Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží
Uplynulou neděli jsem si v poledne pustil televizi, abych si poslechl Otázky VM, avšak po
půlhodině jsem musel televizi vypnout; byl jsem znechucen úrovní debaty našich politických
špiček - předsedů a místopředsedů parlamentních stran, které si Václav Moravec do studia
pozval. Pan Moravec za to ovšem nemůže - jde o úpadek naší politické reprezentace, která se
uzavřela do věže ze slonoviny a odtrhla se od života běžných lidí.
Debata se ponejvíce točila kolem minstra financí nově jmenované Rusnokovy vlády: odkud
asi získal oněch 5 miliónů korun? Nejde o špinavé peníze nebo o střet zájmů? Jaké
protislužby Fišer svým sponzorům nabídl? Jeden z diskutujících ovšem správně podotkl, že
podobné otázky by bylo možno klást i u jiných prezidentských kandidátů.
Jan Fišer pracoval jako statistik v oblasti finančnictví a do politiky vstoupil jako premiér
překlenovací „úřednické vlády“. Zasloužil se o nápravu reputace České republiky, když
v době našeho předsednictví EU padla Topolánkova vláda. Stal se brzy oblíbeným politikem a
byl favoritem voleb prvního přímo voleného prezidenta. V prezidentském klání však Jan Fišer
příliš nezabodoval a do druhého kola se nedostal. Mottem jeho volební kampaně bylo zlepšení
politické kultury. Do volební vřavy, která často připomíná smečku psů bojujících o kořist, se
však tento přístup nehodí. Kandidát bývá napadán jak svými soky, tak pracovníky médií, a
chce-li obstát, musí umět i „kousnout“.
Je poněkud absurdní, že výhrady k financování Fišerovy volební kampaně vznášejí právě
představitelé stran, které jsou samy financovány neprůhledně svými „kmotry“. Střet zájmů
našich poslanců je jasně viditelný na plodech jejich práce - kupě nekvalitních zákonů,
v kterých se nikdo nevyzná. Předlohy zákonů vypracované vládou se mění vlivem
poslaneckých pozměňovacích návrhů na bezcenný kus papíru. Naše Poslanecká sněmovna již
byla (kolikrát?) pokárána za nečinnost ze strany EU. Stále nebyl uveden v platnost „Zákon o
úřednících“ který platí ve většině zemí EU a který zaručuje stabilitu státní správy, její
nezávislost na momentální politické situaci. Časová shoda mezi jmenováním Jana Fišera do
funkce a sponzorského daru na jeho účtu se může jevit podezřele, ale dárce mohl mít veskrze
pozitivní motivaci: Fišer se na funkci ministra financí určitě hodí a jeho jmenování může zemi
prospět.
V debatě také zazněla z úst jedné poslankyně slova o „ústavních zvyklostech“, které je prý
třeba respektovat. Dotyčná dáma asi netušila, že klepla hřebík na hlavičku: v naší politice jsou
totiž hlavními „zvyklostmi“ klientelismus a korupce. Otevřeně to přiznal expremiér Nečas,
když prohlásil, že rozdávání různých výhod („trafik“) poslancům za podporu vlády je
normální součástí politiky v demokratické zemi. Podobně se zachovala jedna vysoká soudní
instance, která vynesla rozsudek, že kupování hlasů při komunálních volbách je v souladu se
zákonem1.
V debatě se vůbec nemluvilo o kompetencích nových ministrů, jejich schopnostech řídit
svůj rezort. S jedinou výjimkou: představitel jedné strany totiž prohlásil, že je lepší, když
rezort financí řídí „žid Fišer než žid Kalousek“. Ostatní účastníci debaty byli tímto výrokem
zřejmě zaskočeni, ale potom začali tento rasistický výrok opatrně odsuzovat. Za výroky
s rasistickým podtextem jsou u nás (převážně mladí) lidé naháněni po ulicích těžkooděnci a
trestně stíháni. Co kdyby vnikli těžkooděnci i do televizního studia?
Při hlasování o důvěře Rusnokově vládě2 budou muset poslanci řešit zajímavé dilema: buď
dají hlas vládě a prospějí zemi, nebo zachovají věrnost svým stranickým strukturám. To by
patrně vedlo k prodloužení vládní krize a podkopalo ještě více důvěru občanů k současné
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Ústavní soud tento rozsudek (naštěstí!) zrušil
Které se má konat do 30 dnů po jejím jmenování

politické reprezentaci, která se sice slovně hlásí k odkazu T.G.Masaryka, ale jeho zásada
„nelhat a nekrást“ je jim cizí. Můžeme být zvědavi (případně si vsadit), jak to dopadne: zda
poslanci objeví své „lepší já“. Mají na to necelý měsíc.
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