspoň ta radarová jednotka.
Teodor Marjanovič, MfD: Ještě ta druhá otázka na vás, paní Parkanová, jestli vás
Američané při té konverzaci také informovali, kam tedy umístí rakety, jestli to bude do
Polska. A popište také přesně, říkáte, že oni se s vámi pokoušeli už během
odpoledne navázat kontakt, to vám jako zvonil mobil? Nebo jak to celé probíhalo to
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spojila, kdy jste s ním mluvila? A pak také popište, říkala jste, že okamžitě byly
informovány všechny ostatní politické strany. Kdy třeba, v kolik hodin a v kolik hodin
byl informován prezident?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Přece jenom si myslím, že ty první kontakty
byly neoficiální, tzn. na neoficiální kontakt se nedá reagovat jinak než neoficiálně.
Oficiální depeše, nebo oficiální informace přišla, a to nám řekne spíše ministerstvo
zahraničí, opravdu později večer. Prezident Václav Klaus, předseda sociální
demokracie, předseda Poslanecké sněmovny a předseda Senátu byli informováni
někdy mezi 21. a 22. hodinou. Ty neoficiální informace, to je pořád jenom v situaci,
kdy je nám signalizováno, že v nějakou dobu nám přijde oficiální depeše, oficiální
non-paper. Takže, ta informace, nevím, proč vás zajímá, je nezajímavá. Neoficiální
informace byla v té chvíli k ničemu.
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Také k tomu mohu něco říci,
protože, jak jsme seděli všichni ve Sněmovně, tudíž jsme měli také vypnuté telefony,
tak samozřejmě, přišla první zpráva k panu náměstkovi.
Tomáš Pojar, 1. náměstek ministra zahraničních věcí: Já jsem dostal první
telefonát a avízo toho, že budou následovat oficiální telefonáty a oficiální předání
non-paperů kolem půl páté odpoledne. Ty telefonáty proběhly kolem deváté hodiny,
a pan velvyslanec Kolář, tuším, že kolem desáté hodiny, obdržel non-paper na
americkém State Departmentu s tím, že bude následovat nóta v průběhu týdne. Toto
je zhruba ta sekvence, jakým způsobem to zapadalo ve chvíli, kdy padly ty oficiální
telefonáty, tak okamžitě byli informováni všichni ústavní a další činitelé.
Vlasta Parkanová, ministryně obrany: Já vám nezůstanu nic dlužná. Já jsem vám
chtěla říci, že ty telefonáty skutečně proběhly tak, že první pokusy byly někdy mezi
šestou a sedmou hodinou, odhaduji. A skutečně jsem s panem Edelmanem hovořila
zhruba 21,20 - 21,30, pokud vám to takto stačí. Jinak se podívám do mobilu a z
výpisu zjistíme, kdy to bylo přesně, pokud by to bylo důležité. Tu druhou otázku mi
prosím zopakujte.
Teodor Marjanovič, MfD: Jestli vás váš americký kolega informoval o tom, kam
umístí rakety?
Vlasta Parkanová, ministryně obrany: Tak to samozřejmě, já to nechám na pana
Pojara. To ne, to byl telefonát, který nešel do takovýchto detailů.
Tomáš Pojar, 1. náměstek ministra zahraničních věcí: My tu informaci máme, ale
není na nás, abychom ji zveřejňovali.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, jsou další dotazy? Já
vás upozorňuji, abyste skutečně položili všechny své dotazy, protože po skončení
tiskové konference pan premiér, ministři a náčelník generálního štábu nebudou
jednotlivě odpovídat. Pokud nejsou žádné dotazy… Pan Gazdík.
Jan Gazdík, MfD: Já bych přece jenom ještě k tomu Polsku. Dá se tedy, aspoň
trošku to „obejdu“ takovou oklikou, dá se předpokládat, že česká strana bude
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jedná se o část jednoho a téhož systému.
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Je to, samozřejmě, součást
jednoho systému. První kontakty už proběhly a budeme samozřejmě v nepřetržitém
kontaktu, jak s Polskem, což je soused, a také spojenec NATO. Samozřejmě, ty
kontakty probíhají a v této věci to bude obzvlášť silné.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já budu mít telefonickou relaci s
Jaroslawem Kaczyńskim, takže, snažíme se od začátku být v kontaktu.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, jsou nějaké další
dotazy? Ano, ještě jeden dotaz.
Redaktor, ČTK: Já bych se jenom rád zeptal, pokud by došlo ke schválení toho
projektu, kdy by ta základna měla začít, nebo to zařízení mělo začít fungovat? Jestli
máte o tom informace.
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Podle mého názoru, bude to
ještě chvíli trvat, protože nejdříve přijde nabídka, pak se na to musíme „posadit“, pak
se o tom bude jednat, pak by teprve muselo proběhnout schvalovací řízení u nás,
protože samozřejmě to projde Parlamentem, Sněmovnou. Když to vláda odsouhlasí,
tak to proběhne Sněmovnou a Senátem, a pak teprve může první rýč být zaryt někde
do země. Takže, já očekávám, že to bude nejméně nějaké dva roky trvat.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já tady mám určitý indikativní harmonogram
před sebou, takže, pro zajímavost, což samozřejmě teď bude upřesněno u těch
jednáních. Souhlasím s panem ministrem, že to musí mít nejdříve tu schvalovací
proceduru, pak musí proběhnout všechny přípravné práce, včetně vlivu stavby na
životní prostředí. Podle našich zákonů, předpokládá se, že pokud by ten projekt byl
vypracován někdy v roce 2007 - 2008, že samotná výstavba by mohla skončit v roce
2010. A instalace toho systému by probíhala v průběhu roku 2011, tzn. tam se dá
předpokládat i zahájení celého provozu. Takže, projekt je rozpracován, nebo
rozfázován zhruba na čtyři roky, což si myslím, že je u takových projektů standardní.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Prosím, počkejte na mikrofon.
Vlasta Parkanová, ministryně obrany: Já bych si zatím dovolila vyslovit naději, že
až návrh přijde do obou komor Parlamentu, tak že bude projednáván všemi
politickými subjekty věcně, oproštěn od falešné ideologie, a že se nestane
předmětem nějakým opravdu levných politických bojů a tahanic. Je to tak vážné
téma, že by si skutečně to téma nezasloužilo.
Redaktor, ČTK: Mě zajímá, jestli je stále ve hře otázka referenda, i pokud jde o
radary. A za druhé, říkali jste, že ta jednání nyní s americkou stranou potrvají několik
měsíců, co má být výsledkem těch jednání? Vaše rozhodnutí, jestli tedy nabídku
přijímáte a tu pak sdělíte ministerstvu obrany USA?
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že musí rozhodnout vláda, a v
případě toho schvalovacího řízení u takového typu projektu, kde jde o umístění
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souhlas obou komor Parlamentu. To si myslím, že je standardní průběh. Z hlediska
času ho nedokáži úplně přesně odhadnout. Nicméně, nejdříve musí ty expertní týmy
v podstatě upřesnit lokalitu, upřesnit podmínky. Ten kontrakt v podstatě připravit,
potom to musí schválit vláda, potom samozřejmě Parlament. K otázce referenda –
tak náš názor je v tomto smyslu znám, to není otázka pro referendum nějakého
obecnějšího charakteru. Je to poměrně vysoce speciální záležitost, technická,
bezpečnostního charakteru. V otázkách bezpečnosti, si myslím, referendum probíhat
nemá, takže, ten můj názor je, že k této záležitosti referendum potřebné není.
Nicméně, ty diskuse teprve budou zahájeny a je otázka rozhodování Parlamentu,
pokud by někdo s takovým speciálním zákonem o referendu přišel, tak se to
samozřejmě může zdržet, protože tento zákon bude standardním způsobem
projednávám, ale já to nepředjímám a nechci teď dopředu vytvářet dojem, že je
takové referendum potřeba. Domnívám se, že není.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dámy a pánové, jestliže nejsou další
otázky, tak vám děkuji a končím tiskovou konferenci.
Úřad vlády ČR

- 18 TISKOVÝ BRIEFING
PŘEDSEDY VLÁDY ČR MIRKA TOPOLÁNKA
PO ZASEDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU
(24.1.2007)
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru: Dobrý den, dámy a pánové, já vás
vítám na tiskovém briefingu po zasedání Bezpečnostní rady státu. Jako první
dostane slovo pan premiér Mirek Topolánek, po něm vám řekne pár slov prezident
republiky pan Václav Klaus.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den, já vás všechny zdravím a vítám
na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu. Já nevím, jestli to bylo
poprvé, ale po dlouhé době, zasedala s prezidentem republiky, s předsedy obou
komor Parlamentu, dokonce s předsedy parlamentních výborů. Účastníci dnešního
mimořádného zasedání BRS byli informováni o všech právních, politických a
vojenských aspektech případného vybudování radarové základny v systému
protiraketové obrany na území ČR. Bezpečnostní rada státu uložila ve svém
usnesení ministru zahraničních věcí a ministryni obrany ustavit expertní tým pro
otázky umístění této radarové stanice v rámci toho systému, který bude připravovat
vyjednávací pozice ČR, protože ta jednání teprve startují. BRS také uložila
příslušným ministrům a ministru vnitra a informatiky, aby ve spolupráci se
zpravodajskými službami průběžně vyhodnocovali zpravodajská hlediska možné
hrozby a rizika v souvislosti s umístěním této stanice a předložili BRS příslušná
zjištění. Také jsme, samozřejmě, prostřednictvím vlády uložili ministrům, aby zahájili
jednání se samosprávnými orgány a s příslušnými výbory obou komor Parlamentu.
Já do úvodu řeknu jenom tolik, že to rozhodnutí o umístění případné stanice na
českém území je suverénní rozhodnutí ČR. Ústava jasně určuje, že o umístění cizích
vojsk na našem území musí rozhodnout obě komory Parlamentu. V tomto případě by
to smluvní zajištění bylo tzv. prezidentskou smlouvou, takže by podléhalo - po
schválení oběma komorami Parlamentu - i ratifikaci prezidentem republiky. Budování
toho protiraketového systému je zcela v souladu se záměry NATO, což je velmi často
diskutovaná otázka. Jeho umístění právě ve střední Evropě nemá posílit jenom
zvýšení bezpečnosti v ČR, ale i všech evropských spojenců. Myslím si, že mediální
srovnávání této stanice s umístěním sovětských okupačních vojsk je nemístné,
protože tehdy nám bylo vnuceno. Teď půjde o naše suverénní rozhodnutí, a navíc se
jedná o striktně obranný charakter celé této záležitosti. Dlouho jsme také diskutovali
o tom, jaké budou právní aspekty umístění té jednotky. A tady je jednoznačné, že to
území nebude vyjmuto z jurisdikce českých orgánů, a ten smluvní rámec bude podle
smluvního statutu NATO SOFA, které jasně specifikuje, že to území nebude vyňato z
území ČR. Myslím si, že i ty výhrady, které slyšíme v poslední době, že to ohrožuje
naše vztahy Ruskem, případně Čínou, jsou velice liché, protože tento obranný
systém v žádném případě nemůže být použit na obranu před ruskými balistickými
raketami. Celý ten systém je dlouhodobě ze strany USA s Ruskem konzultován, a
naopak si myslíme, že ten systém protiraketové obrany bude postupně rozšířen na
celé území rozumného světa. O vybudování základny chci říci, že zdaleka není
rozhodnuto. Jednání budou trvat měsíce, další čas zabere samozřejmě vlastní
ratifikace Parlamentem a prezidentem republiky. A celý ten proces může trvat zhruba
rok. Dnes je vlastně tímto aktem BRS a dalším rozhodnutím vlády vlastně jakoby
odpovědí, nótou americké straně, že je ten proces teprve zahájen. Já mohu za vládu
jednoznačně slíbit, že všechny ty kroky povedeme velmi korektně, velmi
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rozhodovat, tzn. zákonodárců, tak veřejnosti, a jsme vám od dnešního dne v tomto
smyslu jednoznačně k dispozici. Děkuji vám za pozornost.
Martin Schmarcz: Nyní má slovo prezident České republiky pan Václav Klaus.
Václav Klaus, prezident České republiky: Dobrý den. Předseda vlády v podstatě
řekl všechno, o čem dnešní BRS jednala. Takže, já to mohu pouze glosovat. Já bych
chtěl zdůraznit snad jedinou věc za sebe, že já jsem vyjádřil svůj souhlas s tím, že
BRS dala zelenou tímto svým dnešním jednáním jak k pokračování jednání s USA o
této věci, tak zahájení politického procesu uvnitř ČR. Je naprosto evidentní, že
rozhodnutí tohoto typu není rozhodnutím exekutivním, tedy není rozhodnutím vlády,
ale samozřejmě je rozhodnutím navýsost politickým, a klíčem k tomu bude jednání v
obou komorách Parlamentu. To je, myslím, všem zúčastněným naprosto jasné a
česká veřejnost by toto také měla jasně vědět. Považuji za velmi dobré na dnešním
jednání i to, že není k tomuto jednání přistupováno jako k předem dávno rozhodnuté
věci, kdy o všechny další detaily vůbec nejde. Všichni dobře víme, že kouzlo nebo
problém bývá obvykle skryt v tisíci detailech, a proto jsem kladl velký důraz na to, aby
negociační proces, který bude následovat, se velmi pozorně promítl v jednotlivosti, ve
kterých může být skryt problém, aby se tomu všichni velmi intenzívně věnovali.
Martin Schmarcz: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy. Jenom
připomínám, že k dispozici máte samozřejmě i ministryni obrany a ministra
zahraničních věcí.
Jan Jelínek, Haló noviny: Pane premiére, vy jste řekl, že …(další část dotazu
nesrozumitelná).
Mirek Topolánek: Já jsem si vyjádření prezidenta Putina nikde nevšiml. Vyjádření
jednoho generála můžeme brát jako vyjádření zainteresovaného člověka. Doufám, že
to není tentýž, který se tady před rokem 1989 se účastnil okupace ČR. O tom spíše
žertuji. Já se domnívám, že všechna ta expertní jednání na úrovni USA, ale i NATO s
Ruskou federací, probíhají již delší dobu. V rámci těchto jednání byla fakticky
zrušena i smlouva o omezení protiraketové obrany. Domnívám se, že Ruská
federace je permanentně informována, a že tento ojedinělý výkřik určitě nenaruší
vztahy a vyjednávání mezi NATO a Ruskou federací, USA a Ruskou federací a
nenaruší ani bilaterální vztahy mezi ČR a Ruskou federací. Jsem o tom hluboce
přesvědčen.
Martin Schmarcz: Prosím, televize Nova.
Lucie Alexová, televize Nova: Myslíte si, že je na místě referendum o té základně?
Mirek Topolánek: V Evropské unii je celkem ve 14 státech podobná základna,
možná s jiným charakterem. V žádné zemi neprobíhalo referendum. Tato záležitost
nikde, ani podle naší ústavy, referendu nepodléhá. Pokud by se zákonodárci
rozhodli, že referendum přesto uskuteční, musí samozřejmě proběhnout schválení
buď obecného, nebo speciálního ústavního zákona o referendu, který podléhá
schválení třemi pětinami v obou komorách podle ústavy. A jenom dovětek, nebylo ani
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toto ani nepředpokládá.
Daniel Takáč, Česká televize: Dobrý den. Pane premiére, mluvil jste o tom, že se
bude připravovat vyjednávací pozice, že na to bude expertní skupina. Jaké budou
naše podmínky vůči USA? Bavili jste se o tom? Víza, něco dalšího? Případně jestli
vyjdete vstříc požadavku Strany zelených, že by to mělo být začleněno do systému
NATO jako takové.
Mirek Topolánek: Na tu druhou otázku, ono to tak je. Na summitu v Praze v roce
2002 byl schválen záměr zpracovat studii proveditelnosti „physibility study“ v oblasti
protiraketové obrany. Na summitu v Rize, kde jsme s panem prezidentem nedávno
oba byli, byl tento dokument schválen, a dále pokračují přípravné práce Aliance na
podobný systém protiraketové obrany. A při těch jednáních, která probíhají mezi USA
a Aliancí, je zcela evidentní, že ten systém, který se plánuje vybudovat ve střední
Evropě, bude komplementární s tím systémem NATO, a jinak to ani být nemůže,
protože už teď ten systém, pokud u nás bude vybudován, bude chránit české území
a samozřejmě území spojenců, a tím mimochodem naplňuje i washingtonskou
smlouvu, která založila NATO. Ta první otázka, já si myslím, že ty podmínky nejsou
něco za něco, i když v konečné fázi to může prospět projednávání omezení vízové
povinnosti při projednáváních v americkém Kongresu. Nicméně, nám jde především
o to, aby statut byl perfektně právně vyjednán, aby byly vyjednány všechny detaily s
tím související. A v tomto smyslu ty práce vlastně teprve začínají.
Martin Schmarcz: Prosím, dámy a pánové, ještě maximálně tři dotazy.
Martin Maruniak, televize Markíza: Pán premiér, vy ste hovorili o tom, že je to
výsostné politické rozhodnutie, definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. V prípade, že
sa rozhodnete, že ta základňa bude umiestnená tu v Čechách, pripravujete,
povedzme, nejakú komunikačnú kampaň vo vztahu k verejnosti?
Mirek Topolánek: Ta komunikační kampaň, samozřejmě, bude zahájena okamžitě.
Do této chvíle, od roku 2002 přes vládní rozhodnutí v roce 2004, vlastně dnešním
dnem teprve to vyjednávání začíná. To, že jsme tady čtyři roky byli na nějaké
expertní bázi, a že se o tom vyjednávalo je jedna věc, ale druhá věc je, že ten proces
startuje už zcela reálně už na základě výměny nebo potenciální výměny nót, něco
jako „letter of understanding“, nebo něco podobného. To znamená, začíná ten
proces. Souběžně s tím musí začít komunikační kampaň. Ta není vázána jenom na
to vlastní rozhodnutí Parlamentu. To znamená, zahajujeme komunikační strategii. I
usnesení BRS se týká zahájení jednání se samosprávnými orgány, na jejichž území
by případně mohla ta jednotka být umístěna. Zahajujeme příštím týdnem jednání s
jednotlivými výbory – zahraničním, branným, bezpečnostním a výborem příslušným v
Senátu, takže, tu komunikační strategii zahajujeme okamžitě. To nesouvisí přímo s
tím schvalovacím procesem, který je ještě hodně daleko.
Martin Schmarcz: Prosím, Hospodářské noviny a pak bude poslední dotaz.
Robert Břešťan, Hospodářské noviny: Dobrý den, mám dotaz na pana prezidenta.
Vy jste řekl, že problém se může skrývat v tisíci detailech, víte o nějakém problému
už teď?
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Václav Klaus: Já myslím, že to je zbytečné předbíhat. Opravdu došlo k zahájení
těchto věcí a já jsem to jenom zdůrazňoval. Nejen já, ale i ostatní členové BRS,
prostě zdůrazňovali to, že není možné zcela bez jakékoliv vážné diskuse a
pozornosti přistoupit na navržené smlouvy z druhé strany, ale je třeba se utkat v celé
řadě detailů a pokusit se maximálně vynegociovat pro nás příhodné řešení. To
myslím, že je povinnost vlády.
Daniela Urbánková, Slovenská televize: Nevím, jestli tento dotaz není spíše na
ministra zahraničí. Tady se hovoří o tom, že ta debata o umístění radarů by mohla
ovlivnit naši vízovou povinnost vůči USA. Mohl byste to nějak okomentovat?
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí: Přímo ne. Samozřejmě, to jsou
věci, které spolu v zásadě nesouvisí. Ale samozřejmě, náladu v Kongresu, který
bude rozhodovat o tom, jestli ČR bude přijata do programu, ta se ovšem podstatně
zlepší, když se my ukážeme jako věrní spojenci USA, a i vůči záměrům USA a
NATO, týkající se obrany Evropy proti balistickým střelám, jakožto vstřícní. To ano,
ale ne, že by to přímo spolu souviselo.
Martin Schmarcz: Skutečně poslední dotaz České televize.
Daniel Takáč, Česká televize: Pane ministře, ohledně toho vztahu s Ruskem. Byť to
je projednáváno na té mezinárodní úrovni, na úrovni NATO – Rusko, budou i kvůli
této záležitosti kontakty ČR – Rusko, kontakty našich diplomacií, vysvětlovací
kampaň vůči Rusku, nějaká iniciativa z naší strany?
Karel Schwarzenberg: Myslím, že žádná iniciativa z naší strany nebude. Prozatím
také z ruské strany se nikdo neozval, mimo prohlášení jistého generála, což je
známo. Jenže s odpuštěním řečeno, pro ministra zahraničí ČR není generál
Kosmických vojsk Ruské federace partnerem.
Martin Schmarcz: Doplnění má ještě pan prezident.
Václav Klaus: Já bych to jenom doplnil tím, že tato stránka se sousedními státy, s
Ruskem a dalšími, je relevantní otázka. Já myslím, že je velmi vhodnou příležitostí
moje plánovaná návštěva v dubnu u prezidenta Putina, abychom tam o těchto
věcech vážně promluvili, a abychom nedopustili, aby to vedlo k jakémukoliv sporu a
konfliktu. A zítra večer se setkávám s polským prezidentem Kaczyńskim ve Varšavě,
což je další příležitost, abych i o této věci pohovořil s polskou stranou.
Mirek Topolánek: Já jenom doplním. Samozřejmě, přestože v této chvíli se oficiálně
žádná jednání s Ruskou federací nevedla, tak my předpokládáme určitou
diplomatickou ofenzívu ke všem sousedním zemím, vysvětlovací kampaň
samozřejmě s Ruskou federací, samozřejmě na úrovni EU. To si myslím, že se
rozumí samo sebou, a není to nic mimořádného.
Martin Schmarcz: Dámy a pánové, já vám pro tuto chvíli děkuji. Samozřejmě, další
informace budete průběžně dostávat tak, jak se budou jednání vyvíjet.
Mirek Topolánek: Děkuji a na shledanou.

Úřad vlády ČR

- 22 TISKOVÉ SDĚLENÍ
PŘEDSEDY VLÁDY ČR MIRKA TOPOLÁNKA
K UMÍSTĚNÍ RADAROVÉHO SYSTÉMU V ČR
(25.1.2007)
Dnes v 10 hodin dopoledne zaslala vláda Spojených států amerických vládě České
republiky oficiální nótu se žádostí o umístění radaru systému protiraketové obrany do
vojenského prostoru Jince. Vláda České republiky bude nyní nótu podrobně studovat
a během několika týdnů na ni odpoví.
Mirek Topolánek
Předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR

- 23 TISKOVÝ BRIEFING
PŘEDSEDY VLÁDY ČR MIRKA TOPOLÁNKA
PO SETKÁNÍ S KANCLÉŘKOU SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO
ANGELOU MERKELOVOU
(26.1.2007)
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a
pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání delegací Spolkové republiky
Německo a České republiky. S jejími výsledky vás seznámí spolková kancléřka
Angela Merkel a český premiér Mirek Topolánek. Jako první dostane slovo náš
vzácný host, paní spolková kancléřka Angela Merkel.
Angela Merkel, kancléřka Spolkové republiky Německo: Děkuji. Jsem velice
ráda, že mohu být tady v Praze. Poblahopřála jsem také ministerskému předsedovi k
vytvoření vlády, a pozvala jsem ho do Berlína. Bylo to krátké setkání, ale přesto jsem
ráda, že jsem tady. Hovořili jsme o bilaterálních vztazích, především o hospodářské
spolupráci, která je velice dobrá. A myslím, že i 10. výročí Česko-německé deklarace
je významným bodem a že jsme vytvořením Fondu budoucnosti posunuli naše
vztahy dopředu. Co se týče Evropské unie a německého předsednictví Rady EU,
řekla jsem, že chceme dát na program zasedání Rady Evropy 8. a 9. března růst
hospodářství, sociální bezpečnost pro zajištění občanů, energetickou politiku a
debyrokratizaci. Myslím, že to jsou témata, která budou zajímat i občany ČR.
Ohledně toho tématu, kterým se budeme zabývat v červnu, tzn. smlouva o Ústavě,
dohodli jsme se, že otevřeme diskusi oborníků, a že se samozřejmě budeme i tím
zabývat, co dnes při krátké návštěvě nebylo možné. My se dostaneme dále v EU,
pokud budeme všichni tahat za jeden provaz a pokud možno ve stejném směru. To
by bylo dobré a já tomu budu dělat reklamu. A srdečně děkuji za milé přijetí.
Martin Schmarcz: Nyní má slovo český premiér Mirek Topolánek.
Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Do úvodu musím říci, že jsem velmi rád, že
Angela Merkel do Prahy přijela, a že jsme mohli na krátkém, nicméně velmi
intenzívním, jednání pojmenovat a řešit celou řadu problémů. Jak už řekla paní
kancléřka, ty bilaterální věci necháváme na další jednání, kde si na to najdeme více
času. Dotkli jsme se pouze dvou věcí – zmiňovaná energetická bezpečnost a
případně naše návrhy, které jsme žádali podpořit. A samozřejmě 10. výročí Českoněmecké deklarace a Fond budoucnosti. To si myslím, že si zasloužilo krátkou
zmínku a my pokládáme Fond budoucnosti za výborný vklad pro česko-německé
vztahy do budoucna. Musím říci, že k tomu hlavnímu, k čemu jsme se sešli, a to je
zahájení diskuse k institucionálnímu rámci EU, velice vítáme, řekl bych, odvahu a
také nutnost německého předsednictví znovu obnovit diskuse po určité dvouleté
reflexi, kterou si EU nechala po krachu toho minulého dokumentu. Ne proto, že by
neexistence toho dokumentu blokovala fungování EU, ta se v žádné politické nebo
institucionální krizi neocitla, ale spíše pro budoucnost a další rozšiřování. Myslím, že
jsme se shodli i na tom, že diskuse o institucionálním rámci EU nemůže do pozadí
odsunout standardní témata, která EU řešit musí, a to jsou sociální a ekonomické
reformy, to je liberalizace, jednotný vnitřní trh, také byrokratizace a to, co vlastně
provází každou předsednickou zemi každý půlrok, a čeká to i německé předsednictví,
a na tom jsme se shodli. Bez toho, že bychom chtěli detailně probírat český postoj k
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českém přístupu, o českých prioritách k té diskusi. My se domníváme, že doba na tu
diskusi nemůže ovlivnit celkovou kvalitu toho nového dokumentu, také kvalitu
konsensu jednotlivých evropských zemí. Myslíme si, že ten dokument má být
čitelnější, srozumitelnější, průhlednější, speciálně pro evropské občany. Myslíme si,
že mají být přesněji vymezeny kompetence jak unijní, tak národní úrovně jednotlivých
států. Diskutovali jsme velmi krátce i to, že ten dokument má zamezit diskvalifikačním
podmínkám, kterým jsou dnes vystaveny nové země. A já jsem uvedl - „last but not
least“ – ten dokument musí evropské země spojovat, nikoliv rozdělovat. Úplně
závěrem bych chtěl říci, že velice vítám německý přístup k zahájení diskuse a
opuštění toho modelu, který nevedl k cíli při tom posledním dokumentu, a to je, že
tuto diskusi zahajují na mezivládní úrovni. To si myslím, že je posun správným
směrem a České republice to vlastně poprvé dává možnost zcela kompetentně a
plnohodnotně se té diskuse účastnit. Musím říci, že mě mrzí, že nemáme více času,
abychom mohli navštívit nějaký koncert, abychom se mohli možná více věnovat
neformálně těm problémům, které společně chceme řešit, ale takový je politický život
a Angela Merkel má za chvíli večeři s Václavem Klausem, takže ten život je hektický.
Martin Schmarcz: Dámy a pánové, nyní je prostor maximálně pro dva dotazy.
Vzhledem k tomu, že paní kancléřka pospíchá za panem prezidentem, nebo zdvořile
se zeptám, jestli paní kancléřka má čas ještě na dva dotazy.
Angela Merkel: To závisí na panu prezidentovi.
Martin Schmarcz: Dobrá, viděl jsem jako první Český rozhlas a druhý dotaz - pan
vzadu.
Redaktor, televize ARD: Slyšeli jsme hodně kritiky, co se týče Ústavy. Vy jste řekla,
že jí chcete dělat jako určitou reklamu. Máte pocit, že už jste měla určitý úspěch v
této podpoře?
Angela Merkel: Já si myslím, že pan premiér předložil velice zajímavý rámec pro
detailní rozhovory a na základě toho můžeme zahájit takové rozhovory a jsem velice
spokojena. Já jsem to považovala za velice konstruktivní rozhovor a nepřijela jsem
sem, abychom definitivně vyřešili smlouvu o Ústavě.
Mirek Topolánek: Já bych k tomu pouze dodal, že ta diskuse dnes nebyla o
výhradách, nebyla o problémech. Spíše jsme hledali to, co nás v té diskusi spojuje a
co by mělo spojovat evropské země, a v tom smyslu ta diskuse byla velmi pozitivní.
Martin Schmarcz: Po jednom německém dotazu, jeden český dotaz, abychom měli
paritu. Český rozhlas.
Jiří Hošek, Český rozhlas: Dobrý večer, otázka na paní kancléřku. Německo
připravuje k 50. výročí Římských smluv tzv. Berlínskou deklaraci. Chci se zeptat, jaký
je vztah Berlínské deklarace k tomu starému návrhu Evropské ústavní smlouvy?
Jestli má nějaké společné body, jestli je to jakýsi polotovar pro ta další jednání?
Angela Merkel: My chceme Berlínskou deklarací něco říci, a sice – společně
Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropy k tomu, jak a proč byla EU
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hledat to, co spojuje všechny evropské země. Má to být něco velice čitelného, čemu
každý rozumí, a kde máme naději, že povede to k určitému nadšení lidí pro Evropu.
Martin Schmarcz: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Úřad vlády ČR

- 26 PROJEV PŘEDSEDY VLÁDY ČR MIRKA TOPOLÁNKA
PŘEDNESENÝ NA SLAVNOSTNÍM SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI
DNE PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU
(26.1.2007)
Vážené dámy, vážení pánové,
přiznám se, že je pro mě velice těžké přednést zde dnes vůbec nějaký projev.
Přednést projev v den, kdy se sluší spíše jen tiše vzpomínat. Tiše vzpomínat a
zároveň se v hloubi srdce bát, že se šoa může opakovat. Nemyslím si, že svět se
natolik změnil, že se lidé natolik poučili, abychom mohli navždy zapomenout na ony
hrozivé továrny na smrt. Na ten racionální vyhlazovací nástroj ve službě iracionální
zášti.
Antisemitismus je stále živý. Evropané vidí v židovském státě málem větší riziko pro
mezinárodní mír, než představují teroristé. Je hanbou starého kontinentu, že takto
uvažuje spousta jeho obyvatel šedesát let poté, co jejich předci dopustili holocaust.
Řekl bych, že toto je snad největší selhání takzvaného multikulturalismu. Snažíme se
prokazovat úctu cizím kulturám, které se k nám často chovají nepřátelsky, navzdory
pomoci, již jim poskytujeme. A nemáme v našich srdcích dost místa pro bratry, jimž
jsme dovolili tak strašně ublížit.
Když jsem navštívil Nové muzeum šoa v Jeruzalémě v Izraeli, myslel jsem na ty
generace, které utvářely evropskou kulturu. Myslel jsem na to, že Židy a židovství
nelze z této kultury odoperovat – ostatně se to nepodařilo ani nacistům. Myslel jsem
na to, že pokud nebudeme bránit hodnoty, na nichž naše civilizaci vznikla, tak prostě
zase tiše zanikne.
První a nejdůležitější hodnotou naší civilizace je svoboda. Jakmile opět dopustíme,
aby individuální svobodu vytlačil duch kolektivismu – a je úplně jedno, zda půjde o
kolektivismus fašistický, komunistický, islamistický, maoistický, kimirsenovský, či
nějaký jiný – vydáme se cestou, která může vést k novému holocaustu.
Viděli jsme to v dokumentu České televize o jednání na zámečku Wansee, kde se
nacistické špičky radily, jak nejlépe „zúřadovat“ konečné řešení židovské otázky.
Vzdělaní, inteligentní lidé, vesměs doktoři práv, řešili úkol v rámci plánovaného
hospodářství. Že tím „úkolem“ byla co nejlevnější a nejrychlejší smrt pro miliony lidí,
to v debatě téměř nezaznělo.
A o to tady jde. Jakmile se ke slovu dostanou sociální inženýři, ty chladné, lidské,
nebo spíše nelidské kalkulačky, svobodný jedinec si nemůže být jist ani majetkem,
ani životem. Neosobní mašinérie nemilosrdně rozdrtí každého, kdo se jí postaví do
cesty. Včetně svých strůjců.
Nenávist a závist jsou špatné, ale bohužel nevymýtitelné lidské vlastnosti. Skutečná
hrůza nastává teprve ve chvíli, kdy se lidé kvůli nenávisti a závisti vzdávají osobní
svobody ve jménu blaha kolektivu. Protože pak se k vládě s neúprosnou logikou
dostávají pragmatičtí technologové moci, pro něž není lidský život ničím jiným, než
políčkem statistiky.
Onu smrtící statistiku nám připomínají památníky šoa. A připomínají ji zdaleka nejen
Židům. Každý z nás může být v budoucnu na jejich místě. Pamatujme si, co
způsobilo hrůzy minulosti, bojujme aktivně s hrozbami současnosti abychom se
nemuseli bát budoucnosti.
Úřad vlády ČR

- 27 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
VLÁDY
(17.1.2007)
I. Preambule
Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného při volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. června 2006,
koaliční vláda přebírá plnou odpovědnost za správu věcí veřejných v České
republice, přičemž bude ctít zásady parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům
naší země i potřebám jejích obyvatel.
Vláda bude Českou republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské
společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech
právního státu, tržní ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.
Vláda se plně hlásí k tradicím české státnosti a k integraci České republiky do
bezpečnostních a nadnárodních politických struktur, jakými jsou Severoatlantická
aliance a Evropská unie, které garantují bezpečnost země, aktivní zapojení do
mezinárodních vztahů i zvyšování životní úrovně občanů. Dokončí proces sbližování
právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie a bude klást důraz na
efektivní využívání všech prostředků z evropských fondů.
Vláda položí základy moderního, vstřícného a efektivního státu, který bude občanům
poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno dostupné služby a který bude silný v
oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak nebude zasahovat do
sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.Vláda naváže na dosavadní
dohody politických stran o nutné reformě důchodového systému a v jejich duchu
rozpracuje do legislativní podoby hlavní parametry důchodové reformy s cílem zajistit
dlouhodobou finanční stabilitu důchodového systému a posílit vazby mezigenerační
solidarity.
Vláda považuje neúměrně vzrůstající státní zadlužení za alarmující, zároveň však
odmítá dluhy veřejných rozpočtů skrývat pomocí různých účetních triků. Budeme
poskytovat realistické a pravdivé údaje o státním hospodaření a stabilitě měny a
předložíme průhledný a transparentní návrh státního rozpočtu, který bude z těchto
nezkreslených údajů vycházet a nebude žádné ukazatele nadhodnocovat. Současně
vláda předloží střednědobý fiskální výhled, který bude respektovat principy fiskálního
cílení a bude v souladu s mezinárodními závazky České republiky.
Za jeden ze svých klíčových cílů si vláda klade boj s korupcí, a to i v jejích náznacích
a na všech úrovních státní správy a samosprávy. Vláda plně dohlédne na důsledné
vyšetření všech případů a podezření z korupce z nedávné minulosti a zasadí se o
vytvoření takového společenského prostředí, které bude ke korupčnímu chování
nulově tolerantní.
Vláda se zaměří na řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních
problémů naší země, jako jsou nezaměstnanost, neúměrné daňové zatížení, hluboký
deficit veřejných financí, narůstající státní dluh a vysoká míra korupce i regulace, a
chce při jejich řešení spolupracovat se všemi členy Poslanecké sněmovny. Vláda
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stabilní a produktivní správu věcí veřejných v naší zemi.
II. Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy
Vláda si uvědomuje závažnost prohlubování veřejného dluhu a schodku deficitu
státního rozpočtu pro fungování státu i české ekonomiky. Proto se zavazuje, že sníží
schodek veřejných financí v jednotlivých letech na následující úroveň: v roce 2008 na
úroveň 3,0 % HDP, v roce 2009 na 2,6 % HDP a v roce 2010 na 2,3 % HDP.
K maximálním výším deficitů bude podle předpokládaného růstu HDP stanovena
maximální nominální výše výdajů. Platí následující zásada: V případě vyššího
reálného růstu HDP je nepřekročitelným indikátorem výše výdajů, v případě nižšího
růstu HDP je nepřekročitelným indikátorem výše deficitu.
Vláda uvalí moratorium na přijímání zákonů zvyšujících mandatorní výdaje. Stávající
mandatorní výdaje budou přehodnoceny tak, aby jejich podíl na státním rozpočtu
klesl do roku 2010 pod 50 %. Odstraněna budou automatická valorizační schémata,
kromě důchodů, kde vláda zachová indexaci s cílem nepřipustit pokles reálné
hodnoty penzí.
Vláda sníží počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně a
bude vycházet ze základny k 31. 12. 2006. Snížení bude uskutečněno nejen na
úrovni regionálních dekoncentrátů, ale především v centrálních orgánech státní
správy.
Zapojování příjmů z privatizace do výdajů státu a státních fondů skončí nejpozději
rozpočtem na rok 2009.
Vláda přijme transparentní a korupční prostředí omezující pravidla pro dotační tituly
státního rozpočtu vůči rozpočtům obcí, občanských sdružení a dalších fyzických a
právnických osob v rámci druhého čtení zákona o státním rozpočtu s cílem
zprůhlednit a omezit praxi tzv. porcování medvěda.
Daňová soustava v České republice je složitá a nepřehledná. Proto je vláda
připravena k realizaci hluboké daňové reformy, která nikomu nezvýší daňovou zátěž,
naopak ji sníží všem daňovým poplatníkům, nikoliv pouze vybraným skupinám.
Výdaje na daňovou správu patří k nejvyšším v Evropě, stejně tak jako výdaje
poplatníků na splnění daňové povinnosti. Proto vláda zjednoduší a racionalizuje
správu daní a pojistného s cílem snížit počet míst pro jejich výběr, zamezit daňovým
únikům a zvýšit motivaci k placení daní, tedy k daňovým výnosům.
Složená daňová kvóta klesne do roku 2009 pod 34 % HDP. Vláda zavede jednotnou
sazbu daně z příjmu u fyzických i právnických osob ve výši 17 až 19 %, zvýhodní
rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Provede důkladný audit všech
výjimek a odečitatelných položek u daně z příjmů fyzických i právnických osob s
cílem ověřit potřebnost jejich dalšího trvání. Počet výjimek a odečitatelných položek
bude významně snížen.
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Vláda zachová systém dvou sazeb DPH. Základní sazba DPH bude ve výši 17 až 19
%. Do snížené sazby DPH, jejíž výše bude stanovena dodatečně, budou zahrnuty
kromě stávajících titulů i dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové
dříví a technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných
zdrojů. Současně se snížením základní sazby DPH bude stanovena snížená sazba
tak, aby byla únosná i pro sociálně slabé skupiny obyvatel.
Vláda navrhne zrušení daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací s
výjimkou III. skupiny, z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí ze zemědělské
půdy, přičemž obcím bude kompenzován výpadek daňových příjmů v zákoně o
rozpočtovém určení daní.
Vláda zjednoduší systém odepisování, zejména u malých organizací, a podpoří
investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií.
Do poloviny roku 2007 vláda v široké odborné a politické diskusi projedná a schválí
tzv. Národní plán zavedení eura.
Od 1. 1. 2008 vláda zavede v souladu s požadavky Evropské unie a závazkem
České republiky výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu s cílem omezovat
energetickou náročnost ekonomiky a povzbudit zaměstnanost snížením vedlejších
nákladů práce.
Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže. V
souvislosti se zvýšením spotřební daně na energie se sníží platby sociálního
pojištění. V první fázi reformy dojde k zavedení minimálních sazeb spotřebních daní
dle směrnice. Cílem druhé fáze reformy od roku 2010 bude vytvoření emisní daně z
CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem
této daně bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování
znečištění. Indikativní cíl výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 bude 0,5
až 1 % HDP.
Vláda považuje snižování byrokratické administrativní zátěže, podporu podnikání,
snížení daňové kvóty a zavedení transparentního systému správy a výběru daní za
klíčové kroky vedoucí z dlouhodobého hlediska ke zvyšování hospodářského růstu,
zvyšování daňového výnosu a ke snižování nezaměstnanosti.
I. Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce
Podnikání je zdrojem bohatství společnosti. Proto je úkolem státu vytvářet vhodné,
jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání.
Vláda zásadním způsobem sníží administrativní zátěž podnikání s využitím prověrky
všech příslušných norem, dokončí projekt centrálních registračních míst a zavede
editační povinnosti daňové správy. Vláda s cílem motivovat podnikatelské prostředí k
většímu zaměstnávání občanů navrhne zrušit povinnost zavedení registračních
pokladen a minimální daň pro OSVČ a zváží možnost jednorázových jednoletých
daňových prázdnin pro živnostníky (OSVČ). Sníží vyměřovací základ pro sociální a
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placení nemocenské zaměstnavateli dobrovolné.
Vláda se zavazuje zachovat sociální dialog a potřebné reformy a změny provádět s
ohledem na zachování sociálního smíru.
Ve spolupráci se sociálními partnery vláda navrhne novelu zákoníku práce s cílem
zvýšit flexibilitu ve vztazích zaměstnanec-zaměstnavatel a prohloubit princip "co není
zakázáno, je povoleno".
Vláda zavede systém "superhrubé" mzdy. Za hrubou mzdu bude považována
současná hrubá mzda plus odvody na zdravotní a sociální pojištění placené
zaměstnavatelem.
Součástí každé nové nebo novelizované právní normy bude analýza dopadů na
podnikatelské prostředí. Vláda přehodnotí národní programy podpory malého a
středního podnikání v souvislosti s náběhem nového operačního programu.
Investiční pobídky se stanou nástrojem regionální politiky, především ve strukturálně
postižených oblastech, v zájmu zvýšení podílu moderních technologií. Důraz bude
kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na
podporu revitalizace starých průmyslových objektů (brownfields).
V oblasti regionální politiky vláda programově podpoří strukturálně postižené a
hospodářsky slabé regiony. V rámci vyváženého rozvoje bude napomáhat rozvoji
měst a městských aglomerací odstraňováním některých omezujících bariér, u
venkova bude usilovat o jeho vyvážený rozvoj a zlepšení kvality života, zejména o
zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb. Dále bude rozvíjet přeshraniční
spolupráci regionů.
Vláda připraví a pokud možno i zrealizuje privatizaci ČSA, Letiště Praha a České
pošty. Posoudí částečnou privatizaci Českých drah. Bude rozhodnuto o optimálním
zapojení hodnoty ČEZ do důchodové reformy.
Vláda uskuteční zásadní revizi platné legislativy a pravomocí regulačních úřadů v
zájmu zvýšení konkurenčního prostředí v síťových odvětvích a provede audit
systému podpory výzkumu a vývoje.
I. Reforma důchodů a sociálního systému
V posledních letech došlo k neuvěřitelnému nárůstu sociálních výdajů. Od roku 1999
se zvýšily o více než 70 % a v roce 2007 budou proti roku 2006 vyšší o 70 mld. Kč.
Tuto explozi sociálních výdajů je nezbytné zastavit. Sociální systém musí pracovat ve
prospěch těch skutečně sociálně potřebných a vést k přirozenému požadavku, že
pracovat se musí vyplatit. Systém sociálních dávek musí mít vyšší adresnost,
účinnost a transparentnost.
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dosáhly v roce 2008 3,0 % HDP, v roce 2009 2,6 % HDP a v roce 2010 2,3 % HDP a
celkové mandatorní výdaje byly v roce 2010 nižší než 50 % státního rozpočtu.
Vláda proto prosadí spravedlivou změnu podmínek poskytování sociálního příplatku,
včetně zvýšení jeho adresnosti. Navrhne snížení výše a přehodnotí poskytování
dalších dávek s cílem zvýšení jejich transparentnosti a adresnosti.
Vláda navrhne zavedení vícerychlostní flexibilní rodičovské a mateřské dovolené s
degresivní platbou v průběhu let a s omezením do tří let věku dítěte, včetně podpory
rozvoje služeb pro rodiny a péče o děti do tří let.
Vláda zavede jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která bude
směřována k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. Vyhodnotí systém ochrany
před hmotnou nouzí a vazbu výplaty finančních částek ze sociálního systému na
povinnost rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účasti v projektech dalšího
vzdělávání. Vláda odstraní demotivaci k výdělku způsobenou skokovými hranicemi
pro příjem sociálních dávek. Čistá mezní míra zdanění bude maximálně lineární.
Vláda navrhne odložení účinnosti schváleného systému sociálního úrazového
pojištění o jeden rok a vytvoření nového systému bez zatížení státního rozpočtu.
Hlavní prioritou bude zahájení důchodové reformy, která bude vycházet ze široké
shody demokratických politických sil a zajistí dlouhodobou finanční stabilitu celého
důchodového systému. Změny v důchodovém systému budou postaveny na
zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti a podpory
rodin s dětmi.
První etapu důchodové reformy budou tvořit parametrické změny průběžného
systému, včetně pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let, prodloužení
minimální délky doby pojištění na 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího
základu (stropů) pro pojistné, zavedení pásma pružného věku pro odchod do
důchodu a dalších úprav ve smyslu předběžné dohody ze začátku roku 2006.
Druhá etapa důchodové reformy bude spočívat v oddělení majetku akcionářů a
klientů u systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti
poskytovat různě zaměřené penzijní plány včetně garantovaných. Dále ve zvýšení
motivace k vyšším příspěvkům, ve vyšší participaci zaměstnavatelů, v podpoře
čerpání doživotních penzí z připojištění, ve vytvoření rezervního důchodového fondu
a ve zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro financování důchodového
pojištění. V souvislosti s ekologickou daňovou reformou bude vyřešeno její propojení
s financováním důchodů a dojde k snížení sazby pojistného v rozsahu výnosu
ekologických daní. Minimální příjmy důchodců ve výši životního minima budou
garantovány.
Třetí etapu důchodové reformy bude tvořit případné vytvoření dalšího dobrovolného
spořicího pilíře důchodového systému, založeného na možnosti opt-out.
Vláda změní systém nemocenské, když zavede třídenní karenční lhůty, sníží
procentní sazby pro výši náhrady mzdy a nemocenských dávek, zavede redukci
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zaměstnanců nabídne možnost volby systému nemocenské.
I. Reforma zdravotnictví
Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému
zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním
pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit
dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci
mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného
zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země.
Za tímto účelem bude vláda podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat
veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví a vznik expertní komise řízené
nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), která připraví strategický
plán zásadní transformace českého zdravotnictví a přispěje k dosažení politického
konsenzu při jeho prosazení.
Do té doby však vláda navrhne nezbytné institucionální a legislativní změny na
základě následujících principů:
- Zachování solidárního financování zdravotnictví
Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením
autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven. Vláda bude řešit financování péče
na rozhraní zdravotního a sociálního systému. Zdravotnictví bude považováno za
jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU. Vláda
navrhne možnost nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách.
- Posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné
solidarity zdravých s nemocnými
Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z
pojištění čerpají, prostřednictvím osobních zdravotních účtů. Budou definovány
nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro
každého občana.
Vláda podpoří motivaci občanů k zodpovědnému využívání zdravotní péče - mj.
zavedením regulačních poplatků za recept, za den hospitalizace, za návštěvu
pohotovosti nebo ambulantního specialisty. Současně bude stanoven maximální
roční limit finanční spoluúčasti občanů a zohledněn dopad na sociálně slabé skupiny
obyvatelstva. Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu
stylu.
- Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů
Vláda prosadí rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich
vlastnictví a právní formu – navrhne nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích
novým, v prostředí EU standardním, zákonem o neziskových organizacích.
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Vláda zvýší podporu medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a
výzkumu, zprůhlední jednotlivé finanční toky. Vzniknou univerzitní nemocnice a
univerzitní výzkumná centra - dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení
transparentního vícezdrojového financování (za zdravotní péči, výuku a výzkum).
- Provedení transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního
pojištění
Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu - akciové
společnosti - s odpovědností i motivací k hospodárnému chování, při vymezení
jasných pravomocí a odpovědnosti managementu, s větší transparentností účetnictví
a s dodatečnými omezeními určenými zákonem na obdobné bázi, jako jsou
regulovány fondy důchodového připojištění.
Vláda vytvoří nezávislého regulátora a účinný dohled nad finančním zdravím,
fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotního pojistného plánu a
zajištěním dostupnosti zdravotní péče.
Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným
zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o
biomedicíně.
Vláda umožní výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně
pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné
zavedení zdravotního spoření s podporou státu.
Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít
na tuto péči připojištění.
V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu informačně
propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.
- Zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků
Vláda navrhne zákon, který zajistí efektivní a transparentní proces stanovování
maximálních cen a úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění v gesci
Ministerstva zdravotnictví ČR.
- Podpora zdraví a další role státu a samospráv ve zdravotnictví
Vláda zavede jednotný způsob financování zdravotnické záchranné služby a
zákonem bude upřesněna její role v integrovaném záchranném systému ČR.
Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně
hrazené části systému. Současně bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních
návykových látek (tabák, alkohol) a na podporu zdravého životního stylu.
Prioritou pro vládu budou legislativní změny naplňující výše uvedené principy.
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I. Doprava
Vláda předloží návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který
omezí jízdy vozidel nad 7,5 tuny celoročně v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne, v
neděli odpoledne a během státních svátků. Přesná doba trvání omezení během
jednotlivých dnů bude určena na základě výsledků činnosti pracovní skupiny složené
ze zástupců koaličních stran, Ministerstva dopravy, Policie ČR, Asociace krajů,
Svazu měst a obcí, dopravců a odborné veřejnosti, která formuluje svá doporučení.
Zároveň bude přehodnocen systém vydávání výjimek ze zákazu jízdy podle § 43
odst. 5 tak, aby byl zachován efekt omezení jízdy požadovaný zákonem.
Vláda navrhne novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, která odstraní hlavní nedostatky stávajícího systému dohledu nad
stanicemi technické kontroly a emisního měření vozidel.
Bude vypracován program podpory kombinované dopravy a program výstavby
veřejných logistických center s veřejnou podporou.
Vláda urychlí přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, projedná jejich napojení na
evropskou železniční síť a zajistí efektivní propojení se stávající železniční sítí ČR
pro využití VRT v dálkové vnitrostátní dopravě.
Postupně budou vyrovnávány regulační podmínky pro působení jednotlivých
dopravních odvětví, a to při respektování potřeb rozvoje dopravního podnikání a
konkurence na dopravním trhu. Výše úhrady za železniční dopravní cestu bude
postupně snižována podle možností rozpočtových omezení.
Bude uplatněna koncepce elektronického mýta na základě kombinace mikrovlnné a
satelitní technologie. Vláda zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní
všechny silnice spravované státem a povede jednání s kraji s cílem rozšířit
zpoplatnění také na jimi spravovanou síť silnic II., případně i III. třídy při logickém
zohlednění sociálních a ekonomických podmínek. Sazby mýtného budou
diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, jakou umožňuje
legislativa EU.
Za základní priority výstavby dopravní infrastruktury vláda pokládá potřebu propojení
ČR s evropskou dopravní sítí, podporu rozvoje podnikání a dopravní obslužnosti v
ČR a minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí.
Vláda vypracuje harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, určí priority
jednotlivých staveb podle jejich dopravního a ekonomického přínosu a vlivu na
životní prostředí a na základě těchto podmínek zajistí potřebné rozložení investic do
všech druhů dopravy (železniční, silniční, letecká a vodní) s upřednostněním
budování silničních obchvatů obcí před stavbou nových úseků dálnic a rychlostních
silnic. Přednostně budou realizovány stavby rozestavěné při maximální snaze všech
stran o možné kompromisy v otázkách životního prostředí.
Vláda bude usilovat o maximální využití evropských fondů podporou všestranné
připravenosti dopravních projektů a zajištěním potřebného národního
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sektoru (rozpočtové prostředky, mýtné, spotřební daň atd.), financování formou úvěrů
a dluhopisů v mezích daných rozpočtovou politikou a soukromé zdroje. Vláda
vypracuje specifickou právní úpravu pro umožnění rozvoje veřejně-soukromých
partnerství (PPP) v dopravě.
Posíleny budou finanční zdroje pro podporu obnovy vozidlového parku veřejné
dopravy, zejména dopravy kolejové. Podpora bude minimálně ve stejné výši, jaká
byla schválena ve vládním dokumentu Dopravní politika ČR 2005-2013, a v souladu
s připravovaným zákonem o veřejné dopravě. Tento dotační program bude přístupný
všem dopravcům za rovných podmínek. Podmínky podpory budou zvýhodňovat
pořizování vozidel s nízkými emisemi a vozidel elektrické trakce. Vláda bude hledat
prostředky pro navýšení rozpočtu programu obnovy vozidlového parku veřejné
dopravy v rámci státního rozpočtu na rok 2007.
Vláda přizpůsobí záměry zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě
vývoji plavebních parametrů navazující vodní cesty v Německu a bude respektovat
požadavky na ochranu přírody, k níž je ČR vázána legislativou Evropské unie.
Bude dokončena transformace Českých drah vytvořením holdingové struktury
společností specializovaných na jednotlivé segmenty, zejména na nákladní a osobní
dopravu, s možností vstupu strategických partnerů do těchto společností. Výstavba a
údržba železniční infrastruktury a tvorba jízdního řádu budou soustředěny ve Správě
železniční dopravní cesty. Budou zajištěny podmínky pro rovné konkurenční
prostředí na železnici.
Letiště Praha bude transformováno na akciovou společnost s možností vstupu
strategického partnera. Vláda stabilizuje České aerolinie a připraví podmínky pro
prodej zbývajícího státního podílu.
Vláda předloží návrh zákona o veřejné dopravě, který zajistí provázanost dopravy na
celostátní, krajské a místní úrovni, odstraní současné legislativní rozdíly mezi
autobusovou a železniční dopravou, posílí pravomoci objednavatele dopravních
výkonů ve veřejném zájmu a legislativně upraví postavení koordinátorů
integrovaných dopravních systémů. Účinnou podporou veřejné dopravy zajistí její
konkurenceschopnost vůči dopravě individuální.
Vláda bude usilovat o další zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Po prvním roce
fungování nového zákona o provozu na pozemních komunikacích jeho účinky
zhodnotí a na jeho základě předloží případnou novelu, konzultovanou se všemi
politickými stranami v Poslanecké sněmovně i s odbornou veřejností. Bez ohledu na
tento postup vláda okamžitě připraví "technickou novelu" tohoto zákona, která
odstraní zjevné dílčí nedostatky, jež ukázala dosavadní praxe. Dále vláda zlepší
vymahatelnost jednotlivých ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích.
Vláda se zaměří na úspěšné završení kandidatury na umístění dozorčího úřadu
Galileo do České republiky a zhodnotí z něj vyplývající efekty na zvýšení
technologické konkurenceschopnosti průmyslu se zřetelem na malé a střední
podniky.
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I. Energetika a klima
Vláda podpoří využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla tak, aby cenové
rozdíly jednotlivých zdrojů nebyly výrazně vyšší než v současnosti. Zjednoduší
povolovací proces pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Prostředky z
operačního programu Životní prostředí určené na obnovitelné zdroje energie
investuje zejména do dvou cílených dotačních programů - do programu nárokových
dotací pro jejich instalace v obytných budovách a do programu podpory energeticky
soběstačných obcí. Stropem těchto výdajů budou dané prostředky strukturálního
fondu.
V nové energetické koncepci si vláda stanoví za svůj cíl snížení energetické spotřeby
české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020 a zajistí její vyšší
konkurenceschopnost. Vláda připraví novelu zákona o hospodaření s energií, v němž
zpřísní požadavky na nové i rekonstruované domy v souladu s požadavky Evropské
unie tak, aby se nízkoenergetický standard stal běžným u většiny budov.
Vláda přijme závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a
rekonstruovaných energetických zdrojů, které budou odpovídat evropským kritériím
nejlepší dostupné technologie (BAT). Dále navrhne nové národní standardy
energetické účinnosti elektrospotřebičů.
Bude vypracován konkrétní plán opatření, která budou snižovat emise skleníkových
plynů v České republice. I v Evropské unii bude vláda aktivně prosazovat opatření k
účinné ochraně klimatu. Z výnosů prodeje emisních kreditů v mezinárodním emisním
obchodování bude financován program nárokových grantů na úspory energií v
bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách.
Privatizaci společnosti ČEZ bude vláda směřovat tak, aby v České republice vznikl
diverzifikovaný, konkurenci podporující trh s elektřinou. Zachovány zůstanou územní
limity těžby hnědého uhlí. Vláda nebude plánovat a podporovat výstavbu nových
jaderných bloků a na základě konsenzu všech tří politických stran zúčastněných na
vládě zřídí po konzultaci s opozicí nezávislou odbornou komisi k posouzení
energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu.
Bude zrušena omezená odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné
škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích. Další
kroky ve vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva bude vláda
činit transparentně a nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí.
II. Zemědělství
Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a
podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Využije plně svých možností k
podpoře života mladých lidí na venkově a použije finanční nástroje k urychlení
generační výměny v zemědělství.
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produktů a kvalitních a bezpečných potravin splňujících požadavky na kvalitní život
ve zdravém životním prostředí na venkově. Vláda založí strategii rozvoje venkova na
principu vyváženosti mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním přístupem.
Cílem vlády bude co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné
na společném trhu EU využít. Jde zejména o finanční prostředky Programu rozvoje
venkova na období let 2007–2013 a přímé platby v plném možném rozsahu
národního spolufinancování. Vláda bude usilovat o zvýšení stupně krytí dovozu
agrárních produktů vývozem a bude napomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti
českého zemědělství na evropském a světovém trhu.
Vláda bude pokračovat v úsilí o vyjasnění vlastnických vztahů k půdě dokončením
restitucí a nastolením stavu, kdy zemědělci budou hospodařit na vlastní nebo
smluvně pronajaté půdě. Vláda urychlí digitalizaci katastru nemovitostí. Zásadně
urychlí proces pozemkových úprav a zabezpečí realizaci protipovodňových
programů. Bude prosazovat zvýšení protierozní a protipovodňové stability území a
retenční schopnosti území, především prostřednictvím preventivních opatření a
staveb ve veřejném zájmu, a zajistí racionální postup při správě půdy ve vlastnictví
státu.
Rozvoj víceúčelového lesního hospodářství, které přináší ekonomické,
environmentální, sociální a kulturní užitky, bude vláda podporovat. Zvýšená
pozornost bude soustředěna na zlepšování zdravotního stavu lesů, stabilizaci jejich
správy a odpovídajícího hospodářského využití, které přispěje k zaměstnanosti
venkova.
Vláda bude pokračovat v zasazení systému péče o vody do kontextu politiky
Evropské unie. Hlavními cíli vlády bude naplnit závazky České republiky k EU a
rovněž zajistit finanční zdroje pro zkvalitnění protipovodňových opatření, která sníží
počet ohrožených obyvatel a omezí rozsah povodňových škod. Vláda bude usilovat o
vytvoření transparentních podmínek a pravidel při poskytování podpor na náhradu
škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi.
S cílem napřímit a zjednodušit celkovou administrativu, zejména však administrativu
evropských fondů bude pokračovat procesní a věcný audit na Ministerstvu
zemědělství a všech institucích v resortu zemědělství. Vláda společně s profesními
organizacemi vypracuje efektivní reformu poradenského systému v zemědělství,
lesnictví, rybářství a rozvoji venkova.
I. Právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská
práva
Reforma regulační a administrativní zátěže a boj proti korupci
Česká republika musí učinit zásadní krok ke zvýšení své konkurenceschopnosti
mimo jiné zvýšením efektivity výkonu veřejné správy. Kompetence státu na centrální
úrovni i na pověřených samosprávních úřadech musí být vykonávány transparentně
a hospodárně. Veřejná správa musí být skutečnou službou občanům.
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Vláda bude důsledně usilovat o snižování nadbytečných regulací a byrokratické
zátěže. Provede stabilizaci existující sítě územní veřejné správy a zahájí důslednou
procesní a organizační analýzu výkonu jednotlivých agend. Pro zvýšení efektivity a
transparentnosti ve veřejné správě bude vláda prosazovat zavádění nástrojů
elektronické komunikace. Cílem je vytvořit podmínky pro vznik základních registrů
veřejné správy, zajištění dostatečně kapacitní a bezpečné komunikační infrastruktury
a univerzálních kontaktních míst pro asistovanou službu občanům.
Vláda připraví právní úpravu, která sjednotí pravidla pro realizaci veškerých výdajů z
veřejných rozpočtů tak, aby byly uskutečňovány na základě jednotného principu a
transparentních procesních pravidel, jež budou důsledně omezovat prostor pro
korupci, klientelismus a protekcionismus.
Vláda prosadí schválení novely zákona o veřejných zakázkách a souvisejících
právních předpisů tak, aby byla zejména zavedena důsledná povinnost
transparentního, veřejného zadávání veřejných zakázek elektronickou formou i u
podlimitních zakázek. Toto bude platit také pro právnické osoby s většinovou
majetkovou účastí státu nebo samosprávy.
Vláda připraví novelu právních předpisů tak, aby veškeré údaje a informace o
rozhodování a činnosti orgánů veřejné správy a subjektů, které jsou zřizovány nebo
ovládány státem nebo územně samosprávným celkem (včetně dceřiných
společností), byly veřejnosti přístupné s výjimkou státního tajemství. Vláda prosadí
integraci všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě na
jedno centrální místo, např. portál veřejné správy.
Bude dokončen převod kompetencí z centrální úrovně na územně samosprávné
celky, sjednocení správních oblastí s územně samosprávnými celky a územní
reforma ve zbývajících agendách doposud vykonávaných ústředními správními
úřady. Vláda uskuteční nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších
agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit. Prostřednictvím zákona o
veřejné službě (státní službě) bude určena hranice mezi politicky obsazenými a
úřednickými místy ve státní správě a samosprávě a zajištěno odpolitizování,
profesionalizace a stabilizace veřejné správy.
Vláda prosadí schválení zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních
orgánů státní správy souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky ČR i
novelizaci autorského zákona. Zpřísní pravidla pro zakládání dceřiných firem podniků
většinově vlastněných státem či samosprávou tak, aby privatizace státního nebo
samosprávního majetku mohla proběhnout jen se souhlasem obce, kraje nebo státu.
Bude zvýšena vymahatelnost náprav závěrů NKÚ a rozšíření kompetencí ÚOHS ve
věcech výběrových řízení ve veřejném sektoru s cílem zajistit jejich účinnější
kontrolu. Vláda upraví právní prostředí tak, aby zastupitelé nominovaní do orgánů s
majetkovou účastí obce, kraje a státu byli povinni informovat o výši odměn a požitků
získaných v souvislosti se svým členstvím v těchto orgánech.
Vláda zahájí revizi veškerých procesních předpisů, které jsou používány v rámci
výkonu jednotlivých správních agend, na jejichž základě budou moci být vytvořena
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o legislativních pravidlech s cílem zprůhlednit a zkvalitnit proces přijímání nových
právních předpisů a zapojit veřejnost do tvorby právních předpisů, včetně zavedení
povinného zpracování analýzy regulačních a administrativních dopadů právního
předpisu především na oblast veřejných rozpočtů a vzniku potenciálního rizika
korupce.
Budou přijaty legislativní nástroje vedoucí k zavedení povinnosti pravidelného
ověřování opodstatněnosti a adekvátnosti každé regulace ve všech oblastech výkonu
státní moci. Vláda zřídí Radu vlády pro rozvoj informační společnosti jako strategický
a koncepční orgán státu v této oblasti a zasadí se o schválení obecného zákona,
který umožní vytvoření centrálních registrů veřejné správy tak, aby bylo možné
bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn
oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.
Vláda vytvoří univerzální místo (CZECH POINT) pro fyzické a právnické osoby, kde
bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy,
získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a
evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, která jsou s danou osobou
či o jejích právech a povinnostech orgány veřejné moci vedena.
Bude předložen zákon o elektronické komunikaci ve veřejné správě, který
zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci
jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady samotnými a povede k elektronizaci procesů
ve veřejné správě včetně vedení elektronických spisů. Bude realizována koncepce
zajištění jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy, založené na závazné
účasti všech orgánů vykonávajících pravomoci státu.
Jednou ze základních priorit vlády je boj proti korupci. Efektivní boj proti korupci
vychází ze strategie vlády v boji proti korupci na období 2006-2011, která bude
důsledně realizována. Vláda připraví právní opatření regulující lobbing včetně
transparentnějšího systému registrace lobbistů. Zachová stávající úroveň účasti
veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy
budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení.
Reforma bezpečnostních složek, policie a jejich kontrolních orgánů
Úspěšný boj proti trestné činnosti v sobě musí zahrnovat potírání závažné trestné
činnosti a hospodářské a drobné kriminality, která stále více zasahuje do života
každého občana. Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto cíle je kvalitní práce
Policie ČR. Ta je postavena na optimální organizační struktuře, systému řízení,
odpovídajícím materiálně-technickém a finančním zajištění.
S ohledem na nezbytnost čelit nejnovějším výzvám musí být Česká republika
schopna zajistit ochranu svých občanů před stále více rostoucím rizikem
teroristických útoků, hrozeb mezinárodního organizovaného zločinu, ohrožení kritické
infrastruktury a napadení informačních a komunikačních systémů. Klíčovým prvkem v
boji proti těmto hrozbám je dobře fungující a efektivně působící systém
zpravodajských služeb. Neméně důležitá je připravenost ČR čelit stále častějším
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situacím důsledným uplatňováním a rozvojem integrovaného záchranného systému.
Vláda uskuteční reformu Policie ČR ve čtyřech fázích, zahrnujících vymezení zadání
reformy, legislativní přípravu, organizační přípravu a vlastní realizaci. Zajistí
nezávislou kontrolu Policie ČR vyjmutím policejní inspekce z gesce MV ČR a
navrhne vytvoření kriminálního úřadu zahrnujícího vyšetřování zvlášť závažné
kriminální činnosti.
Průběžnou součástí všech fází procesu reformy Policie ČR bude zajištění podmínek
pro zlepšení materiálně-technického vybavení služeben Policie ČR s cílem zlepšit
pracovní podmínky pro policisty a současně podmínky pro poskytnutí kvalitních
služeb, pomoci a ochrany občanům.
Vláda provede analýzu fungování zpravodajských služeb a dokončí jejich
transformaci s cílem dosáhnout vyšší efektivity jejich činnosti, lepšího úkolování a
posílení jejich kontroly. Vláda vypracuje a zasadí se o schválení právní úpravy
zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
Lidská práva
Vláda se hlásí k respektování svobod, ochraně lidských práv a práv menšin. Cílem
je, aby základní práva a svobody byly účinně chráněny v praxi, a to též u zranitelných
skupin - dětí, seniorů, zdravotně postižených, osob trpících duševní poruchou či
bezdomovců.
Vláda podporuje rovné šance pro všechny občany. Předloží návrh
antidiskriminačního zákona, který zabezpečí právo na rovné zacházení a ochranu
před diskriminací v intencích implementace evropských antidiskriminačních směrnic
tak, aby zákaz diskriminace byl účinně vymahatelný. Veřejný ochránce práv bude
pověřen působností v oblasti rovného zacházení.
Vláda vytvoří agenturu, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení
sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování a zefektivní čerpání a zabrání zneužívání
sociální podpory. Vláda připraví komplexní program umožňující integraci Romů a
zabraňující sklonu k jejich sociálnímu vylučování. Vytvoří nástroj k zajišťování
komplexních služeb při předcházení sociálnímu vyloučení na lokální úrovni.
Vláda zpřesní definici a vymezení podpory v oblasti sociálního bydlení a prosadí
rozšíření finanční podpory obcí v oblasti sociálního bydlení s důrazem na
odpovědnost obcí.
Justice, volební systém a posílení prvků přímé demokracie
Vláda zavede opatření, která povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování
soudů, zejména zjednodušením procesních předpisů, změnou zákona o soudech a
soudcích (posílení kárné odpovědnosti, kariérní řád), personálním auditem justice a
stanovením pořádkových lhůt pro rozhodování soudů.
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rozsudek před soudem první instance bude vydán zpravidla do šesti měsíců a
odvolací řízení nepotrvá zpravidla déle než 4 měsíce, to vše při nezvýšeném počtu
soudců oproti současnému stavu (tj. ca 3000). K tomu napomohou zejména:- projekt
elektronické justice (e-justice),
- zjednodušení procesních předpisů – zvláště občanského soudního řádu,
- změny v personální struktuře justice,
- další již zahájené dílčí změny, které bude třeba v blízké době dokončit.
Ke zvýšení výkonnosti justice výrazně napomůže elektronizace – projekt e-justice, v
němž vláda bude pokračovat. Do roku 2010 se zavede elektronický platební rozkaz,
který zrychlí a zlevní řešení zejména typizovaných a jednoduchých sporů o zaplacení
peněžitých částek, plně elektronizovaný insolventní rejstřík, tzv. elektronického spisu,
jenž zejména v trestním řízení urychlí a zjednoduší pohyb informací mezi jednotlivými
justičními orgány. Umožní také zavést plně elektronickou komunikaci mezi soudem a
účastníky a plnohodnotné elektronické úřední desky soudů, na nichž budou
automaticky zveřejňovány všechny informace důležité pro účastníky řízení.
Za jednu z cest k zrychlení občanského soudního řízení vláda považuje středně
rozsáhlou novelu občanského soudního řádu s účinnosti od roku 2008. V rámci této
novely dojde k zavedení povinné doručovací adresy a ke zmírnění některých příliš
formálních procesních pravidel. V některých případech bude vhodné omezit rozsah
odůvodnění rozsudků soudů a zapojit do jejich vyhotovování v jednodušších
případech vyšší soudní úředníky.
Vláda upraví soudní statistiky tak, aby lépe upozorňovaly na průtahy v soudním
řízení, např. aby ukazovaly, jak dlouho trvá doba mezi podáním odvolání, dovolání a
kasační stížnosti a předložením věci odvolacímu soudu nebo Nejvyššímu či
Nejvyššímu správnímu soudu.
V současné době působí v české justici ca 3000 soudců, dlouhodobě není žádoucí
ani finančně únosné tento počet zvyšovat. Vláda chce více využívat práce
administrativního aparátu, zejména vyšších soudních úředníků a asistentů soudců.
Na základě nedávno přijaté změny kancelářského řádu soudů bude docházet k
postupnému vzniku soudních minitýmů. Vláda navrhne novelu zákona o vyšších
soudních úřednících, která posílí jejich kompetence a přesune na ně další
administrativní činnosti. Tentýž proces již probíhá a bude rozvíjen i na státních
zastupitelstvích.
Vláda předloží novelu zákona o soudech a soudcích, podle které v kárných senátech
zasednou i odborníci z mimojustiční sféry. Dále je třeba zvážit zavedení
odpovědnosti za kárné provinění spočívající v zásadním odborném excesu při
rozhodovací činnosti či za dlouhodobě zjevně neprofesionální rozhodovací činnost.
Anonymizovaná kárná rozhodnutí vrchních soudů budou od první poloviny roku 2007
zveřejňována na internetu.
Soudy mají být řízeny předsedy soudů se silnými manažerskými kompetencemi a
odpovědností. Vláda proto připraví novelu zákona o soudech a soudcích, která nově
upraví jmenování a odvolávání soudních funkcionářů a umožní jejich odvolání v
případě manažerského selhání.
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Podle závěrů odborné diskuse nad schváleným insolvenčním zákonem vláda
případně připraví jeho novelu, která opraví zjištěné dílčí nedostatky. Dále dojde ke
zprovoznění insolvenčního rejstříku a budou probíhat intenzivní školení v používání
nového zákona pro konkursní soudce a správce konkursních podstat. Vláda též
zahájí informační kampaň s cílem upozornit podnikatelskou sféru i širší veřejnost na
důležité prvky nového zákona.
Vláda předloží novelu exekučního řádu, která zásadně posílí dohled ministerstva
spravedlnosti nad soudními exekutory a zvýší tak požadavky na profesionalitu jejich
činnosti.
Vláda hodlá prosazovat moderní trestní politiku založenou na kombinaci prevence,
represe a výchovy. Bude posilovat alternativní metody trestání, například elektronicky
kontrolované domácí vězení, a posílí roli podmíněného odsouzení s dohledem, jakož
i význam peněžitých trestů. Zvýší efektivitu probační a mediační služby jejím
zapojením do projektů podporovaných z prostředků Evropské unie.
V rámci vězeňství vláda za pomoci projektu „public-private-partnership“ hodlá
vybudovat věznici v Rapoticích. Uvedený projekt musí představovat zřetelnou úsporu
oproti variantě, že by vláda věznici stavěla přímým užitím vlastních prostředků – v
opačném případě vláda k realizaci projektu nepřistoupí.
Ve věznicích s ostrahou a zvýšenou ostrahou vláda v průběhu roku 2007 nasadí
rušičky mobilních telefonů. Novelou zákona o výkonu trestu odnětí svobody bude
vězňům – i těm, co nechtějí – uložena povinnost pracovat pro veřejné subjekty (obce,
kraje) nebo pro ty soukromé subjekty, které věznici nabídnou pracovní místa.
Vláda bude intenzivně pracovat na nových civilních a trestních kodexech; považuje je
za „kotvy“ právního řádu. Korigované znění návrhu nového trestního zákona,
vycházející z původního návrhu odmítnutého v roce 2006 Poslaneckou sněmovnou,
by mělo být připraveno v létě 2007 k zahájení legislativního procesu. Vláda připraví
také nový trestní řád. K zahájení legislativního procesu budou na podzim 2007
připraveny i návrhy nového občanského a obchodního zákoníku.
Vláda navrhne novelu volebního zákona tak, aby volební systém garantoval vyšší
míru proporcionality (Hagenbach-Bischoff) a zajistil vítězi voleb tzv. volební prémii v
rámci přerozdělení mandátů v druhém skrutiniu, o jejíž podobě bude vedena diskuse.
Podpoří možnosti vypsání všelidového referenda, a to vždy k předem jasně
definovaným otázkám. Zahájí diskusi o změně Ústavy ČR tak, aby umožňovala
přímou volbu prezidenta republiky, a otevře diskusi o přímé volbě starostů a reformě
samosprávy. Vláda také zváží možnosti zjednodušení nabývání dvojího státního
občanství.
I. Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost
Vláda bude prosazovat aktivní, realistickou a praktickou zahraniční politiku,
respektující geografickou a geopolitickou realitu České republiky, projevující však i
dostatek tvořivosti a ofenzivního jednání, například při obhajobě lidských práv.
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Vláda chce přispět k takové podobě institucí a politik EU, která bude odpovídat
novým výzvám 21. století a zajistí, že půjde o projekt úspěšný. Proto se aktivně
zúčastní diskuse o budoucí podobě Evropské unie s cílem nalézt integrační model
umožňující přiblížit EU občanům a reagující na výzvy spojené s rozšiřováním EU.
Vláda naváže na iniciativní přístup předcházející vlády v oblasti volného pohybu
svých občanů v Evropské unii a zrušení kontrol na hranicích. Vláda vyvine maximální
úsilí pro úspěšnou realizaci projektu SISone4all a vstupu České republiky do
Schengenského prostoru na konci roku 2007.
České předsednictví a koordinace evropské politiky ČR
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika příležitost stát se aktivním
spolutvůrcem evropské politické agendy. Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009
bude významným nástrojem, jak tuto příležitost naplnit.
Dobu zbývající do zahájení našeho předsednictví vláda využije ke zvolení
dlouhodobých cílů a stylu vystupování v EU, a to prostřednictvím priorit, kterým se
ČR hodlá věnovat, případně je úspěšně prosazovat. Priority, které si ČR pro výkon
svého předsednictví zvolí, by měly:
- vycházet z dlouhodobých principů české zahraniční politiky,
- stavět na tématech, v nichž je ve srovnání s ostatními členskými státy ČR aktivní,
- zvýšit prestiž ČR v EU i ve světě,
- být srozumitelné české veřejnosti,
- obsahovat jasná politická sdělení.
Při stanovování priorit předsednictví bude vláda vycházet z realistického odhadu
možností České republiky. Chceme Evropskou unii otevřenou a srozumitelnou lidem,
zbavenou byrokratické zátěže, globálně konkurenceschopnou, a to při zachování
jejího sociálního a ekologického rozměru.
Vláda v dostatečném časovém předstihu definuje priority předsednictví, připraví
rozpočet a harmonogram přípravy a průběhu předsednictví, připraví komunikační a
informační systém včetně způsobu propagace a prezentace českého předsednictví.
Stanoví institucionální mechanismy pro zapojení dalších správních úrovní státu
(kraje, obce), podnikatelské sféry a nevládních a vzdělávacích organizací do přípravy
předsednictví.
Vláda vytvoří předpoklady pro lepší koordinaci evropské politiky ČR a za tímto
účelem zřizuje funkci místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, který bude
zajišťovat koordinaci postojů ČR ve vztazích k Evropské unii, jednání o institucionální
reformě Evropské unie a přípravu předsednictví.
Vláda bude v rámci členství České republiky v Evropské unii usilovat o reformu
společné zemědělské politiky. V rámci českého předsednictví bude vláda ČR
akcentovat diskusi o aktuálním dopadu společné zemědělské politiky na jednání
Světové obchodní organizace a podporovat nezbytné reformní kroky, a to i v
souvislosti se subvenční politikou v celosvětovém měřítku.
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o revizi výdajů společné zemědělské politiky a bude podporovat kroky vedoucí k
omezení negativních dopadů společné zemědělské politiky na rozvoj světového trhu
se zemědělskými komoditami, a to zejména s ohledem na převážně zemědělsky
orientované země třetího světa. Vláda si je vědoma, že výsledná reforma společné
zemědělské politiky ovlivní podobu budoucí finanční perspektivy EU po roce 2013.
V návaznosti na závěry Evropské rady by měla být na rozmezí let 2008-2009
započata diskuse o revizi rozpočtu. Vzhledem k tomu, že ČR se v průběhu
nadcházející finanční perspektivy bude stále více blížit pozici čistého plátce do
rozpočtu, jedná se o téma, na němž má ČR velký zájem. Bez diskuse o úpravách
výdajové strany rozpočtu nelze předpokládat, že by byla zahájena diskuse o příjmové
stránce rozpočtu. Téma zavedení nového autonomního zdroje financování rozpočtu
se nejeví jako příliš reálné, a ČR proto nebude akcentovat zavedení přímých daní.
V průběhu roku 2007 plánuje Komise navrhnout revidovanou strategii vnitřního trhu
na období 2007-2013, navazující na období 2003-2006. V rámci debaty na toto téma
vykrystalizuje konkrétnější podoba aktivit i pro české předsednictví. ČR bude
podporovat například dořešení nedodělků ze směrnice o službách - zdravotních
služeb, v oblasti vysílání pracovníků, v otázce marketingu a reklamy, ale v zájmu ČR
je i dořešení problematiky služeb veřejného zájmu a dokončení volného pohybu osob
a pracovních sil.
Každé předsednictví v první polovině roku se zabývá průběžným vyhodnocováním
Lisabonského procesu s důrazem na rozvoj znalostní ekonomiky a informačních
technologií. Nejinak tomu bude i během českého předsednictví, a proto bude tato
otázka živě diskutována. V rámci revidovaného koordinačního cyklu Lisabonské
strategie se totiž v první polovině roku 2009 bude rozbíhat nový tříletý cyklus.
Hlavní témata agendy justice a vnitra jsou v dlouhodobé perspektivě upravena
víceletým Haagským programem, který byl přijat Evropskou radou v prosinci 2004.
Vzhledem k jeho pětiletému intervalu bude rok 2009 obdobím, kdy budou vrcholit
aktivity k dotažení cílů Haagského programu. Komunitarizace třetího pilíře je pro řadu
členských států velmi citlivé a kontroverzní téma. Případné rozhodování v této věci
musí být založeno na analýze účinnosti převodu dalších kompetencí v těchto
oblastech.
Využívání evropských fondů pro období 2007-2013
Pro přípravu nového období čerpání evropských fondů využije vláda zkušeností z
období 2004-2006, které jednoznačně vedou k závěru, že současný systém je příliš
těžkopádný a byrokratický. Systém čerpání ex post sice umožňoval vyšší stupeň
kontroly, ale na druhé straně omezoval přístup především menších žadatelů k
evropským zdrojům.
Vláda ČR zajistí včasné a kvalitní dokončení operačních programů pro využívání
prostředků fondů Evropské unie v období 2007-2013 s tím, že systém bude založen
na principu průběžného financování omezování administrativní a byrokratické zátěže
a na principu průhlednosti a předem jasně stanovených pravidel. Vláda připraví
návrhy na zjednodušení i větší transparentnost systému rozdělování evropských
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výše uvedených principech. Vláda vytvoří přehledný a jednotný systém informování
veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.
Vláda připraví takový systém spolufinancování programů strukturálních fondů a
Fondu soudržnosti z národních veřejných zdrojů, který bude v maximální míře
zohledňovat schopnost spolufinancovat projekty jednotlivými typy příjemců a bude
tak zajišťovat maximální přístupnost programů všem relevantním aktérům
regionálního rozvoje.
Význam ČR jako turistické destinace je nesporný a podíl cestovního ruchu na tvorbě
HDP neustále roste. Vláda připraví koncepci cestovního ruchu pro období 2008-2016
akcentující možnosti efektivního čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Jednou z hlavních priorit vlády v této oblasti je podpora cestovního ruchu v
regionech.
Zahraniční a bezpečnostní politika
Vláda se soustředí na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako
jednoho ze základních prostředků české zahraniční politiky. V tomto rámci také jasně
vymezí a sjednotí kompetence v oblasti marketingu a prezentace České republiky,
podpory exportu, investic a cestovního ruchu. Podpoří vytvoření sjednoceného a
efektivního systému rozvojové a humanitární pomoci a spolupráce.
Česká republika bude aktivně prosazovat liberalizaci světového obchodu,
odstraňování bariér svobodné výměny zboží a služeb a dodržování ochrany
duševního vlastnictví s tím, aby tyto kroky byly prováděny citlivě, s ohledem na rozvoj
nejzaostalejších zemí světa.
V kontextu nových bezpečnostních hrozeb a rizik a z hlediska zajištění bezpečnosti
České republiky vláda považuje euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný.
Za nezbytné je třeba považovat udržení a další rozvíjení transatlantické vazby mezi
EU a USA a plně bude využíván rámec NATO. Česká republika bude zároveň
podporovat výraznější převzetí zodpovědnosti členů EU za společnou bezpečnost,
aniž by došlo k narušení stávajícího bezpečnostního rámce, stejně jako společný
postup EU vůči jejímu nejbližšímu okolí a sousedům, který napomůže stabilitě a
prosperitě těchto oblastí, a tudíž i stabilitě EU.
Vláda provede nezbytnou aktualizaci strategických dokumentů obrany a bezpečnosti,
a to s ohledem na dlouhodobý výhled vývoje mezinárodního prostředí s důrazem na
zájmy České republiky. V rámci možností a na základě vyhodnocení zájmů České
republiky bude vláda podporovat vojenské i civilní zapojování do mírových,
stabilizačních i jiných misí organizovaných NATO, EU, OSN i dalšími mezinárodními
organizacemi, jejichž je ČR členem.
Při budování profesionální Armády České republiky bude vláda dbát na kvalitu a
efektivitu. Bude prosazovat vyvážený rozvoj všech potřebných druhů vojsk s
výrazným zaměřením na specializaci ozbrojených sil. Vláda se zasadí o zvýšení
transparentnosti vývozu zbraní z ČR a prosadí povinnost Ministerstva zahraničí
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Parlamentu ČR.
Po dosažení počátečních operačních schopností Armády ČR budou vytvořeny
podmínky pro realizaci druhého kroku Koncepce výstavby profesionální Armády ČR,
kterým je dosažení cílových operačních schopností. Při výstavbě profesionální
armády bude vláda důsledně vycházet z principu civilní kontroly ozbrojených sil a
hospodárného vynakládání finančních prostředků na obranu. Vláda se zavazuje k
tomu, že výdaje na obranu v letech 2008 a 2009 neklesnou pod 1,55 procent HDP.
Vláda si plně uvědomuje nová a zvyšující se bezpečnostní rizika ve světě, zejména v
souvislosti s nebezpečím nekontrolované proliferace zbraní hromadného ničení, s
porušováním zákazu vývoje a šíření jaderných technologií pro vojenské účely i s
nárůstem teroristických aktivit. Ve své mezinárodní bezpečnostní politice bude vláda
těmto hrozbám věnovat zvýšenou pozornost.
Vláda bude podporovat kroky, které vedou k nápravě všude tam, kde jsou lidé
kráceni na základních lidských právech, zejména kroky vedoucí k osvobození
obyvatel vězněných, či dokonce mučených pro politické nebo náboženské postoje.
Česká republika bude podporovat demokratizační procesy všude ve světě, zejména
v Evropě a jejím blízkém okolí, jako výraz naší globální spoluzodpovědnosti. Bude
též prosazovat, aby požadavek určitého standardu demokracie a dodržování lidských
práv byl základním východiskem společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
I. Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury
Vláda bude podporovat maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a
neziskového sektoru a zajistí podmínky pro stabilitu a rozvoj nestátních neziskových
organizací a pro rovnocennou spolupráci státu, samospráv a neziskového sektoru.
Vláda bude dbát na dodržování všech občanských svobod a práv. Svobodu slova
považuje za základní předpoklad pro fungování demokratické společnosti a média
vnímá jako součást kultury. Uvědomuje si nezastupitelnou roli nezávislých
sdělovacích prostředků pro svobodnou výměnu názorů i veřejnou kontrolu státních
institucí a jejích představitelů, a proto zachová duální systém elektronických médií.
Vláda prosadí změnu charakteru sociálně-právní ochrany dětí preferencí rodinné
péče před péčí ústavní. Agenda sociálně-právní ochrany dítěte bude sjednocena pod
resort MPSV. Vláda proto zřídí ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, kam
postupně sjednotí příslušné agendy pro oblast rodiny ve státní správě.
Vláda vytvoří podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v
daňovém a sociálním systému a umožní větší flexibilitu mateřské a rodičovské
dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadí větší možnosti flexibilních
pracovních úvazků a bude více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů
vychovávajících děti. Vláda podpoří zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě
nerodičovskou osobou. Zvláštní pozornost bude věnovat zvýšení kvality života
seniorů.
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samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří odcházejí z dětských domovů po dosažení
plnoletosti a nemají zajištěny základní podmínky pro důstojný život. Vláda si je
vědoma složité situace těchto mladých lidí, kteří nemají kde bydlet.
Vláda připraví novou strategii bytové politiky, která bude vycházet z ekonomické
reality vývoje státních financí, jejich dlouhodobé stability a z principů účinnosti a
hospodárnosti. Jednotlivé formy státní podpory v oblasti bydlení budou postupně
upraveny tak, aby byly adresné, transparentní, sociálně spravedlivé a efektivní. V
oblasti nájemního bydlení vláda připraví návrh koncepčně nové právní úpravy nájmů
bytů, založené na smluvní vyváženosti obou stran nájemního vztahu. V oblasti
sociálního bydlení vláda připraví koncepční řešení podpory tohoto netržního
segmentu zacíleného na osoby sociálně potřebné nebo ohrožené sociálním
vyloučením, se zohledněním role obce v pomoci této cílové skupině.
Vláda pokládá za nespravedlivé, že maminky, které se starají o své těžce zdravotně
postižené děti a ušetří státu nemalé finanční prostředky tím, že své děti neumístí do
ústavu sociální péče, pobírají po dosažení důchodového věku důchody, jejichž výše
je hluboko pod životním minimem. Vláda se zasadí o to, aby se důchody lidí
dlouhodobě pečujících o těžce zdravotně postiženého člena rodiny zvýšily.
Bezplatné základní a střední vzdělání ve standardním rozsahu zůstane zachováno.
Vláda zajistí rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez ohledu na druh
školy nebo jejího zřizovatele. Dokončí rámcové vzdělávací programy a teprve v
návaznosti na to postupně zavede státní maturity.
Vláda bude podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích a podpoří
alternativní vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na integraci
hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami.
Budou vytvořeny podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro
rozšíření nabídky studijních oborů. Vláda sníží sociální bariéru v přístupu k
vysokoškolskému vzdělání a navýší prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání,
vědu a výzkum. Vláda nezavede školné, ale otevře diskusi o větším zapojení
soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu.
Vláda připraví podmínky pro účelné a efektivní využití prostředků z operačních
programů EU – Vzděláváním ke konkurenceschopnosti a Věda a výzkum pro
inovace, a to zejména s ohledem na potřeby podpory regionálního rozvoje, vytvoření
podmínek pro celoživotní vzdělávání a podmínek pro činnost výzkumných pracovišť.
V oblasti sportu se vláda zaměří zejména na podporu oblasti "sportu pro všechny",
příležitostí ke sportování zdravotně postižených, přípravy sportovně talentované
mládeže a na podporu sportovní reprezentace České republiky.
Vláda považuje kulturu za určující součást naší národní identity. Vnímá ji jako
duchovní základ, který zvyšuje kvalitu života a podílí se na tvorbě respektovaných
hodnot. Národní kultura a podpora její prezentace v kontextu mezinárodní
spolupráce je jedinečnou příležitostí uplatnit svébytné národní hodnoty na mapě

- 48 evropské a světové kultury, zejména v souvislosti s předsednictvím České republiky
Evropské unii.
Vláda bude podporovat co nejživější kontakt občanů s kulturními statky a vytvářet
podmínky k co nejširší svobodné spoluúčasti občanů a nevládních neziskových
organizací na kulturních aktivitách v obecním, regionálním i národním měřítku.
Vláda prosadí zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu na podporu kultury postupně
až na 1 % státního rozpočtu. Vláda dále prohloubí průhlednost v nakládání s
veřejnými rozpočty v oblasti kultury, podpoří víceleté a vícezdrojové financování i
vnímání nákladů na kulturu jako investice do společenského a hospodářského
vývoje. Vláda bude důsledně dbát o to, aby k veřejným prostředkům v oblasti kultury
panoval rovný a spravedlivý přístup.
Vláda podpoří církve a náboženské společnosti při plnění jejich nezastupitelné úlohy
v posilování morálních a duchovních hodnot v životě české společnosti. Vláda bude
usilovat o dořešení vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi,
včetně mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Zahájí
přípravu novely zákona o církvích a náboženských společnostech, které považuje za
nezastupitelnou a obohacující součást společnosti.
Vláda prosadí jako prioritu při čerpání strukturálních fondů Evropské unie
zefektivnění stávajících a vytvoření nových kulturních služeb pro lepší využití
potenciálu kulturního dědictví a umění, které budou poskytovány občanům,
podnikatelům a odborné veřejnosti prostřednictvím komplexní a systémové
infrastruktury umění, knihoven, lidové kultury a péče o kulturní dědictví.
Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost památkové péči a péči o kulturní dědictví.
Zahájí přípravu nového památkového zákona, který zajistí účinný a transparentní
výkon státní památkové péče a její zefektivnění zejména rozsáhlým využitím
komunikačních a informačních technologií.
Vláda si uvědomuje nutnost uchovávat hodnoty české filmové kultury a přispívat k
rozvoji filmového průmyslu. Připraví funkční a průhledný systém podpory české
filmové tvorby a fiskálních stimulů, s důrazem na podporu mladých a začínajících
filmových profesionálů, dokumentárních, národnostních a umělecky náročných
projektů, aniž by docházelo k byrokratizaci celého systému.
Vláda považuje za významný přechod na digitální vysílání a hodlá předložit návrh
změn příslušných právních předpisů nezbytných k realizaci tohoto záměru. Od tohoto
procesu očekává rozvoj mediálního trhu, který ve svém důsledku povede ke zvýšení
programové rozmanitosti, vzdělanosti a informovanosti občanů.
Úřad vlády ČR
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- 50 PROHLÁŠENÍ MZV ČR
KE VSTUPU BULHARSKA A RUMUNSKA
DO EU
(1.1.2007)
MZV ČR vítá vstup Bulharska a Rumunska do EU k 1.lednu 2007 a blahopřeje
občanům obou zemí u příležitosti tohoto historického okamžiku. ČR dlouhodobě a
cílevědomě podporovala vstup obou zemí do EU. Považuje jej za dovršení páté vlny
rozšíření EU, jejíž součástí byla také ČR. Vstup Bulharska a Rumunska do EU má
klíčový význam jak pro dokončení transformačních procesů uvnitř obou zemí, tak pro
stabilizaci regionu jihovýchodní Evropy.
ČR vysoce hodnotí dlouhodobé úsilí obou zemí o co nejlepší připravenost ke
vstupu, které projevovaly v průběhu složitého přístupového období. Za daného
vývoje vláda ČR rozhodla otevřít český pracovní trh pro bulharské a rumunské
občany od okamžiku vstupu do EU. Vláda při svém rozhodování vycházela z
principu, že volný pohyb pracovních sil je jednou ze čtyř základních svobod,
nezbytných pro řádné fungování jednotného vnitřního trhu EU. ČR vítá úspěšně se
rozvíjející vztahy s oběma zeměmi a pevně věří, že jim společné členství v EU dodá
novou kvalitu.
MZV

- 51 STANOVISKO MZV ČR
K VYKONÁNÍ ROZSUDKU
NAD SADDÁMEM HUSAJNEM
(2.1.2007)
„Vykonání rozsudku respektujeme jako akt, jímž se Irák vyrovnává s vůdcem režimu,
který zemi přivedl do několika nesmyslných válek a přinesl utrpení mnoha nevinným
lidem,“ uvedl ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra. Pro tuto násilím zmítanou
zemi je teď důležitý především fakt, že Saddám Husajn byl pravomocně odsouzen
iráckým soudem. Irák se tak vyrovnává se svou minulostí, a je to také alespoň
částečné zadostiučinění pro pozůstalé po obětech zločinů Saddáma Husajna.
Přestože trest smrti je v rozporu s evropskými hodnotami, je rozsudek nad
Saddámem Husajnem třeba posuzovat z pohledu současného Iráku. V Iráku je stále
řada příznivců bývalého iráckého prezidenta, a tak se dá očekávat, že krátkodobě
vyvolá vykonání rozsudku v zemi nepokoje. Věříme ale, že z dlouhodobého hlediska
posune ukončení éry Saddáma Husajna Irák blíž ke stabilitě a demokracii.
MZV

- 52 PROHLÁŠENÍ MZV ČR
K SRBSKÝM PARLAMENTNÍM VOLBÁM
(23.1.2007)
Ministerstvo zahraničních věcí ČR oceňuje klidný a spořádaný průběh nedělních
parlamentních voleb v Srbsku, ve kterých většina srbských občanů podpořila strany
vyslovující se pro evropskou budoucnost Srbska.
MZV vyjadřuje naději, že výsledek voleb umožní sestavení stabilní proreformní a
proevropské vlády, která bude pokračovat v sociálně-ekonomické transformaci země
přibližující Srbsko k perspektivě členství v Evropské unii. Zároveň očekává, že nově
vytvořená vláda bude konstruktivně přispívat k řešení statusu Kosova.
ČR bude pokračovat ve všestranné podpoře proevropské orientace Srbska a sdílet s
ním své zkušenosti ze sociálně-ekonomické transformace a přístupu do evropských
a euroatlantických struktur.
MZV

- 53 ZÁZNAM ROZHOVORU
S MINISTREM ZAHRANIČÍ ČR KARLEM SCHWARZENBERGEM
V ČT 24
(29.1.2007)
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Vítám vás u dnešního Interview ČT24. Hostem je, jak bylo řečeno, nový ministr
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, tedy nový, jmenovaný 9. ledna letošního
roku. Pane ministře, vítám vás. Dobrý den.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí /nestraník/
Dobrý večer.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Nejprve snad k vaší politické příslušnosti. Vy jste byl členem ODA, kandidoval jste do
Senátu na kandidátce US-DEU s podporou evropských demokratů, teď jste za
Stranu zelených ve vládě. Jste členem nějaké politické strany?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Ne, nejsem, nejsem, já jsem ze všech ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ze všech stran jste odešel. A jak je to s vámi a se Stranou zelených, bezezbytku,
řekněme, vy osobně kopírujete její program?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Já z velké části podporuju jejich program, nejsem jejich členem, ale z valné části ho
podporuju samozřejmě.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Vaši kritikové říkali, že se s vámi, s vaší osobou do české politiky, do
zahraniční politiky především, vrací Václav Havel. Co na to říkáte?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To jsou blbé fámy, s odpuštěním řečeno. Je pravda, já jsem dodnes hrdý na to, že
jsem před šestnácti lety pracoval v kanceláři Václava Havla, když byl prezident
Československé republiky, jenže to už je taky patnáct let tomu. A myslím, kdyby
někdo pracoval před patnácti lety u Bati, tak by také od něho nepředpokládali, že by
začal prodávat boty najednou.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
To je pravda. Na druhou stranu znamená to, že tedy ve vašem jmenování Václav
Havel a třeba i jeho vliv ve Straně zelených nesehrál žádnou roli?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Myslím, že vůbec žádnou roli. Pan prezident Havel už je taky několik měsíců ve
Spojených státech, a to se odehrálo tady, i když vůbec nebyl v zemi.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
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rozhodování? Bavili jste se o tom spolu?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
My jsme jednou telefonovali, ale na rozhodnutí neměl žádný vliv, teprve, když už
jsem byl dávno rozhodnut, tak jsem jednou s ním telefonoval, poněvadž on mi
poblahopřál ke jmenování.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Vy to celou dobu ale říkáte trošku tak, jako by to byla snad nějaká ostuda být
přítelem Václava Havla ...
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Ne, já jsem, já jsem, já jsem říkal, že jsem hrdý na to. Já jsem samozřejmě dodnes
loajální, doufám, že mě taky považuje za přítele, to bych tedy doufal. Já ho považuju
za opravdu asi nejvýznamnějšího Čecha, který dneska existuje. Jediný z nás, který
má opravdu světovou pověst a je nesmírná výhoda pro Českou republiku, pro jméno
České republiky, ne, za tu práci u něho jsem dodnes strašně hrdý.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A co říkáte tomu, že, když se vás zastal v okamžiku, kdy měl proti vám určité osobní
výhrady současný prezident Klaus, tak že jedním dechem dodal, že byste byl dobrý
prezidentský kandidát pro rok 2008. Co tomu říkáte?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Poněkud ireální představa. O té věci jsem opravdu neuvažoval. Myslím, prezident
Havel je vynikající básník a má velikou fantazii, ale myslím, že bych já se kdy dostal
na Hrad, to není velmi reálná představa.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Čili, když o tom teď, doteď jste neuvažoval, tak to vylučujete i do budoucna nebo
zůstanete u takového toho diplomatického: "Nikdy neříkej nikdy."
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To je staré politické přísloví, jak známe, toho se také člověk má vždycky držet.
Kdybych jednou porušil, tak by potom mi lidi vytýkali, že to u jiných věcí chce dělat,
takže zásadně se toho držím.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře, tak uvidíme na začátku roku 2008, co budete třeba říkat. Když jsme u těch
prezidentů. Jaké máte vztahy se současným prezidentem Václavem Klausem,
protože kolem toho jmenování opravdu zaznívaly věty, které nebývají obvyklé a
nebyly možná ani úplně diplomatické, a to, řekl bych, z obou stran.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Já, pan prezident Klaus měl jisté výhrady, který taky jasně vyjádřil, jak je jeho
zvykem, což je tedy samozřejmě jeho právo jak jako prezidenta, tak jako občana,
vůči tomu nemůžu nic namítati. Mezi tím jsem ho s panem premiérem,
místopředsedou vlády Vondrou navštívil. Byl to velice korektní rozhovor, všechno v
pohodě.
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A v tomto rozhovoru jste si takříkajíc sladili noty, anebo pořád máte jiné názory na
zahraniční politiku?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Samozřejmě budeme mít v jistých věcech vždycky odlišné názory, spíše pohled z
různýho úhlu, ale myslím, ty postoje se dají sjednotit a pan prezident mě taky poctil
tím, že mě požádal, abych ho doprovázel teď na státní návštěvu do Japonska.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Víte, ono to teď vypadá, že už dlouho nebyli v těch důležitých pozicích pro
mezinárodní politiku lidé, kteří mohou mít odlišné pohledy na spoustu věcí, ať už se
podíváme na prezidenta Klause, na premiéra Topolánka, možná i na vicepremiéra
Vondru, na vás. Víte v dobách, kdy byl prezidentem Václav Havel, premiérem
sociální demokrat Vladimír Špidla a ministrem zahraničí zástupce KDU-ČSL Cyril
Svoboda, tak to vypadalo, že naše zahraniční politika hovoří opravdu jedním hlasem.
Teď to tak nevypadá.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Já jsem přesvědčen, že bude mluvit jedním hlasem. My se domluvíme s doktorem
Vondrou zajisté, my vlastně všechno spolu domlouváme, každé ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Není to jenom přáním otce myšlenky, pane ministře, jste o tom opravdu přesvědčen?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Uvidíme do budoucnosti. Podívejte se, samozřejmě my už jsme spolupracovali, když
jsme byli na Hradě spolu se Sašou Vondrou. Taky jsme měli někdy různé názory a
přesto jsme tehdá a poté často spolupracovali, z toho nemáme obavy.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Pojďme se podívat na další téma nebo na jedno z konkrétních témat, o
kterých se v poslední době v souvislosti s českou zahraniční politikou hodně mluví.
Tím tématem je euroústava.
A hostem Interview ČT24 je stále ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Pane
ministře, potřebuje Evropská unie nějakou ústavu. Vy jste v prosinci řekl Mladé frontě
DNES, že ústava ano, ale jednoduchá jako jakýsi jednoduchý jízdní řád. Já nechci
být jízlivý, ale jízdní řády bývají někdy dost tlusté, dost obsáhlé a dost nepřehledné.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Taky neočekávám, že ta jakákoliv listina z toho vyleze, jestli se bude jmenovat
ústava, ústavní smlouva, základní zákon nebo, já nevím, statut, to už je docela jedno,
samozřejmě to bude poněkud složitější, než když se to dělá pro jeden stát. Pro mě je
jeden takovej krásnej vzor, Ústava Spojených států. To je klasickej text. Samozřejmě
v té souvislosti to nebude. Taky paní kancléřka Merkelová s úsměvem podotkla, že
žádnej evropský text není úplně lehce čitelný a že je to vždycky složitý, tak to bude v
tom případě taky, ale musíme se k tomu /nesrozumitelné/ přiblížit, že ne,
nedosáhneme v ničem nikdy ten ideál, který máme, to je mi jasný, ale musíme na
tom pracovat.
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ale, nechci se vracet k tomu předchozímu tématu, ale zrovna tohle je téma, u kterého
se asi s prezidentem Klausem těžko shodnete, protože on opět, i paní kancléřce,
zopakoval, že je jasně proti jakékoliv ústavě Evropské unie. Tady to asi bude dost
těžké, ladit noty v této otázce.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Samozřejmě budeme o tom vést diskusi ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Nejsem si jist, jestli pan prezident ji připustí.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
... nicméně nesmíte zapomenout, zahraniční politiku určuje vláda, nikoliv prezident
sám. Pan prezident samozřejmě má své slovo v zahraniční politice ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ovšem v ústavě je napsáno, že prezident zastupuje stát navenek, to je možno
dokládat ...
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To je jedno, ale různě, ale zahraniční politiku určuje vláda.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Když jsme ještě u té návštěvy paní kancléřky Merkelové. Německý tisk dnes
napsal, že v Praze narazila doslova na žulovou zeď. Máte také takový pocit? Ono to
vypadalo poměrně chladně ta setkání, jak s premiérem, tak s prezidentem.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
S premiérem to vůbec chladný nebylo, u toho jsem byl. U setkání u prezidenta jsem
nebyl, o tom se nechci víc vyjádřit, poněvadž jsem u toho nebyl. V Hrzánským paláci
to byla velmi otevřená debata. Já bych dokonce řekl vůbec ne nepřátelská, byla
docela přátelská. Vyjasnili jsme naše stanoviska, to je jasný, ale já bych řekl, že na
začátku jednání, a to jednání bude dlouhé, každej zaujme nejdřív jasně vyhraněné
stanovisko své a během jednání se ty stanoviska všecky přibližujou. Tady ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
To je ovšem ideální stav, pane ministře, je otázka, jestli takovéhoto ideálního stavu je
v takto zásadní otázce možno dosáhnout, a zvláště třeba při německém
předsednictví, které je velmi ambiciózní, ale které je půlroční.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Já vám něco řeknu. Ani paní kancléřka Merkelová nemá iluzi, že by ten text byl
dokončen během těch šesti měsíců německého předsednictví. Já bych spíše řekl, že
nakopla míč, teď začíná ta hra, a tady nejsou dvě jedenáctky proti sobě, není
dvaadvacet hráčů, nýbrž je sedmadvacet hráčů, takže ta hra bude delší dobu trvati, a
tedy jestli se to dokončí do roku devět, což by bylo ideální vzhledem k evropským
volbám, to teprve uvidíme, ale každý ví, že to během šesti měsíců není k dosažení.
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A když jsme u těch hráčů, tak naopak dnes švýcarský tisk řekl, že mezi ty
nejskeptičtější hráče patří Česko, Polsko a Británie. Je to pravda?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Do jisté míry je to pravda. My máme velmi vyhraněný tedy pohled na to, ale já bych,
ten výraz euroskepticismus nemám rád, já bych řekl, že my jsme velice proevropští,
máme ale jiný názor, jak má být Evropa uspořádána, to neznamená, že ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
To znamená, že by ta ústava mohla být úplně přepsána?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
... jsme vůči, že jsme vůči Evropě skeptický, vůbec ne.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Mohla by ta, měla by ta ústava být třeba úplně přepsána, všechno, co bylo zatím
připraveno, hozeno do koše a postaveno na úplně nových základech?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To by bylo sice krásné, asi se toho nedosáhne. Já znám úřednický postupy všech
zahraničních úřadů na světě, a tak jde, vždycky se vychází z nějakého předešlýho
textu, nejkrásnější by to bylo, kdybychom to napsali nově, ale to asi nebude, bude se
vycházet z těch předešlých textů, stříhat, přepracovávat, dohadovat, a tak dále.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Poslední věc k euroústavě. Co říkáte tomu, že vládním vyjednavačem byl mimo jiné
zvolen europoslanec Jan Zahradil? Koaliční partneři vyjádřili nelibost k tomuto kroku
premiéra, jaký je váš názor?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To je rozhodnutí ministerskýho předsedy, on je jeho osobní pověřenec, to je na něm,
jak on se rozhodne ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ale já jsem chtěl váš komentář, pane ministře, k této osobě, k tomuto jménu.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Jan Zahradil je zajisté významný europoslanec, člověk, má velmi vyhraněné názory,
s kterými tak úplně nesouhlasím, ale je to zajímavá volba.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Poslední téma, které probereme, jsou česko-rakouské vztahy. Hlavním
takovým, řekněme, úhelným kamenem česko-rakouských vztahů je pochopitelně
jaderná elektrárna v Temelíně.
Pane ministře, jaký je váš pohled na jadernou elektrárnou v Temelíně? V tomto
případě také úplně kopírujete postoj strany?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
/Nesrozumitelné/, poněvadž často jezdím kolem ní, poněvadž Temelín je kousek ...
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Tak jsem to nemyslel.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
... od Květova, takže tam ji často vidím ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Trošku vážně.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
... takže pohled mám častý.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Trošku vážněji, politicky kopírujete pohled Strany zelených, která vás do vlády
vyslala?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Já vám něco řeknu. Pro mě je Temelín danost v programu vlády. Můj úkol je
zastupovat, politika vlády je, že sice nebudeme budovat nové jaderné elektrárny, taky
nebudeme jaderný odpad ukládat bez souhlasu obce, ale že o Temelínu nebudeme
diskutovati. Tam Česká republika má tolik investic, že tuto elektrárnu opravdu
potřebujeme.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Sdružení Atom-Stop vyzvalo ministra, rakouského ministra, pana Prölla, aby vám
zaslal k případu Temelín detailní informace. Už se tak stalo?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Prozatím ještě ne.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
To znamená, v čem je podle vás ten hlavní problém? Problém je prostě v tom, že
Rakušané nechtějí Temelín, my chceme Temelín, to znamená, tam asi není prostor
pro kompromis?
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Podívejte se, v mezinárodních otázkách jsou často velmi odlišné názory. Asi se nikdy
úplně neshodneme, poněvadž od té doby, co Rakušané si v referendu odhlasovali,
že neotevřou vlastně dokončenou jadernou elektrárnu v Zwentendorfu, tak je teda
antijaderný postoj takový rakouský politický dogma. To je mi naprosto jasný a s tím
musím počítati. Na druhé ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Ovšem rakouská vláda se nechala slyšet, že zaprvé trvá na nulové variantě pro
Temelín a za druhé, že trvá na tom, že Česko porušuje onen melkský protokol nebo
melkské dohody.
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Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Tedy to jedno, to první, to je na rakouské vládě, že si to přeje, já si také přeju mnoho
věcí v životě a nesplnily se mi. Ta druhá věc, že tohle rozhodně popírám. My jsme
melkský protokol neporušili. My dáváme plné informace rakouské vládě, opravdu
všechny, který jsme tehdá dojednali, myslím, že je to spíše tedy odůvodnění dalšího
snažení tedy s námi o té otázce jednat. Jak říkám, myslím, že to není priorita
rakouské politiky ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
No, ale vypadá to tak, alespoň z toho, řekněme, pražského pohledu to vypadá, že
mezi Českem a Rakouskem nikdy nebude klid a mír, dokud nebude vyřešen
Temelín.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
O tom jsem přesvědčen, že to je naprosto nezávislé na tom. Budou vždycky
protivníci jaderné elektrárny Temelín v Rakousku, ano, samozřejmě ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
A vám osobně se, pane ministře, líbí ta jaderná elektrárna. Vy jste říkal, že kolem ní
jezdíte. Ono se o ní dost často mluví v poslední době i z takových, řekněme,
technologicky ne příliš lichotivých souvislostí. Teď je opět odstávka, dokonce i paní
Drábová z SÚJB přiznává, že všechno s tím palivem z Westinghouse není v pořádku.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
No, vybrali si asi falešný palivo, to se může státi, teď to vymění, tak to je v pořádku ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
No, ale vy to říkáte tak, jako kdyby se vyměňovalo něco, někde nějaké malé zařízení,
ale v jaderné elektrárně je to asi dost závažná věc.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To jsou ty pruty, který se tam vyměňujou, to je ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Jasně, ale to není rybářský prut, pane ministře, to je dost závažný prut a dost, dost ...
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
To je velmi závažný, ale není to nebezpečná otázka. Je to prodražení provozu
elektrárny, poněvadž ta výměna stojí nějaký peníze, ta předčasná, to je naprosto
jasný. Spíš je to ekonomický problém než bezpečnostní, to si musíme taky uvědomit,
nemáme věci míchat.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobrá a poslední věc, prosím o stručnou odpověď, neobáváte se té žaloby, na kterou
tlačí nejen rakouský parlament, ale teď třeba i vlivné sdružení Atom-Stop, které už
jsem citoval? Myslím žaloby proti České republice.
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Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Já nejsem přesvědčen o tom, že vůbec k té žalobě dojde. A kdyby k ní došlo, tak
opravdu obavy nemám, poněvadž, co se týká práva, je, mezinárodního práva, tak
naše pozice je velice pevná.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Dobře. Dobře. Pane ministře, já vám velmi děkuju, že jste přišel do dnešního
Interview ČT24.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Bylo mi ctí a potěšením ...
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Děkuju za návštěvu.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
... a doufám, že jsem vaše diváky nenudil. Taky děkuju.
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Díky a na shledanou. To je úplně všechno. Dnešní Interview ČT24 končí. Díky za
pozornost, za deset minut uvidíte Události. Na shledanou.
Karel SCHWARZENBERG, ministr zahraničních věcí
Na shledanou.
MZV
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- 62 PROHLÁŠENÍ KARDINÁLA VLKA
K REZIGNACI VARŠAVSKÉHO ARCIBISKUPA WIELGUSE
(8.1.2007)

Polskem otřásla v těchto dnech aféra v souvislosti se jmenováním biskupa
Stanislawa Wielguse varšavským arcibiskupem. Bylo poněkud těžké se k tomu
konkrétně vyslovovat, když byly k dispozici jen zprávy ze sdělovacích prostředků,
když nebyl znám informovaný oficiální postoj církve k celé záležitosti poté, co
arcibiskup Wielgus spolupráci doznal. Nakonec papež dal najevo, že je ochoten jeho
resignaci přijmout a arcibiskup Wielgus ji podal. Je to jistě to nejsprávnější řešení.
Sdělovací prostředky uvádějí poměrně veliké číslo kněžských spolupracovníků. V
Polsku existují dvě historické komise. Jistě jim nejde jen o to zjistit,
kdo
spolupracoval. To by bylo trochu povrchní. Aby bylo možno dobře jednotlivé případy
zhodnotit, je třeba napřed analyzovat celkovou
situaci církve v Polsku za
komunismu, její postavení ve společnosti, její sílu. Měla myslím daleko více možností
i určitého vlivu než u nás a mohla se více bránit proti útlaku. Měla dosti značný vliv
na lidi. Biskupové byli většinou na svých místech, kněží v nich mohli mít oporu. Je
třeba zvážit mentalitu, sebereflexi vlastního postavení kněží ve společnosti; zvážit
sílu tlaku bezpečnosti na církev, na kněze, který podle mého názoru nebyl tak silný
jako u nás. Církev měla daleko více kontaktů s Vatikánem. Domnívám se, že ani
tajná policie neměla a nemohla mít takovou razanci jako u nás. Je třeba prostě
rozanalyzovat fenomén spolupráce kněží v této situaci i motivaci k ní… To by měl být
dle mého názoru důležitý cíl práce komisí. Zjišťovat jednotlivé případy odděleně od
jasného poznání těchto skutečností by, dle mého názoru, mohlo přinášet zkreslené
výsledky.
kardinál Miloslav Vlk
www.kardinal.cz

- 63 PROHLÁŠENÍ ČSSD
K UMÍSTĚNÍ RADAROVÉ STANICE PROTIRAKETOVÉ ZÁKLADNY USA
NA ÚZEMÍ ČR
(22.1.2007)
Česká strana sociálně demokratická v této chvíli nemá dostatek informací a zatím
není obeznámená se všemi zásadními parametry, které jsou nutné ke zformulování
konečného stanoviska k takto závažné mezinárodněpolitické otázce. Je nutné velmi
podrobně zkoumat a seznámit se s analýzami shrnujícími vojensko-politický význam
základny, technické parametry základny a především bezpečnostní rizika s ní
spojená.
V České straně sociálně demokratické existují na vybudování radarové stanice různé
názory, a proto je zásadní meritorní diskuse teprve před námi. Předpokládáme, že po
diskusi s odborníky na zahraniční politiku a vojenskými experty i americkou stranou
budeme mít konsensuální stanovisko k dispozici nejdříve za několik dní.
Je politováníhodné, že kabinet M. Topolánka nevěnoval této závažné otázce
dostatek pozornosti a neuskutečnil žádné konzultace s ostatními politickými stranami,
ani s dalšími zeměmi - především s Ruskou federací - jichž se toto téma dotýká.
Jasným důkazem této nedostatečné komunikace je i reakce velitele ruských
Kosmických vojsk generála Vladimira Popovkina.
ČSSD

- 64 STANOVISKO ČSSD
K EVROPSKÉ ÚSTAVNÍ SMLOUVĚ
(25.1.2007)
Česká strana sociálně demokratická pokládá za nezbytné vyjádřit se jasně k
budoucnosti Evropy a k evropskému integračnímu projektu.
Evropská unie se v současné době nachází v mimořádně významné fázi vývoje, ve
které se rozhoduje o tom, zda bude schopna vyrovnat se s výzvami 21. století a se
závažnými důsledky postupující globalizace. Stávající pravidla neumožňují, aby se
Evropská unie dále rozšiřovala, adekvátně reagovala na měnící se vnitřní i vnější
podmínky a efektivně jednala v oblasti zahraniční, bezpečnostní, obranné i
energetické politiky, reagovala na klimatické změny. Současná smluvní základna
nebude pro takové úkoly postačovat.
Cestou k posílení Evropské unie je další postup v prohloubení evropské integrace a
jasnější vymezení vnitřních pravidel a kompetencí. Evropská ústavní smlouva,
podepsaná představiteli současných 27 členských států Evropské unie dne 29. října
2004 v Římě, vytváří předpoklady k průhlednější, efektivnější a demokratičtější Unii
pro občany Evropy. Selhání v této oblasti by znamenalo vážnou politickou krizi nejen
uvnitř Unie, ale i ztrátu její důvěryhodnosti navenek.
Začátkem roku 2007 evropskou ústavní smlouvu ratifikovalo 18 členských států, v
nichž žije 56 procent obyvatel Evropské unie. Evropskou ústavní smlouvu neschválili
v referendech občané Francie a Nizozemska (téměř 16 procent obyvatel Unie).
Z dvanácti nových členských států Evropské unie, které evropskou ústavní smlouvu
ratifikovaly, chybí pouze dva – Česká republika a Polsko.
Česká strana sociálně demokratická je přesvědčena, že:
- zájmy České republiky jsou shodné se zájmy deseti nových členských států
Evropské unie, které evropskou ústavní smlouvu ratifikovaly;
- při rozhodování o dalším vývoji Evropy nelze opomíjet postoj většiny členských
států a většiny obyvatel Evropské unie, které evropskou ústavní smlouvu v
ratifikačním procesu schválily.
Proto Česká strana sociálně demokratická:
- prosazuje, aby Česká republika co nejdříve ratifikovala evropskou ústavní smlouvu,
k čemuž se vláda z pověření prezidenta republiky zavázala jejím podepsáním dne
29. října 2004 v Římě;
- vyzývá vládu, aby učinila všechny potřebné kroky k ratifikaci evropské ústavní
smlouvy. Vychází přitom z toho, že ani jedna členská země Evropské unie nenavrhla
ratifikační proces zastavit;
- vyzývá politické strany zastoupené v Parlamentu České republiky, aby tento postup
vlády podpořily.
ČSSD
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