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Slovné hodnotenie žiakov experimentálnej
triedy.

Milí žiaci, blíži sa koniec školského roka.
Čoskoro nastane chvíľa, kedy každý z vás
dostane do rúk vysvedčenie, ktoré vám na-
povie, nakoľko bola vaša celoročná snaha
zavŕšiť prvý ročník na našej výberovej škole
úspešná. Nemali ste to ľahké, kládli sa na
vás veľké nároky, ale nesmierny potenciál,
ktorý ste preukázali pri prijímacích skúš-
kach, nastavil latku našich očakávaní pocho-
piteľne veľmi vysoko. Vaša ambicióznosť
a špecificky rozvinuté rétorické schopnosti,
ktorými ste ohúrili už pri vstupných pohovo-
roch, vyvážili vaše príliš nízke skóre vo vedo-
mostných testoch, čo vás predurčilo na zara-
denie do experimentálnej triedy, zameranej
na rozvoj prirodzených talentov. Týmto od-
vážnym krokom sa naša škola ako jedna
z prvých v Európe prihlásila k napĺňaniu re-
formných výziev moderného vzdelávania –
menej vedomostí, viac tvorivosti, a to rovno
na najvyšších postoch.

Kým vám definitívne rozdáme vysvedče-
nia, poďme sa spoločne pozrieť na výsledky
vašej celoročnej práce. Do výberovej triedy
ste boli zaradení na základe vášho vyhrane-
ného záujmu o rôzne rezorty – rezort vnútra,
hospodárstva, zdravotníctva, spravodlivosti,
pôdohospodárstva, či školstva. Po roku váš-
ho pôsobenia na našej škole sa potvrdilo,
že vaše nadanie je vskutku výnimočné. Nie-
len na vyučovaní, ale aj v mimoškolskej záuj-
movej činnosti patríte k tým najaktívnejším
žiakom. S chuťou sa zapájate do zberu pa-
piera, do mliečneho programu i do utužova-
nia vzťahov s družobnými školami v Moskve
a na Kube. V závere školského roka možno
konštatovať, že k vyrovnanej, pokojnej, ba
až paralyzujúcej atmosfére na škole, prispel
každý z vás.

Predseda triednej samosprávy, žiak Fico,
sa svojej funkcie zhostil nad očakávanie
dobre. Triedny kolektív viedol pevnou rukou.
Pod jeho charizmatickým vplyvom si týž-
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denníci plnili svoje povinnosti pravidelne
a načas, tabuľa bola vždy zotretá, nástenky
aktualizované každý týždeň. Vďaka jeho kaž-
dodennému úsiliu sa váš úzky kolektív utu-
žil, ste v ňom svojim predsedom obľúbení,
ba i on je čoraz obľúbenejší.

Ale nielen jemu patrí uznanie. Každý
z vás sa počas roka zviditeľnil aktivitami,
ktoré sa vďaka hlbokému sociálnemu roz-
meru nadlho zapíšu do školskej kroniky. Keď
žiak Kaliňák rozdával v rámci projektu Vidieť
a byť videný svojim spolužiakom reflexné
pásky na tepláky, ani sám netušil, ako vý-
razne sa zníži počet úrazov na našom škol-
skom dopravnom ihrisku. Aktívne prispel aj
k eliminácii násilia a diskriminácie na našej
škole – všade tam, kde zasiahol do bitky
medzi spolužiakmi, mohli učitelia svorne
skonštatovať, že skutok sa vôbec nestal.

V rámci experimentálneho zavádzania
nových vyučovacích metód a foriem, ste ma-
li, milí žiaci,  príležitosť predviesť svoje nada-
nie v rôznych projektoch. S touto úlohou ste
sa popasovali každý po svojom. Za zmienku
stoja najmä tie projekty, ktoré sa vyznačujú
mimoriadnou dávkou kreativity, čo znamená,
že pochváliť možno takmer každého z vás.

Žiačka Tomanová v projekte Posilnenie
pozície žiaka vo vyučovacom procese – prvý krok
k väčšej ochrane zamestnanca upozornila
na skryté vykorisťovanie nielen robotníckej
triedy, zbedačenej nenásytným kapitaliz-
mom, ale aj svojich spolužiakov, týraných
ťažkými testami z matematiky a štatistiky.
Za svoje rozvinuté sociálne cítenie dostala
pochvalu od triednej samosprávy.

Žiak Valentovič prekvapil svojím projek-
tom Likvidácia súkromného vlastníctva a zisku
ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja školskej
ambulancie. Projekt síce nie je životaschopný,
ale tým, že žiak na jeho realizácii trvá aj v
ďalšom školskom roku, preukázal nadprie-
merné morálnovôľové vlastnosti budovateľa
svetlejších zajtrajškov.

Žiak Harabin sa snažil doplniť svoj pro-

jekt Načo je nám špeciálny súd aj praktickou
ukážkou. Pod názvom Preč so šatkou, mečom,
váhami...a pamäťou navrhol nový symbol
spravodlivosti – rýdzo slovenskú Marušku,
pýtajúcu o radu 16 vládnych mesiačikov.

Projekty ostatných žiakov mali podobný
charakter. Sledovali zväčša jeden spoločný
cieľ – likvidáciu aj tých najmenších rozdielov
medzi ostatnými spolužiakmi a udržanie
sociálnej kohézie ročníkov všetkých stup-
ňov. Projekty mali veľkú odozvu, čoho dôka-
zom je aj požiadavka školského parlamentu
zaviesť na našej škole od nového školského
roka školské uniformy.

Nie všetci žiaci však v projektovom vyu-
čovaní uspeli. Napríklad žiakovi Mikolajovi
sa za celý školský rok nepodarilo vypracovať
žiadny reformný projekt, čo je pre nás, učite-
ľov, veľkým sklamaním. Netreba však hádzať
flintu do žita, do konca školského roka nám
ostáva ešte pár dní, preto s napätím očaká-
vame, ako ich využije. Veríme, že domácu
úlohu si napokon splní tesne pred závereč-
ným zvonením.

A propos, domáce úlohy. Milí žiaci, žiaľ,
toto je oblasť, v ktorej sa skrývajú vaše naj-
väčšie rezervy. Systematické osvojovanie
si novej látky a schopnosť vedieť ju použiť
v širšom kontexte sú výzvy, ktoré sa vám
zatiaľ zdolať nedarí. Iste, v experimentálnej
triede sa nekladie dôraz na výkon, našou
prioritou je iba vaša spokojnosť, ale predsa
len – trochu pridať by nezaškodilo. Pravdu
povediac, keby ste boli klasifikovaní na zák-
lade toho, čo skutočne viete, nikto z vás by
do vyššieho ročníka nepreliezol. Máte však
šťastie, ste experiment. Vaše výsledky nám
zatiaľ celoškolský priemer nekazia. Preto
sme sa rozhodli, že vás prepadnúť nenechá-
me. Napokon, ako je už dnes v moderných
školách zvykom, vaša experimentálna trieda
je financovaná z projektu Európskeho sociál-
neho fondu a ten má prísny časový harmo-
nogram. Zbytočným predlžovaním experi-
mentu by si naša škola iba skomplikovala
život.     Autorka je analytička KI a bývalá učiteľka.
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Richard W. Rahn je riaditeľom Center for Glo-
bal Economic Growth. Spolupracuje s Heritage
Foundation, Discovery Institute a Cato Institute.
Je členom Montpelerínskej spoločnosti. Pôsobil
tiež ako viceprezident a hlavný ekonomický expert
Americkej obchodnej komory a šéfredaktor ekono-
mického časopisu Journal of Economic Growth.
Prezident Ronald Reagan ho v roku 1982 menoval
za člena jedného zo svojich poradných orgánov.
Počas volebnej kampane v roku 1988 bol ekonomic-
kým poradcom neskoršieho prezidenta G. H. W.
Busha. Je členom správnej rady centrálnej banky
Kajmanských ostrovov.

Pôsobíte i na Kajmanských ostrovoch,
ktoré sú známe ako veľmi úspešné. Mohli
by ste nám objasniť, čo treba vykonať pre
úspech malého ostrova alebo malej krajiny?

Nemá to nič spoločné s veľkosťou ostrova
ako takou. Kajmanské ostrovy sú úspešné,
pretože majú minimum ekonomických re-
gulácií. A tie regulácie, ktoré majú, sa prísne
vynucujú. Majú vládu zákona a veľmi pocti-
vý súdny systém. V podstate nemajú žiadnu
korupciu. Ak na Kajmanoch s niekým uza-
vriete zmluvu, viete, že bude striktne, spra-
vodlivo a rýchlo vymáhateľná. A to je najdô-
ležitejšie. Kajmanské ostrovy nemajú daň
z príjmov právnických ani fyzických osôb.
Majú dane, no sú to primárne spotrebné
dane. Zdaňujú importovaný tovar a služby,
majú niekoľko nízkych daní z nehnuteľností
a niekoľko iných daní. Výdavky vlády pred-
stavujú približne 20% HDP. Nie je to málo,
no v žiadnom prípade to nie je tak veľa,
ako v USA či vo väčšine štátov Európy. Kaj-
manské ostrovy majú vysoko kvalifikovaný
právny a účtovný systém a systém finan-
čných služieb. Potrebujete kvalifikovaných
ľudí, ktorí vedia, čo robia. Legislatíva je veľ-
mi ľahko pochopiteľná. Kajmanské ostrovy
majú 1 500 miliárd dolárov v bankových
aktívach, 750 poisťovacích spoločností, viac
ako 8 000 fondov, a to všetko s populáciou
iba necelých 50 000 obyvateľov.

Môžeme teda o úlohe vlády na Kajma-
noch povedať, že zabezpečuje základné
hodnoty slobodnej spoločnosti a ich po-
silňovanie, nič viac?

Presne tak. Považujem toto miesto
za najviac „Hayekovské“ na svete. Ostrov
má celkom malú vládu. Existuje tam vládne
plytvanie, podobne ako na každom mieste,
no vláda sa koncentruje, vo väčšine prípa-
dov, na tie záležitosti, ktorá vláda má vyko-
návať. A tými sú ochrana súkromného vlast-
níctva a slobôd. I keď i táto vláda má v sebe
kus socializmu. Vlastní dokonca i aerolínie,
čo by nemala. A taktiež sa mieša do niekto-
rých iných vecí. No vo väčšine prípadov
sa súkromným sektorom nezaoberá, vymá-
hateľnosť práva je dobrá a vo všeobecnosti
je tam nízka kriminalita.

Krajiny ako Kajmanské ostrovy či,
ak chceme hovoriť o krajinách EÚ, naprí-
klad Írsko, sú ekonomicky úspešné, majú

vysoký hospodársky rast. Prečo však
v ostatných krajinách EÚ a i celosvetovo
vládne skôr socialistická mentalita veľkej
vlády a prečo nedochádza k zmenám nas-
ledujúc tieto dobré príklady?

Z časti je to o tradíciách. V prípade Kaj-
manských ostrovov ide v podstate o spoloč-
nosť 18. storočia. Vtedy mali britský systém
common law. Boli to klasickí liberáli v zmysle
starej Európy, alebo ako by povedal Hayek,
starí Whigovia. Medzi obyvateľmi Kajman-
ských ostrovov vždy existoval silný duch poc-
tivosti. Mali tam metodistických a presby-
teriánskych misionárov, ktorí priniesli
náboženský kódex podobný švajčiarskym
Kalvínom – s dôrazom na ideál tvrdej práce.
Nadobudnutie bohatstva a tvrdá práca sa
nezavrhovali. Čestnosť bola vysoko cenená.
Nikdy nemali problémy s korupciou. Mohli
ste sa dohodnúť podaním ruky a spoliehať
sa na to. Rovnako sú tu podobnosti i so
Škandináviou, kde tiež jestvuje spoločnosť
s vysokou dôverou.

Odlišné je to však napríklad v Bulharsku
či Rusku, kde som tiež pôsobil. Ide o spoloč-
nosti s malou úrovňou dôvery, vysokou mie-
rou korupcie a nejestvujúcimi etickými
hodnotami založenými na poctivosti. Eko-
nomicky sú veľmi neefektívne, ťažko sa vy-
víjajú a napredujú.

Na Kajmanských ostrovoch bola stále
prítomná idea spoliehania sa na seba samé-
ho. Myslím si, že to vyplynulo z toho, že boli
odkázaní sami na seba veľmi dlhú dobu.
Sú Britským zámorským územím, bývalou
kráľovskou kolóniou. No napriek tomu ich
Briti nechali osamotených. Osamotených
v tom zmysle, že ich nezdaňovali, neurobili
pre nich nič, no neurobili ani nič proti nim.
Ľudia na Kajmanoch teda vedeli, že z Londý-
na nedostanú žiadne výhody.

Podobne ako Hongkong, ktorého ús-
pech tkvie v tom, že po roku 1945, keď sa
Británia vydala socialistickou cestou a ne-
mala dosť zdrojov, aby sa oň starala, tak sa
ho jednoducho vzdala. V tom čase sa táto
strata „výhod“ socializmu mohla zdať krutá.
A tak, a to bolo čarovné, sa obyvatelia Hong-
kongu museli začať o seba starať.

Keď som bol dávnejšie na Taiwane, roz-
prával som sa s ich ministrom hospodárstva,
ktorý mi povedal: „Tu je to celkom jednoduché.
Ak pracujete tvrdo, stanete sa bohatým, ak nepra-
cujete, nejete“. A ľudia tomu porozumeli. Tak
je to i na Kajmanoch. Nebola tam vláda,
ktorá by sa o vás postarala. Bola tam mini-
málna vláda. Takže ľudia, ktorí nepracovali
dostatočne pre svoju rodinu, sa nenachá-
dzali v dobrých podmienkach. No na druhej
strane, ak tvrdo pracovali, získali majetok,
ale nikto – žiadna vláda – im ho nemal
v úmysle vziať. Na Kajmanoch mali ochranu
súkromného vlastníctva a v istom zmysle
i trochu šťastia.

Máme dobré príklady vo forme Slo-
venska a Estónska, ktorých vlády vykonali
liberálne reformy týkajúce sa rovnej dane

a sociálnych reforiem. Možno však primäť
politikov Nemecka, Talianska či Francúzs-
ka, aby nasledovali podobné reformy? Prí-
klad Slovenska ukazuje, že politika sa
môže zmeniť, ak jestvuje politická vôľa.

Viem ako sa diali reformy v Estónsku,
pretože Mart Laar (bývalý estónsky premiér,
pozn. prekl.) je môj dobrý priateľ. Estónci
mali výhodu, že sú tak blízko Fínska a tak
blízki Fínom. A mali tradíciu osobnej pocti-
vosti. Niečo zo starej luteránskej kultúry
tam stále ostalo. Keď sa Mart Laar dostal
k moci, povedal, že jedinou ekonomickou
knihou, ktorú čítal, bola Sloboda voľby od Mil-
tona Friedmana. A keďže sa mu to zdalo
dobré, rozhodli sa to nasledovať v politike.
Začínali v podstate z ničoho, pretože krajina
bola v podstate v bankrote. No v prípade
Francúzska, pozrite sa len na ten štát a jeho
byrokraciu, ktorá je tam večnosť. Je veľmi
ťažké zbaviť sa niečoho takého, keď už sa to
raz vytvorilo.

Vidíme, ako sa socialistické spôsoby,
ktorými vlády presadzujú svoje politiky,
rozširujú nielen do tradičných socialistic-
kých krajín, ale taktiež do krajín ako Veľká
Británia – rodnej krajiny Adama Smitha
a iných veľkých mysliteľov slobodného
trhu. Alebo ak sa pozrieme na USA, kde
vláda tiež nadmieru ovplyvňuje ekono-
mické aktivity a každodenný život svojich
občanov, čo nie je v súlade s hodnotami,
na ktorých stavali otcovia zakladatelia
v roku 1776. Prečo sa hodnoty osobnej slo-
body nestavajú proti silnejúcemu socia-
lizmu?

Kapitalizmus bol v USA zdiskreditovaný
v 30. rokoch 20. storočia. No táto diskredi-
tácia bola založená na chybnej premise, pre-
tože to, čo nebolo v poriadku, bola vláda,
nie kapitalizmus. Bolo to zlyhanie centrálnej
banky po tom, čo skolaboval trh cenných
papierov. Bol by to výkyv ako mnoho iných,
keby centrálna banka zvýšila zásoby peňazí
namiesto toho, aby ich znižovala. Šli opač-
ným smerom. A tak, i v spojitosti s clami,
ktoré zničili medzinárodný obchod, vznikla
veľká hospodárska kríza. Chyba vlády spôso-
bila diskreditáciu klasicky liberálneho systé-
mu, ktorý v tom čase fungoval. A až nedávno
si to ľudia uvedomili i vďaka Miltonovi
Friedmanovi a jeho Monetárnej histórii Spoje-
ných štátov, kde popisuje, čo sa vtedy dialo.
Ľudia majú stále štátom vymývané mozgy.
Stále je mnoho politikov, ktorí hovoria
o tom, ako vláda vytvorila pracovné miesta.
Vláda však môže pracovné miesta iba zničiť.
No a ak vlády porušujú právny poriadok
a ochranu súkromného vlastníctva, väčšina
ich ostatných funkcií sa stáva neproduktívna.

Rozhovor viedli Matjaž Steinbacher a Matej
Steinbacher pôsobiaci v rámci Free Society
Institute (FSI), Slovinsko. Pôvodne publikované
dňa 10. mája 2007 v dvojtýždenníku Tribunal,
ktorý vydáva FSI, www.fsi-institute.si.
Preložil Ľuboš Mikuška.
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pro příbuzné zemřelého a obcím se dává
možnost snížit či zvýšit daň z nemovitosti.

Námitky vládních poslanců

Lidovec Hovorka protestuje především proti
platbám u lékaře v případě dětí a občanský
demokrat Tlustý především kritizuje, že ne-
došlo ke snížení horní sazby DPH. Tlustý sám
představil alternativní návrh zákona o dani
z příjmu, který je v podstatě překladem slo-
venského zákona do češtiny. Vláda může
teoreticky některým námitkám vyjít vstříc,
ale musí udržet návrh jako celek pod kontro-
lou, aby se neztratil jeho základní smysl.
Strategií vlády proto je umožnit projít jedi-
nému pozměňovacímu návrhu, který bude
obsahovat změny, na kterých se shodne
vláda s koaličními poslanci včetně rebelů
Tlustého a Hovorky a sociálně demokratic-
kých odpadlíků Melčáka a Pohanky.

S tímto postupem v podstatě všichni
souhlasí, Tlustý ví, že jinak než s podporou
vládních poslanců své náměty neprosadí.
Jaký kompromis je tedy možný?

Tipuji, že se nějak vyjde vstříc Hovorkovi
(lze si představit např. osvobození dětí do
15 let od poplatků u lékaře) i Tlustému (např.
horní sazba DPH by se mohla snížit z 19 na
18%). Melčák navrhuje ušetřit nějaké další
státní peníze dalším seškrtáním sociálních

Vláda České republiky – rok po volbách a dlou-
hém a složitém koaličním vyjednávání – předložila
do parlamentu balík legislativních změn označený
jako „Zákon o stabili-zaci veřejných rozpočtů“.
Tento návrh mění na padesát zákonů, počínaje
zákonem o dani z příjmu a konče zrušením zákona
o registračních pokladnách.

Zákon prošel Poslaneckou sněmovnou
7. června v prvním čtení. Zákon má ale ne-
jistý osud, protože koalice tří stran – Ob-
čanské demokratické strany (ODS) premiéra
Mirka Topolánka, Křesťanské a demokra-
tické unie – Čs. strany lidové (KDU-ČSL)
a Strany Zelených (SZ) má v dolní sněmovně
jen 100 hlasů z 200 a při důležitých hlaso-
váních se musí opírat o hlasy dvou sociálně-
demokratických odpadlíků – Miloše Melčáka
a Michala Pohanky.

Zákon nemá ani plnou podporu všech
vládních poslanců. Při hlasování v prvním
čtení se hlasování zdrželi kritik zprava, ob-
čanský demokrat Vlastimil Tlustý a kritik
zleva, křesťanský demokrat Ludvík Hovorka.

Co návrh obsahuje a jaké jsou jeho šance
v parlamentu?

Navržené změny

Návrhu předcházela složitá debata
v koalici a je výsledkem mnoha kompromi-
sů. Pojítkem byla snaha začít omezovat vy-
soký deficit veřejných financí (který přesa-
huje 3% HDP).

ODS musela ustoupit z myšlenky rovné
daně v případě DPH (Zelení chtěli ponechat
zvýhodnění pro některé položky), ale sou-
částí návrhu je jednotná sazba daně z příjmu
fyzických osob. Ta by se měla počítat ze
„superhrubé mzdy,“ tedy celkových nákladů
práce včetně povinného sociálního a zdra-
votního pojištění placeného zaměstnava-
telem. Pojistné nebude odečitatelnou polož-
kou a sazba bude 15%. Díky zvýšeným sle-
vám na dani se přímé daně všem sníží. Na
druhé straně, vláda se shodla na zvýšení
dolní sazby DPH z 5 na 9% a ponechání horní
sazby na úrovni 19%. Novinkou je i zavedení
daní z elektřiny, to jednak chtěli Zelení, ale
hlavně je musíme zavést kvůli směrnicím
Evropské unie. Vláda zvolila minimalistické
řešení, a jelikož EU žádá sazbu minimálně
euro za MW/h, vláda navrhuje sazbu 28,30
Kč, aby zdražení elektřiny bylo minimální.
Zákon dále omezuje výplatu nemocenských
dávek a zavádí poplatek 30 korun za náv-
štěvu lékaře, ruší pohřebné a „pastelkovné“
(sociální dávku pro prvňáčky zavedenou
nedávno před volbami), mírně snižuje po-
rodné a rodičovský příspěvek a výplata pří-
davku na dítě se omezuje jen na chudé. Pro
bohaté se naopak zavádí strop pro placení
sociálního a zdravotního pojištění, které se
nebude platit z příjmů nad čtyřnásobkem
průměrné mzdy, tedy zhruba ze mzdy 80 tisíc
a vyšší. Daň z příjmu právnických osob se má
postupně dál snižovat ze současných 24%
až na 19% od roku 2010. Daň dědická se ruší

dávek pro nezaměstnané a nyní se diskutuje
o tom, o kolik.

Hodnocení ekonoma

Z pohledu liberálního ekonoma zákon
rozhodně není ideální, ale znamená povětši-
nou změny k lepšímu. Zákon o dani z příjmu
bude ve výsledném dopadu na poplatníky
velmi podobný slovenskému, byť konstrukce
daně bude trochu jiná. Nebudeme mít sice
jednotnou sazbu DPH, ale průměrná česká
DPH zůstane o něco nižší než slovenská.
Zavádíme také maximální vyměřovací zá-
klad pro pojistné, byť ne tak nízký jako je na
Slovensku. Zavádíme poplatky u lékaře,
které na Slovensku premiér Fico zrušil.

Závěr

Závěrem lze říci, že je slušná šance,
že většina z vládního balíku Sněmovnou
projde a není vyloučené, že ve finále dojde
ke snížení horní sazby DPH na 18% a další-
mu seškrtání sociálních dávek. V Senátu by
návrh jako celek neměl mít problém, protože
z 81 senátorů mají sociální demokraté jen
12. Věřím, že vláda udělá vše proto, aby sluš-
ný kompromis prošel, protože alternativou
je směřování k předčasným volbám a riziko
návratu levicového demagoga Paroubka
k moci.

Od ledna 2008 lze tedy realisticky oče-
kávat snižování vládních deficitů při snížení
míry vládního přerozdělování a zvýšení
osobní odpovědnosti. Pozitivní je určitě
také to, že zároveň dojde k zostření daňové
konkurence v celém regionu střední Evropy.

Autor je ekonóm a riaditeľ Centra pro ekonomiku
a politiku, Praha.
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REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Petr Mach

K O N Z E R V A T Í V N E L I S T Y

Peter Gonda – Pavel Chalupníček
(eds.): Na obranu slobodného trhu (2007)

Kniha Na obranu slobodného trhu (2007),
ktorú spolu vydali Konzervatívny inštitút
M. R. Štefánika a Liberální institut, pozos-
táva z trinástich prednášok renomovaných
a vo svete uznávaných osobností, ktoré odz-
neli v rámci cyklu prednášok Conservative
Economic Quarterly Lecture Series, ktorý
v Bratislave organizuje KI, a  v rámci výroč-
ných, jarných či jesenných prednášok, ktoré
organizuje LI v Prahe. V knihe si možno prečí-
tať napríklad príspevok nositeľa Nobelovej
ceny za ekonómiu v roku 1986 Jamesa M.
Buchanana, prezidenta ČR Václava Klausa
alebo prezidenta Cato Institute Williama A.
Niskanena.

Texty prednášok v slovenskom alebo
českom  a zároveň sa zameriavajú  na pro-

kníhkupectvách alebo objednať poštou
na dobierku. Záujemcom z Českej republiky
odporúčame kontaktovať LI.

Viac informácií o knihe hľadajte na web-
stránke KI www.konzervativizmus.sk.

OBJEDNAJTE SI:

Z pohledu liberálního ekonoma
reforma rozhodně není ideální,
ale znamená povětšinou změny
k lepšímu.

blémy súvisiace s re-
gulovaním trhu a na
predpoklady fungova-
nia spontánneho po-
riadku v spoločnosti.

Knihu Na obranu
slobodného trhu (320
strán, 300 Sk) si mô-
žete kúpiť priamo na
KI na Medenej 5 v Bra-
tislave či vo vybraných
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EUSERVER.CZ – VŠE O EU NA JEDNOM MÍSTĚ
Lukáš Petřík

Nápad založit internetový portál EUserver vznikl z potřeby pomoci všem
příznivcům eurorealismu nejen v České, ale i Slovenské republice získat co nej-
přehledněji a nejrychleji informace o aktivitách v rámci tohoto stále významněj-
šího a důležitějšího evropského myšlenkového proudu. Česká republika je
zemí se širokou eurorealistickou  a euroskeptickou základnou v Evropě. Pro
zájemce o eurorealismus a příznivce tohoto směru je však komplikované pra-
videlně monitorovat jednotlivé aktivity všech organizací, neboť informace
jsou roztříštěny na mnoha internetových portálech. Spojení hlavních informací
z portálů na jeden zajistí jednoduchý přehled pro všechny zájemce o dění
na poli eurorealismu.

Připravili jsme proto pro Vás portál EUserver, mezinárodní projekt obsa-
hující přehled všech aktuálních informací na jednom místě. Již nemusíte nav-
štěvovat na dvě desítky různých internetových stránek, aby jste se dozvěděli
novinky ze světa eurorealismu – nové časopisy, knihy, konference, semináře
atd. – pro přehled stačí navštívit EUserver. Obsah portálu je zajišťován a ak-
tualizován většinou eurorealistických subjektů v České a Slovenské republice.
Abychom nenahrazovali funkci stránek jednotlivých organizací, uveřejňujeme
základní informace o novinkách, úplné informace získáte jednoduše prokliknu-
tím na stránky partnera.

Účelem celého projektu EUserver je také vybudovat komunikační kanály
a úzkou spolupráci mezi českými, slovenskými, popř. dalšími zahraničními
eurorealistickými a euroskeptickými subjekty. Z tohoto důvodu jsme společně
s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika (KI) uspořádali dne 30. května

2007 v rezidenci primátora Béma v Praze mezinárodní konferenci pod záštitou
Jana Zahradila. Zdravici nám zaslal i pan prezident Klaus. Vystoupila zde
řada známých pravicových osobností z České a Slovenské republiky – od již
zmiňovaného europoslance Jana Zahradila po tajemníka prezidenta Ladislava
Jakla, Bena Kurase, Roberta Holmana, Jiřího Schwarze, Petra Gondy, Martina
Hanuse a Františka Šebeje ze slovenského časopisu .týždeň a dalších. Na
podzim tohoto roku bychom chtěli uspořádat se slovenskými partnery z KI
podobnou konferenci v Bratislavě, kde by mimo českých a slovenských pane-
listů měl vystoupit i europoslanec za britskou Konzervativní stranu Daniel
Hannan, Marian L. Tupy z amerického Cato Institutu nebo europoslanec
z Polska Konrad Szymański. Můžeme tedy rozšířit síť kontaktů a kooperace
i na další zahraniční partnery.

Iniciátorem projektu EUserver je český eurorealistický internetový časopis
EUportal, který z pravicových, konzervativně-liberálních pozic podporuje
vizi mírové spolupráce suverénních evropských států. Přispívá sem řada
osobností konzervativního i liberálního smýšlení. EUportal upozorňuje
i na širší souvislosti palčivých problémů dnešní Evropy.

Autor je šéfredaktor www.EUportal.cz a editor www.EUserver.cz.

www.EUserver.cz

KONZERVATÍVNELISTY - Mesačník Konzervatívneho inštitutu M. R. Štefánika, vychádzajú i vďaka finančnej podpore udelenej Nadáciou

Pontis prostredníctvom programu Rozvojové partnerstvá.
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1) Dňa 1. mája 2007 bol ekonóm KI Peter
Gonda spolu s Jurajom Kotianom hosťom
Roberta Žitňanského v relácii TA3 Analýzy
a trendy na tému Tri roky v EÚ: Mali pravdu
skeptici či optimisti? Videozáznam nájdete
na webstránke KI v sekcii AUDIO/VIDEO KI.
2) Dňa 3. mája 2007 bol prezident KI
Peter Zajac jedným z hostí diskusie Štefana
Hríba a Juraja Kušnierika, ktorá sa na tému
Maďari a Slováci konala v bratislavskom
klube A4.
3) Dňa 7. mája 2007 zverejnil analytik KI
Dušan Sloboda štúdiu Smerovanie investič-
ných stimulov do regiónov SR (obdobie júl
2006 – začiatok mája 2007), v ktorej analy-
zoval smerovanie podpory poskytnutej vlá-
dou SR zo štátneho rozpočtu súkromnému
sektoru vo forme investičných stimulov do
jednotlivých regiónov SR po nástupe vlády
Roberta Fica. Analýza je k dispozícii na web-
stránke KI v sekcii ŠTÚDIE.
4) Dňa 8. mája 2007 bolo zverejnené Vyh-
lásenie slovenských ekonómov na podporu
Deklarácie o suverenite v priamych daniach.
Jedným zo signatárov deklarácie je i ekonóm
KI Peter Gonda. Podporné vyhlásenie, návrh
deklarácie a odkazy na súvisiace mediálne
výstupy nájdete na webstránke KI.
5) V dňoch 10.-13. mája 2007 sa riaditeľ
KI Ondrej Dostál zúčastnil konferencie
na tému Návrat ke svobodné společnosti
v Evropě – řešitelný úkol?, ktorú organizoval
Občanský institut v Šlapanicích u Brna.

6) Dňa 10. mája 2007 sa konal v poradí
štvrtý z cyklu seminárov Akadémie klasickej
ekonómie (AKE), ktorý viedol ekonóm KI
Peter Gonda. Cyklus seminárov AKE organi-
zuje KI v partnerstve s Vysokou školou ma-
nažmentu a za podpory Nadácie VÚB a Na-
dácie SPP. Informácie o štvrtom seminári
AKE nájdete na webstránke KI.
7) Dňa 13. mája 2007 sa analytik KI Dušan
Sloboda vyjadroval k smerovaniu investič-
ných stimulov počas Ficovej vlády pre TV
Markíza. Jeho vyjadrenie nájdete na web-
stránke KI v sekcii AUDIO/VIDEO KI.
8)  Dňa 23. mája 2007 organizoval Bratis-
lavský Inštitút Humanizmu v sídle BISLA
diskusiu na tému Sociálny štát a trh. Disku-
tovali spolu Peter Gonda, ekonóm KI a Michal
Polák, šéfredaktor týždenníka Nové SLOVO.
Videozáznam si môžete pozrieť prostred-
níctvom infoNET.tv na webstránke KI v sek-
cii AUDIO/VIDEO KI.
9) Dňa 24. mája 2007 zverejnil analytik KI
Dušan Sloboda štúdiu Eurofondy a regionálne
rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lo-
kálna infraštruktúra (2004-2006), v ktorej
sa zaoberá  prerozdeľovaním eurofondov na
Slovensku. Analýza je k dispozícii na web-
stránke KI v sekcii ŠTÚDIE.
10) Dňa 28. mája 2007 sa ekonóm KI Peter
Gonda vyjadroval pre denník SME na tému
chudoby a jej merania. Viac nájdete na web-
stránke KI v sekcii KI KOMENTUJE.
11) Dňa 28. mája 2007 KI v spolupráci s Li-
berálním institutem (LI) vydal knihu pred-
nášok uznávaných protrhovo orientovaných
osobností uskutočnených v rámci projektu
KI Conservative Economic Quarterly Lecture
Series (CEQLS) v Bratislave a výročných, jar-

UDIALO SA:
ných a jesenných prednášok LI v Prahe. Kniha
Na obranu slobodného trhu obsahuje pred-
nášky Jamesa Buchanana, Williama Niska-
nena, Pascala Salina, Václava Klausa a ďalších
významných osobností v slovenčine či češ-
tine, ako i ich verziu v angličtine. Viac infor-
mácií o knihe nájdete na webstránke KI.
12) Dňa 29. mája 2007 bola v Nitrianskej
galérii v Nitre otvorená výstava Príbeh sku-
piny A-R. Ako jeden z mediálnych partnerov
Vás na výstavu, ktorá potrvá do 24. júna
2007, pozývame.
13) Dňa 30. mája 2007 sa v Prahe pod záš-
titou Jana Zahradila, predsedu europosla-
neckého klubu ODS v Európskom parlamen-
te, konala konferencia s názvom Česká
a Slovenská republika – budúcnosť európs-
kej integrácie. Na stretnutí českých a slo-
venských eurorealistov, ktoré organizoval
EUportal.cz v partnerstve s KI, v jednotlivých
paneloch KI aktívne zastupovali Peter Gonda,
Jaroslav Daniška a František Šebej. Viac informá-
cií o konferencii nájdete na webstránke KI.
14) V máji 2007 sa z okruhu ľudí KI v médiách
nielen k aktuálnym témam vo svojich
textoch vyjadrovali: Peter Zajac, Peter Gonda,
Radovan Kazda, Dušan Sloboda a František Šebej.
Viac nájdete na www.konzervativizmus.sk.


