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2. května 1990 proběhla v Laterně Magice tisková konference КС OF, na
níž ae zúčastnilo oam dnešních ministrů federální vlády i vlády České republiky,
předseda Federálního shromáždění, zástupci hnutí studentů a představitelé
OF a VPN.
V úvodu Jana Ryšlinková připomněla atmosféru listopadových dní minulého
roku, kdy se na scéně Laterny Magiky formovaly zásady současné vlády. Po ní
se ujal slova zástupce КС OF Jan Urban a upozornil na to, že záměrem konference
je seznámit veřejnost se jmény špičkových kandidátů OF a VPN, jakož i odpovědět
na všechny dotazy týkající se volebního programu a budoucnosti hnutí. Opakovaně
zdůraznil, že těsná spolupráce mezi OF a VPN trvá a obě hnutí hodlají setrvat
v případné vládní koalici i po volbách. Pak přednesl svůj úvodní příspěvek
Alexander Dubček. V obsáhlém projevu především řekl, že FS v souladu se
stanoviskem OF a vládou vypracovalo souhrn zákonných norem, které zabezpečují
respektování lidských práv, aby byla zajištěna nezvratnost cesty к demokracii.
Zároveň byla připravena legislativa pro oblast ekonomiky a soukromého podnikání,
jež zabezpečí návrat ČSFR do Evropy.
Na dotaz ČTK, zda budou uskutečněny nějaké konkrétní reformní kroky ještě
před volbami, odpověděl místopředseda federální vlády Václav Valeš, že 4.
5. mají být vládě předloženy různé varianty postupu a po jednání z nich bude
jedna vybrána, takže zatím není možné zveřejnit žádné konkrétní informace.
Ministr Miller za svůj resort к tomu dodal, že musel požádat vládu o moratorium
na žádosti o důchody v nejvyšších kategoriích, neboř tyto dosáhly v poslední
době počtu tří miliónů.
Petr Kučera novináře informoval, že OF využívá maximálních možností a
staví do voleb zhruba 550 kandidátů, přičemž přirozeně nepočítá в tím, že
se všichni dostanou na postupové místa, mnohým však tak bude umožněn start
do reálné politiky.
Na tvrzení, že se OF mění z demokratického hnutí v politickou stranu,
reagoval Jan Urban nesouhlasně a znovu zdůraznil, že jde především o občanský
přístup a občanskou odpovědnost. Ředitel ČTK Petr Uhl к tomu dodal, že v Česko
slovensku, kde řada lidí odmítá po předchozích zkušenostech stranický přístup,
je velmi důležitá občanská dimenze budoucí parlamentní demokracie a role OF,
kterou v ní bude brát.
Alexander Dubček odpovídal na otázku týkající se zákonů, jež budou v
parlamentu projednávány v průběhu května. Řekl, že na programu je 18 zákonů
z oblasti zemědělství, trestního práva a hospodářské zákony. Připomněl, že
ačkoliv je parlament z různých stran kritizován, neexistuje takové zákonodárné
shromáždění, jež by projednalo během tří měsíců více než sto zákonných norem.
Místopředseda federální vlády Vladimír Dlouhý a ministr financí Václav
Klaus se pak s novináři podělili o své první zkušenosti z předvolební kampaně.
Shodli se na tom, že navzdory tomu, že se OF nehodlá, na rozdíl od ostatních
politických stran, soustředit na sliby, ale naopak chce národ připravit na
problémy, jež ho čekají, byla jejich vystoupení přijímána pozorně а в naprostou
podporou.
Jan Vidím potvrdil, že z rozhodnutí celého pléna studentského parlamentu
chce jejich hnutí podpořit OF částkou deseti miliónů korun a to formou bezúročné
pů jčky.

Otázku požadované lustrace kandidátů zodpověděl Petr Kučera. Upozornil
na to, že ее OF snaží domluvit s ostatními stranami na mechanismu, jenž by
umožnil v zájmu svých voličů prověřit si své kandidáty. OF by se mělo stát
garantem celé akce, aby měla co nejmenší dopad na společnost. Potvrdil také,
že OF je i nadále otevřeno vznikajícím aktivitám. V současné době, jak oznámil,
působí na jeho půdě 17 politických stran, hnutí a iniciativ. Zejména politické
strany jsou zastoupeny na kandidátce asi 20 - 25%.
Na závěr tiskové konference předali představitelé OF ČKD
Polovodiče
předsedovi FS panu Dubčekovi petici stávkujících za znárodnění majetku KSČ
a ten slíbil, že dokument předá komisi, jež se zabývá inventarizací majetku
politických stran.
Přestože byla konference tlaku včas oznámena, byly na stejnou dobu později
ohlášeny další čtyři tiskovky, čímž lze vysvětlit jinak nepochopitelně nízký
zájem o ni ze strany sdělovacích prostředků, čas,
který
jí věnovaly všechny
zúčastněné osobnosti nebyl tak, bohužel, dostatečně plně využit.

OTEVŘENÝ DOPIS FEDERÁLNÍMU MINISTROVI FINANCÍ VÁCLAVU KLAUSOVI
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás s iniciativním návrhem, aby v rámci připravované zásadní
daňové reformy byla dána možnost odpisu ze základu daně pro ty osoby či firmy,
které finančně přispějí na veřejně prospěšné účely kulturní, vzdělávací,
charitativní, ekologické, apod.
V budoucnu bude starost o tyto veřejně prospěšné aktivity ležet nejen
na bedrech státu, ale bude se opírat i o dobrovolou podporu jednotlivých
hospodářských subjektů a o individuální dobročinnost. Zavedení tohoto - ve
světě běžného - principu daňových
odpisů
by
takovou
podporu
významně
podněcovalo. Ve svém důsledku by to nepochybně přineslo i snížení požadavků
na státní rozpočet.
I v minulosti řada podniků poskytovala příspěvky na výstavbu a provoz
např. kulturních a sociálních zařízení v místě. Dnes však svou podporu často
omezují, časové oddálení zavedení možnosti daňových
odpisů by přivedlo řadu
veřejně prospěšných zařízení a aktivit do kritické finanční situace, neboT
by těžko hledaly své sponzory.
Věříme ve Vaše pochopení
Za КС OF Petr Kučera
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Po dohodě se zástupci prověrkových a občanských komisí pražských obvodů,
taktéž i zástupci bezpečnostních komisí obv. КС OF - prosíme všechny občany,
kteří mají připomínky nebo stížnosti týkající se činnosti (mitaulé i současné)
příslušníků složek Federálního ministerstva vnitra i Ministerstva vnitra české
republiky, působících na území hl. m. Prahy, obracejte se písemně nebo osobně
na adresu: Koordinační centrum Občanského fóra Praha 3, Baranova 27, 130 00
Praha 3 (tel. 277555). Vaše podněty, připomínky či stížnosti adresujte
Bezpečnostnímu, hranému a právnímu aktivu КС OF Prahy 3. V zájmu objektivního
a kvalitního průběhu prověrek příslušníků bezpečnostních sborů, potřebujeme
i Vaše poznarky. Prosíme však, abyste nám sdělovali jen pravdivé a pokud možno
prokazatelné poznatky к práci a činnosti příslušníků bezpečnosti.
Naším úkolem
je v maximální možné míře očistit
rezort vnitra od
zkompromitovaných a morálně nezpůsobilých lidí. Zároveň
však
chceme napomoci
к posílení všech poctivých pracovníků bezpečnostních sborů a vybudování moderní,
účinné a efektivní policie v našem státě.
Při této příležitosti vyzýváme všechny muže, kteří svými morálními

vlastnostmi splňují předpoklady pro službu v SNB (nezávisle na politickém
či náboženském přesvědčení) a měli by zájem o službu v nově se tvořícím
bezpečnostním aparátu, nechč se přihlásí na výše uvedené adrese.
Prosíme Vás o pomoc v našem ulili.
V Praze dne 24. 4. 1990

Za
bezpečnostní,
braný
a
právní
aktiv КС OF Ivoš Bosák, René Szabó

ZE
S L O V H Í K U
P O L I T I C K É H O
R O G E R A S C R U T O N A
SOCIALISMUS (socialism )

Široký pojem, k terý m á dva základní

spřízněné význam y:

M Y Š LENÍ

ovládáni. Zatím co vát Si na socialistů ve smyslu (ii) popírá platnost
m arxistické teze. podle niž každé soukromé vlastnictví výrobních

1. V m arxistické teorii a v oficiáln ím komunistickém jazyce

prostředků vskutku je form ou ovládáni životů druhých, připou-

znamená socialismus systém výrobních vztahů, který m á být

íté jl nékteřl, že u jistého soukromého vlastnictví tomu tak je.

» kapitalismem a

P lat! tedy. že ačkoli samo o sobé je soukromé vlastnictví vhodné,

(dovršeným ) >>komunismem. Výrobní prostředky jsou převzaty do

přípustné a dokonce že je snad i néčím, na co si občan ve spořá

charakteristický pro přechodnou

fázi

mezi

» společenského vlastnictví a stát přetrvává jako adm inistrativní

dané společnosti může č in it oprávnéný nárok, nem élo by být

stroj, podporující řád nové legality a nový systém práce tak. aby

povolováno nem ístné hrom adění bohatství, n e m á -li se vyvin out

se m ohlo vyvin out skuteéné spoleíné vlastn ictví a aby nakonec

rozsáhlý systém soukromého ovládáni, Škodlivý zájm ům společ

m ohlo dojít ke zruSení státu.

nosti jako celku. Stát musí být tu d íž vždy připraven znárodnit

2. Teorie a praxe socialismu, konstruovaného jako do Síře i do

velké zisky a mél by om ezit nebo zakázat transakce, které vedou

detailů propracovaný názor na to, co podm iňuje lidský Život.

к hromadění velkého bohatství v soukromých rukou - sem nále

Socialismus poéítá s politickým systémem, k terý nebude'přechod

žejí i dary a dědictví.

ný ve smyslu L, nýbrž trvalý a bude přim ěřený podmínkám

Tyto tři hlavni zásady vysvětluji většinu z jednotlivých polo

života, jak se m ěn í od dob průmyslově revoluce. Jako politická

»liberaiismu, tak pragm atický charakter
»konzervatismu. Objevil se však v to m to století jako stále am bi

2ejména pokus vylo u čil » výsady ve
»prinčipu dědictví a obranu
>> "sociálně zodpovědného st-átu". Historicky vzato mél socialismus
silné vazby na » dělnické bnutl, a to z pochopitelných důvodů:

cióznější soubor teorií s prvky jak filosofick ým i, tak i praktický

zatím co třld é vlastníků slibuje velm i m álo a značné ji ohrožuje,

mi, a s takovou v iz í lidské přirozenosti, která právě od filosofic

dělníkům slibuje m noho a příliS je neohrožuje - nebo se alespoň

kého к praktickém u povede. К jeho základním idejím podle všeho

zdá, že je přUiS neohrožuje. Socialismus je dnes důležitou silou

teorie je socialismus relativné nový a patrné postrádá jak system atiin o st tradidního

patří:

žek socialistické politiky:

víech jejich formách, odpor vůči

v evropské politice; získal na pragm atism u a na schopnosti dosa

( i ) Předpoklad » rov n o sti Rovnost tu lze form u lovat rozd íl
ným i pojm y jako

»rovnostpfílelitostí. rovnostářství (ega litářstvf)

hovat kompromisů, což patří к parlamentním u způsobu vládnuti,
takže za daných podmínek

2ápadnlch typů vlády není žádný

aid. Vychází se přitom ze základní úvahy, že lidské bytosti m ají

z uvedených t ř i principů vyjadřován ve své čisté teoretické podo

» práva, nebol jsou si rovny v každém ohledu, k terý je

bá. Nékteřl by dodali, že kom binováni (i) a (iii) s oddanosti к za

rovná

vzhledem к jejich právům relevantní.

stupitelské demokracii je charakteristický pro socialismus západ

(ii) Stát jak o adm inistrátor. Na s tát se pohlíží nik oli jak o na

ní, na rozdíl od "kom unistického", a že ona "parlam entní cesta

právní éi cerem oniální ztělesnění obéanské spoleěnosti, ale spíSe

к г ■cialismu" se ve skutečnosti od socialismu komunistických

jako na složité ad m inistrativní zařízení, uríené к Lomu, aby

států lisí do té m íry, že je m atoucí označovat ji stejným jménem.

garantovalo práva jednotlivců a rozdělovalo mezi obťany všemož

K ritikové socialismu například tvrdl, že mezi zásadami (i) a

ná dobrodiní v souladu s těm ito právy. Stát se tudíž zajím á

(iii) existuje potenciální k on flik t. Rozsáhlá kontrola, kterou musí

především o rozdělování a m usí zřizovat a udržovat v cbodu

stál vyl -lá v a t, m á -li se na néj hledét jako na správce s plnou

instituce, které zaru íí, že veSkerá dobrodiní - potrava, lékařská

od > Jčdností -a t :ahr'> y l víech, je neslučitelná s pokusem odstra

péťe, výchova, rekreace - budou zpřístupněna každému za podmí

nit ovládáni jedné,h druhými. Dochází tu pouze к přesunu moci

nek, které jsou pokud m ožno pro vSechny stejné. Právo je ne

ze staré vládl

zbytné jako prostředek к zajištěni pořádku a úéinné správy. Ale

Nékteřl navíc dodávají, že vládnoucí třída s mocenským monopo

ani toto, ani jakýkoli jin ý aspekt státn í m ašinérie, není cílem

lem je lepši zárukou svobody a spravedlnosti než byrokracie

sám pro sebe. Ba co víc, stát by m ěl být omezen toliko na adm i

selfm ademanů. Jiní vznáíejl nám itky proti p ředstaví státu jako

Л tříd y aristokratů na novou elitu byrokratů.

n istrativn í funkce a neměl by se například ustavovat jako agitá

pri středku a m ísto toho tvrdl, že stát je ve skutečnosti cílem

to r ve prospěch nějakého náboženského ufienf nebo nacionalistické

o sobé: pouze takový stál si to tiž dokáže v yn u til posluánost a

ideologie.
( i ii ) Vyloudění systému ovládání. Lidé ovládají jedni druhé

>>oddanost téch. kterým vládne. Jako prostředek se stát zdá být
néčfm s v év ťn ý m , a proto se také s tím jak se'zvéláu je jeho

různým i způsoby, například prostřednictvím tříd ního systému,

ne*' ubili* a, chápe v é lílh o dílu moci. Dalíl odm ítají předpoklad

politickým i institucem i, dědičným i výsadami. VSechny takové

rovnosti, a to z celé řady důvodů, zmlnénýeh i v tom to slovníku,

» sociální spravedlnosti, zahr

systémy ohrožují základní axióm řevných práv. Soukromé vlast

•itínK > je íté d a líl tvrdl, že ideál

nictví je povoleno, ale jen potud, pckuj právě není s> lé n e m

nutý v (i) a (i,.), je n rlučitelný s pc k ulovaným i >>přirvzěným;

prěvy a »svobodami

ROVNOST (equ ality)

Obhajoba rovnosti jako politického ideálu se

jedinou překážkou získání politické m o d jeho vlastní nezpůsobi

Často pokládá za postoj osobité moderní, ačkoli vazba mezi rov

lost, a jedinou překážkou získáni způsobilosti nedostatek talentu.

» spravedlností je obsažená již v m yš

Politická rovnost byla jedním z hlavních cílů Francouzské revolu

» spravedlivosti a m á filosofick ý původ, k terý sahá přinej
menším až к » Aristotelovi V popisu spravedlnosti ve tře tí knize

otevřené pro talen ty". Taková rovnost v různé m íře na různých

Etiky Nikomachovy Aristoteles tvrdí, že se nemá č in it žádný

místech existuje, ale zdá se, že nikdy neexistuje absolutné. Napří

rozdíl mezi lidm i, k te ří jsou si rovni ve vSech ohledech, jež jsou

klad ve Spojeném k rálovství nejsou určité úřady přístupny všem

relevan tní pro zacházeni, o néž v daném připadá jd e -

- zejm éna úřad panovníka a ostatní úřady, u nichž je to, co se

nosti v zacházeni s lid m i a
lence

závér, na k terý lze položit

což je

důraz egalitářský i antiegalitářský:

ce a později byla vyjádřena napoleonskou představou "kariéry

к jejich zastávání vyžaduje, dědičná

podle toho, co všechno se pokládá za relevantní. Přes tu to výh ra

3. Rovnost v m ateriálním smyslu. Zatímco rovnost před záko

du inspirovala Aristotelova úvaha řadu následujících obhajob

nem je prastarým ideálem a politickou rovnost si lidé často

rovnosti, přičemž souvislost_m ezi rovnosti a představou "rele

obhajují, trv á ostrý spor o to, je - li možné, aby néjaké politické

vantních ohledů" se n yn í více či méně obecné uznává. Je také

uspořádání poskytovalo lidem rovnost m ateriální - či zda se o to

zřejmé, že rovnost je sama o sobé vždy rovnosti z určitých hledi

vůbec m á pokoušet. Lze to č in il neustálým přerozdělováním? Je

přirozenou spravedlností nebo 8 respekto

sek; pokud existuji politické prostředky, jak rovnost z a jis til či

to pak ale slučitelné s »

popřít, mohou b ýt klasifikovány právé podle téchto hledisek a

váním lidských práv d ělat si s tím , co je jejich, všechno, co po

» soukromého vlastnictví! Jakpak
в oním m inim álním osvobozením se od omezeni

také podle snadnosti, s níž ta která rovnost m ůže být zajišťována

kládají za vhodné? Či zrušením

jednáním ve sféře politiky.

je to slučitelné

»práva

daných naším bezprostředním okolím - osvobozením, které všich

jednotlivců stanovená právním řádem určena jednoduše jejich

n i požadujeme? Často se však tvrd l, že m ateriální rovnost je

podřízením suverénní moci, která právo tvoří, a ničemu jinému.

předpokladem rovností dalších: j e - li lom u tak, pak tento zdánlivý

L Rovnost před zákonem. Dosahuje se jí vždy, kdy jsou

Plné rovnost v tom to ohledu nikdy neexistuje, nebol s détm i a

k o n flik t m ezi politickým i hodnotami nelze jen tak pom inout či

blázny se zachází jin a k než se soudným i dospélými lidm i, se

potlačit.

ženami se (obvykle) zachází jinak než s m uži, s pairy, tjč le n y

4.

»Hovnost příležitostí. Zpravidla se navrhuje jako m írnější

Horní sněm ovny se ve Spojeném k rálovství začházl jin a k než

či politicky proveditelnější alternativa m ateriální rovností: dává

s členy Dolní sněmovny, a jinak se zachází s občany než s otroky.

záruky rovnosti potud, pokud je může či m á dát pouze jednání ve

Ti, k teří tedy bojuji za rovnost před zákonem, se zpravidla pokou

sféře politiky.

šejí určit, které z těchto rozdílů jsou z hlediska práv a výsad

Obhajoba rovnosti m ůže b ýt založena na učení o rovných

relevatní a které nikoli. Rovnost de jure musí se pak od lišit od

právech, na filo s o fii všem společné lidské přirozenosti (jako u Ci

rovnosti de facto: jak bohatí, tak chudí m ají podle zákonů stejná

cera a stoicismu), nebo na základě reálnépolitické úvahy, to tiž

práva, ale bylo by pochybné tvrdit, že m ají také stejnou moc

na strachu, že přílišné nerovnost povede к zášti a ta к sociálním

к tomu, aby si je dokázali vynutit.

nepokojům. Odmítnout ji lze v duchu zásad "svobodného podniká

2.

ní", nebo ve jm énu filosofick y založeného egoismu, popírajícího
Politická rovnost. Rovnost z hlediska m ožnosti v o lit někoho

do funkcí či úřadů a z hlediska m ožnosti ucházet se o ty to fu n k 

ideu "společné lidské přirozen osti" (Nietzsche), či ve jm énu p řiro

ce či úřady. Takováto rovnost existuje tehdy, je - li pro každého

zené spravedlnosti, která se zdá být ohrožena přílišn ým i in ter
vencemi do údajně přirozených nerovnosti m ezi lid m i
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