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Zdálky ob!i, zblízka trpaslíci
Martin Hybler

Práce francouzsk"ch noviná!# Deloira a Duboise pat!í v dne$ním kon-
textu k té lep$í p#lce noviná!ské produkce. Oba jsou zku$ení noviná!i, 
mají na svém kont% u& celkem osm knih, z toho t!i, které napsali spo-
le'n%. V p!edchozí knize Sexus politicus (2006) se zab"vali sexuálním 
&ivotem politik#, zejména jejich vztahy ke sli'n"m noviná!kám a tele-
vizním komentátorkám. V knize, kterou 'eskému 'tená!i p!edkládá-
me, jde o v"sledek dvouleté seriózní pr#zkumné práce. Auto!i zpovídali 
úctyhodn" po'et politick"ch hodnostá!# a vlivn"ch lidí na rozhodují-
cích místech, mezi nimi 'etné politické veterány a pam%tníky (Delors, 
Rocard, Davignon, Berthoin atd.), probrali se archivy a poctiv% se sna&í 
podat nám obraz toho, jak to dnes v mocensk"ch kruzích chodí. Kon-
centrují se p!itom p!edev$ím na fungování Evropské unie, co& je opráv-
n%né, proto&e jde o v%ci pro laika obtí&n% p!ístupné a p!edstavitelné. P!i 
'etb% lze snadno rozli$it, jedná-li se o fakt, o domn%nku nebo o interpre-
taci. V$e, co v knize pí$í, je dolo&eno, nic se nebere jen tak ze vzduchu.
 Krom% up!ednost(ování Evropy, které není absolutní, je v knize 
velmi patrné, &e jde o pohled v"razn% francouzsk". To se projevuje ve 
v"b%ru dotazovan"ch osob, mezi nimi& Francouzi v"razn% p!eva&ují,  
v my$lení, v samoz!ejmém p!esv%d'ení o francouzské roli ve sv%t%, ve 
stereotypech, jak si Francouzi p!edstavují politiku, jaká je, nebo by b"t 
m%la, v tom, co bychom mohli nazvat republikánsk"m pozadím jejich 
my$lení a pozorování. Proto litujeme, &e se nedozvíme více o tom, jak 
to chodí nap!. v Americe, v Lond"n% nebo v N%mecku. Jejich kniha je 
poznamenána v jist"ch 'ástech p!edvolební atmosférou ve Francii: vy$la  
v b!eznu 2012, dva m%síce p!ed francouzsk"mi prezidentsk"mi vol-
bami. Díky tomu také mnozí v knize citovaní lidé ji& nejsou ministry  
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'i odpov%dn"mi 'initeli v#bec, zatímco jiní se jimi mezitím stali. Pokou-
$el jsem se v%ci uvést na správnou míru v poznámkách p!ekladatele.
 Základní teze autor#, &e toti& v poslední dob% vláda (ve sv%t%, p!e-
dev$ím ale v Evropské unii a v evropsk"ch zemích, obzvlá$t% ve Fran-
cii) stále více sklouzává díky nedostate'nému fungování demokratic-
k"ch kontrolních mechanism# a také díky rezignovanému nezájmu 
ve!ejnosti k oligarchické form% v"konu moci, v ní& rozhodující role 
p!ipadá mocn"m tohoto sv%ta (finan'ník#m, velk"m podnikatel#m 
apod.), a pak také r#zn"m „expert#m“, technick"m a byrokratick"m 
odborník#m na cokoliv, jejich& kvalifikace a nestrannost jsou p!itom 
více ne& pochybné, privilegovan"m mediálním osobnostem, lobbis-
t#m, mezinárodním organizacím apod., taková teze není nijak nová, 
ov$em u autor# je do detail# rozvedena a up!esn%na. Ukazují nám, jak 
to funguje. Da!í se jim do zna'né míry rekonstruovat aktuální sít% vlivu 
v na$em sv%t% a p!edvést jejich fungování, ani& by p!itom upadli do 
paranoick"ch teorií velkého komplotu. Pokou$ejí se zachovat st!ízlivou 
neutralitu. Nejsou apriorními euroskeptiky, naopak by rádi vid%li Evro-
pu novou („obrozenou“?), s obnoven"mi demokratick"mi institucemi, 
s institucionáln% zabezpe'enou ú'astí lidu na rozhodování, s jasnou 
ekonomickou a sociální politikou. Nev%dí ov$em, jak n%co takového 
realizovat, a p!ipou$t%jí, &e jde spí$e o sen.
 V historické dimenzi knihy jsou pozoruhodné zejména pasá&e o ná-
tlakov"ch skupinách, jako je Bilderberg a Trilaterála, o nich& se díky  
jejich diskrétnosti ví velmi málo. Zdá se, &e vznikly s tak!ka dvaceti-
let"m odstupem (Bilderberg po'átkem padesát"ch let, Trilaterála po-
'átkem let sedmdesát"ch) z americké iniciativy a iniciativy atlantic-
ky lad%n"ch evropsk"ch ) a pozd%ji i japonsk"ch ) liberálních kruh#  
v dob% studené války proti hrozb% komunismu a jako protiváha k pová-
le'nému sv%tu dominující keynesiánské sociální demokracii. Zajímavé 
je konstatování velkého v"znamu t%chto sdru&ení pro v"stavbu Evropy, 
zrodila se tu jakási tradice neve!ejného $ití v%cí v zákulisí mezi kamará-
dy, byrokraty, podnikateli, banké!i. Podle mého názoru je dnes hlavním 
problémem, &e tato sdru&ení ztratila díky pádu Berlínské zdi, rozpadu 
SSSR a rozkladu sociální demokracie, její& rezidua ostatn% konvertovala 
na liberální ideologii, svého protivníka a ocitla se v asymetrii. Díky tomu 
dnes vystupují jako sdru&ení lidí s monopolem na moc. Odtud hlásání 
politik dereglementace, delokalizace, globalizace.
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 Úctyhodná je práce autor# s dotazy, kter"m podrobili dost reprezen- 
tativní vzorek dnes d#le&it"ch lidí ve sv%tovém, ale p!edev$ím v evrop-
ském rozm%ru (s jist"m opomenutím Brit#, kte!í nejsou dostate'n% 
reprezentováni). Co se z t%chto interview dozvíme? Nic moc. *tená! 
je zprvu zklamán, o'ekává n%jaké sv%toborné tajné informace, o tom, 
co se d%je v zákulisí, dostává se mu dost v$ední nudy. Ná$ dojem je asi 
obdobn" tomu, kter" máme p!i 'etb% tajn"ch americk"ch diplomatic-
k"ch depe$í odchycen"ch pirátskou slu&bou WikiLeaks. V%t$inou se 
divíme, pro' byly takové banality vlastn% utajovány, a americká politi-
ka z nich vychází mnohem pr#m%rn%j$í, ale také mnohem lid$t%j$í, se 
seriózním zájmem na osudech lidí apod. Stejn% tomu je i v evropském 
d%ní. Autor#m se poda!ilo dostat k d#v%rn"m záznam#m Antici ze za-
sedání Evropské rady. P!ipomínají rozpravy kumpán# kdesi u Budyho. 
P!ekvapení se nekoná. Pozadí se zkrátka od pop!edí ani tematicky, ani 
strukturáln% neli$í. Tajemství, dobrodru&ství, romantika $pioná&e, dra-
matick" moment, tragédie u& neexistují. 
 Jak tato nová vládnoucí oligarchie v pohledu autor# vypadá? Na-
dutost, postupn" úpadek vzd%lání, a !ekli bychom, rozm%ru osobnos-
tí, které !ídnou, stávají se $edivé, bezv"razné nebo tatrmanovité (viz 
francouzská série de Gaulle, Mitterrand, Chirac, Sarkozy), bu+ ou!a-
dové ) Barroso, Prodi, Van Rompuy, nebo mediální tajtrlíci bez konzi-
stence ) Sarkozy, Zapatero, Blair, Berlusconi… ,ádní diktáto!i, spí$e 
pr#m%rné existence s nevelkou kulturou (ani jeden z nich se navzdory 
elitním $kolám, které v%t$inou absolvovali, nezdá dosahovat úrovn% 
p!edvále'né maturity), celkem po'estní lidé, z!ídkakdy vylo&ení lum-
pové. Ov$em jejich arogance, p!esv%d'ení o vlastní d#le&itosti a neza-
stupitelnosti, chronické rozost!ení v odli$ování soukrom"ch a ve!ejn"ch 
zájm#, bezcitnost k problém#m druh"ch (t%ch „oby'ejn"ch“) jsou  
u této spí$e samozvané elity typické.
 Zajímavá je kapitola o jejich p!íjmech a majetkové situaci, pobírá-li 
p!edseda Komise okolo 24 500 eur m%sí'n%, komisa!i o n%co mén% atd., 
uv%domíme si, &e jde v (západo)  evropsk"ch pom%rech o jakousi sice 
vy$$í p!íjmovou skupinu (tyto p!íjmy jsou ve francouzsk"ch pom%rech 
srovnatelné nap!. se zuba!i, lep$ími doktory specialisty, veteriná!i,  
notá!i a advokáty, apod.), která se ale nem#&e m%!it s opravdu bohat"-
mi lidmi, jako jsou velcí akcioná!i, banké!i, $pi'koví mana&e!i a podni-
katelé, fotbalisté, herecké a zp%vácké hv%zdy, televizní bavi'i atd.



 Ve Francii jsou tedy vnímáni jako p!íslu$níci vy$$í st!ední t!ídy, kte-
rá je tu definována p!edev$ím spole'ensk"m statutem a její p!íjmové 
rozp%tí je dosti $iroké. Kdyby se jejich v"d%lky m%ly vy'íslit, bylo by to 
tak mezi 4000)30 000 eury. Podstatné je, &e tito lidé pracují, mají, prav-
da, vysoké p!íjmy, ale nemohou si dovolit nepracovat. Opravdu bohatí 
lidé, vy$$í t!ída, mají bu+ rentu, nebo privilegované povolání, tak&e by 
vlastn% ani pracovat nemuseli a bohat% by jim to vysta'ilo a& do konce 
&ivota. Za hranici se v sociologii dnes pova&uje zhruba 'ty!icetinásobek 
pr#m%rného p!íjmu (kolem 2500 eur), tedy zhruba 100 000 euro za 
m%síc nebo milionek za rok.
 Mo&ná, &e práv% proto charakterizuje tuto elitu jistá nevrlost a za-
kyslá závistivost, která vyvolává mstivé reflexy nap!. p!i ost!elování lidí 
drastick"mi da(ov"mi nebo penzijními „reformami“. U jisté 'ásti t%chto 
evropsk"ch elit máme dojem, &e ve!ejná slu&ba (politická dráha) je pou-
ze p!edstupn%m nebo zatá'kou ve $plhání po &eb!í'ku kariéry, kter" 
má umo&nit p!ístup ke k"&enému postu v n%jaké bance nebo správní 
rad% velkého podniku, nebo postu „poradce“ 'i „obchodního právní-
ka“, k 'emu& se dru&í milionové p!íjmy. Jiní banké!ské a politické posty  
v poslední dob% bez rozpak# alternují.
 Evropa, tak jak ji auto!i popisují, p!edstavuje zvlá$tní útvar, kterému 
vládne uzav!ená mezinárodní kasta byrokrat#, komunikátor#, expert#, 
lobbist#, noviná!# a poskok#. Charakterizuje ji zejména paradox vn%j$-
ku a vnit!ku, jejich& hranice jsou nejasné a po!ád se p!ípad od p!ípadu 
posouvají. Evropa je jak"si spole'n" kvazistátní útvar s vlastním zákono-
dárstvím, v"konnou mocí, správními orgány apod. V$ichni pak pat!íme 
dovnit! tohoto útvaru. P!esto se 'asto jednotliv"mi zem%mi pojednává 
na diplomatické úrovni jako zahrani'í, tedy vn%j$ek. *asto jde o vliv 
diplomatick"ch tradic na fungování Evropy, která v tom p!ípad% vy-
stupuje jako vn%j$í systém mezinárodních smluv o aliancích, obchod%, 
clech atd. Jindy zas vystupuje jako vnit!ek ) evropské sm%rnice tvo!í 
podstatnou sou'ást vnit!ního práva 'lensk"ch zemí. N%kdy se preferuje 
vn%j$ek 'i vnit!ek podle toho, co se hodí: N%mecká v"konnost v exportu 
se posuzuje ve srovnání s jin"mi evropsk"mi zem%mi (do nich& sm%!uje 
70 % n%meckého exportu, p!i'em& se prohlubuje negativní obchodní bi-
lance dan"ch zemí, a tedy i Evropy v celku), jde tedy o export, a ne vnit-
rostátní evropsk" obchod. Zapomíná se na to, &e v p!ípad% n%meckého 
úsp%chu jde rovn%& tak trochu o dumping na ú'et jin"ch evropsk"ch 

14



zemí (nap!. -ecka), jejich& bilance se zhor$uje, a deficit a zadlu&enost 
tím pádem roste. Zapomíná se rovn%& na to, &e pokud by stejn"m zp#-
sobem jednaly v$echny evropské zem%, brzy by se dosáhlo patového 
postavení a n%meck" „úsp%ch“ by se zhroutil.
 O evropské solidarit% by se dalo psát hodn%. Irsk" da(ov" systém 
je zalo&en rovn%& na dumpingu (v ohledu na da( z podnik#) a je v#'i 
evropsk"m zemím bezohledn% vyd%ra'sk". R#zné britské ostrovy 
(nap!. ostrov Man, Normanské ostrovy), po&ívající zvlá$tních statut# 
zd%d%n"ch z feudálních dob, bezohledn% drancují jako&to da(ové ráje 
evropské poplatníky, ani& by se kdokoliv odvá&il se o tom jen zmínit. 
Obdobn% je tomu v chování Lucemburska. Evropa pak tvrd% prosazuje 
„zlaté pravidlo“ v rozpo'tech pro v$echny, ani& by se jen zmínila o t%ch-
to proh!e$cích proti elementární evropské solidarit%. Panuje toti& ofi-
ciózní pravidlo, &e „o takov"ch v%cech se nesmí mluvit“. Ml'ení, které 
ov$em v$echna jednání mezi 'lensk"mi zem%mi nesnesiteln% zat%&uje. 
Jde je$t% o solidární sounále&itost, jak se hlásá, nebo o bandu vykuk#, 
kte!í se sna&í urvat pro sebe co nejvíce na úkor druh"ch?
 Samostatnou kapitolou je otázka korupce na evropské úrovni. 
Na první pohled to vypadá, &e se v Evrop% krade mén%. Panují p!ísná 
pravidla transparence, auto!i sami uvád%jí, &e ve srovnání s Francií 
jsou p!íslu$né dokumenty mnohem p!ístupn%j$í. Neexistují tu ne'isté  
'achry s financováním politick"ch stran a kampaní, které jsou ve Fran-
cii chronick"m neduhem. St!ety zájm# jsou alespo( oficiáln% kontrolo- 
vány ) vy&adují se prohlá$ení o zájmech apod. P!ítomnost davu lobbist#  
v Bruselu ov$em sv%d'í o opaku. Lze se domnívat, &e v Evrop% se krade 
uhlazen%ji a modern%ji: lze-li toti& n%jakou korupci vykázat, vy'íslit, 
dosv%d'it, je to dnes p!edev$ím znakem zpozdilé ne$ikovnosti doty'-
n"ch korup'ník#. Pravá korupce, ta snad nejd#le&it%j$í, v evropsk"ch 
institucích do subtilních podrobností rozpracovaná, je ta, po ní& nez#-
stávají &ádné stopy, kterou vy'íslit ani nelze, která se toti& neprovádí 
vykazateln"mi finan'ními p!evody. To 'i ono rozhodnutí ve prosp%ch 
Nestlého nebo Danona na úkor drobn"ch v"robc# (nap!. norma o povin- 
ném zavedení drah"ch chladicích pult# p!i v"rob% s"r#, které si nor-
mální sedlák prost% nem#&e dovolit), kdo m#&e n%co dosv%d'it? A za 
pár m%síc# 'i let m#&eme nalézt doty'ného evropského 'initele nebo 
jen poslance, kter" pro opat!ení hlasoval, ve správní rad% t%chto podni-
k# na tu'n% placeném postu. Jak !íká 'eské po!ekadlo: nenaolejuje-li 
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mne Julie, naolejuji já ji. Korupce tu spo'ívá ve vzájemném, kamarád-
ském p!edávání v"hodn"ch pozic v rámci kasty, lukrativních d&ob#,  
v p!ístupu ke klí'#m od trezor#. Co& se d%je s insolentní samoz!ejmostí 
a nenapadnuteln"m p!edstíráním bona fides.
 Autor#m se da!í up!esnit a revidovat ve Francii vládnoucí obraz 
Evropy, která se tu v$eobecn% pova&uje za za$ívárnu pro politiky  
aktuáln% v nemilosti, útulek, kde se 'eká na lep$í 'asy, nebo odkladi$t% 
pro politiky, kte!í si na domácím kolbi$ti u!ízli takovou ostudu, &e se 
pro n% stali nep!ijatelní. Doufám, &e i pro 'eského 'tená!e bude 'etba 
knihy instruktivní a &e si bude moci sám vytvo!it pertinentní srovnání  
s 'eskou politickou scénou a diskurzem o Evrop%, jak" vládne v médiích, 
na oficiální scén% a mezi lidem.



Úvodem

Kdo by je$t% p!ed nedávnem vsadil by. jen jediné euro na dne$ní zrych-
lení D%jin? Pod na$ima nohama se náhle otev!ela trhlina, která hrozí 
pohlcením celé na$í politické stavby. Jako v hollywoodském filmu 2012 
se základy Evropy s postupující krizí hroutí.
 V této atmosfé!e zem%t!esení se Francie p!ipravuje na sv#j mal" 
elysejsk" volební svátek. Politické strany a média ji& po m%síce, mo&ná 
po léta, organizují Circus politicus, turné 2012, a re&írují dialogy, za-
tímco Francouzi se obávají, &e budou jen p!ihlí&et opakování p!ede$l"ch 
p!edstavení. Byli tak 'asto zklamáni, &e se bojí, &e dne$ní kampa( t%&-
ko odpoví na jejich o'ekávání. Obava ze znovuzvolení Sarkozyho (pro  
levici), obava z návratu socialist# (pro pravici), anebo z vysokého skóre 
Mariny Le Penové (pro levici i pravici dohromady) na tom nic nem%ní. 
A. u& bude v"sledek jak"koliv, Francouzi mu u& neuv%!í.
 Tito milovníci politiky nab"vají p!esv%d'ení, &e volby k ni'emu  
nejsou. Kv#li probíhajícímu p!edstavení jsme zapomn%li, &e sv%t se  
neomezuje na mané& na$eho jediného $apitó. Kv#li na$í posedlosti fran-
couzsk"m politick"m cirkusem, jeho klauny, jeho divokou zv%!í a jeho 
krotiteli, jsme zanedbali reáln" sv%t. Tak jako d%ti podléháme fascinaci 
volebním p!edstavením a zapomínáme, &e tu v &ádném p!ípad% nejde 
o reáln" sv%t. Oklamáni kouzelníky a jejich triky vidíme moc tam, kde 
jde pouze o její simulaci.
 Zapálen% reagujeme i na ten nejdrobn%j$í vzletn" projev pronesen" 
prezidentem nebo p!edsedou vlády. Vzru$en% komentujeme jakoukoliv 
mali'kost zplozenou n%jak"m ministerstvem, zatímco opat!ení, která 
p!ijímá „evropsk" generální $táb“ v Bruselu, jiné mezinárodní insti-
tuce nebo sídla !editelství velk"ch bank, nás nechávají lhostejn"mi. 
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A p!itom se dnes v$e odehrává práv% tam. O na$em osudu rozhodují 
neznámé tvá!e.
 Artisté politického cirkusu nás ochromili natolik, &e kdy& si nedáme 
pozor, m#&e dojít ke „konci demokracie“.1  Je taková vyhlídka absurd-
ní? Kdy& se pono!íme do na$eho pr#zkumu sou'asného fungování této 
bláznivé mechaniky, vidíme, &e ne tak docela. Ná$ Circus politicus 
se sna&í pravdiv% p!edvést fungování moci v Pa!í&i, Bruselu a jinde,  
v klubech, kde se rozhoduje o na$í budoucnosti ve Francii, na evropské 
úrovni i na té úrovni, která se dnes naz"vá „!ízením sv%ta“.
 Jádro této knihy odhaluje základy jisté formy neutralizace v$e- 
obecného volebního práva neviditelnou supert!ídou, je& má k dispo-
zici podzemní sít%, které jí umo&(ují usm%r(ovat ve!ejná rozhodnutí  
a toto volební právo obcházet. Odhaluje magické volební urny, v nich& 
inkoust volebních lístk# mizí a v#le lidu se vypa!uje. Nechává nás také 
proniknout do diskrétních salon#, kde politické programy vyvolávají 
pobaven" úsm%v.
 Na$e práce je v"sledkem dvouletého $et!ení, které nás zavedlo do 
Pa!í&e, Bruselu, Lucemburku, Haagu, ,enevy, Sv. Mo!ice, San Francis-
ca, do v$ech míst u&ite'n"ch k pochopení. Shromá&dili jsme v"pov%di 
evropsk"ch komisa!#, ministr# a poslanc# (pa!í&sk"ch i bruselsk"ch), 
soudc#, vlivn"ch mu&# a &en, b"val"ch generálních sekretá!# Elysej-
ského paláce, b"val"ch !editel# MMF, generálního !editele Sv%tové  
obchodní organizace, v$ech, jejich& sv%dectví mohlo b"t p!ínosem. 
Auto!i si rovn%& opat!ili dokumenty a prozkoumali archivy, aby mohli 
zavést 'tená!e co nejdále.
 Opona! Cirkus, kde klauni u& nikoho nerozesmávají, ale kde jsou lvi 
nadále nebezpe'ní a la'ní po mase, za'íná.
 „Bumtarata bum! Dámy a pánové, milé d%ti, p!edstavení za'íná!“ 
Vizte Circus politicus!

1  Jean-Marie Guéhenno, La Fin de la démocratie, Flammarion, Pa!í&, 1993.
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Ve svatyni moci 

Evropou zmítá finan'ní krize, která se neustále zhor$uje. Její p#vod? 
Úpadek newyorské banky Lehman Brothers 15. zá!í 2008. Ale p#vodní 
krize subprimes zdegenerovala v krizi státních dluh# a eura. N%kte!í 
tvrdí, &e jsme znovu spadli do propasti obdobné krizi z r. 1929, s oba-
vou, &e bude následovat nová verze 30. let s jejich pr#vodem politick"ch 
zmatk#. Ekonomická !et%zová reakce nutí evropské p!edáky reagovat 
pod tlakem nezbytnosti a p!ijmout opat!ení, ani& by konzultovali nejen 
voli'e, ale dokonce ani jejich zvolené reprezentanty, nedojde-li k tomu 
ov$em a posteriori, kdy& u& je v$e rozhodnuto a poslanc#m nezb"vá ne& 
v$e zp%tn% odsouhlasit. Je to princip no&e na krku. Poslanci mohou jen 
odsouhlasit ji& rozhodnutá opat!ení hlav stát# (a/nebo vlád).
 Kde k on%m nejd#le&it%j$ím rozhodnutím dochází? Za zav!en"mi 
dve!mi, v prostoru, do n%ho& vn%j$í pohled nepronikne, v rámci toho, 
co se naz"vá Evropská rada, která není nijak dávnou unijní institucí 
(p!inejmen$ím v oficiální rovin%). Toto shromá&d%ní hlav stát# a $éf# 
vlád se se$lo poprvé v r. 1974 v Pa!í&i na pozvání Valéryho Giscarda 
d‘Estaing. Ale jako plnoprávná instituce existuje Evropská rada tepr-
ve od Lisabonské smlouvy z r. 2009. Podle jejího textu „Evropská rada 
dává Unii podn%ty nezbytné pro její rozvoj“.
 Problém spo'ívá v tom, &e ony podn%ty jsou vlastn% rozkazy a &e se 
vysocí p!edstavitelé radí v tajnosti, skryti p!ed vn%j$ím pohledem. Tato 
p!ísná d#v%rnost roz'iluje evropského poslance Alaina Lamassoura.  
B"val" ministr pro rozpo'et a potom ministr pro evropské zále&itosti  
pat!í k politik#m, kte!í jsou p!esv%d'eni, &e budoucnost Francie  

1. Za oponou zdání
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spo'ívá v p!íslu$nosti k Evrop%, ale jeho víra jej nezaslepuje: „Veli-
'enstva v Evropské rad% v&dy soudila, &e !ídí sv%t. K!upany a kamery  
k sob% nepustí!“2 Navzdory moci, kterou tato instituce disponuje, jsou 
debaty v Evropské rad% skryty p!ed ve!ejností, stejn% tak jako diskuse 
v konkláve p!ed volbou pape&e. V Bruselu, tak jako v -ím%, vidí ob'ané 
toliko barvu kou!e.
 Jedná se o nejuzav!en%j$í místo evropské moci. P!inejmen$ím 
'ty!ikrát do roka se v n%m schází sedmadvacet hlav stát# a vlád, aby  
rozhodovaly o budoucnosti 500 milion# obyvatel. Rituál je zab%ha-
n". Tmavé limuzíny p!ivá&ejí jedny po druh"ch a postupn% vyklá- 
dají sedmadvacítku vrcholn"ch p!edstavitel# p!ed vchodem do sídla  
Rady v Bruselu v budov% Justus Lipsius (s v"jimkou jednou v roce, 
kdy se zasedání koná v Lucemburku). Mu&i a &eny moci zmizí v hale.  
Ve dve!ích zasedací sín% 50.1 stál" p!edseda Rady – takov" je jeho titul 
– polyglot belgické národnosti Herman Van Rompuy vítá p!icházející ve 
'ty!ech !e'ech (vlámsky, francouzsky,  anglicky a n%mecky).
 Po v"m%n% stisk# ruky (pro pány) a polibk# (pro dámy) se v$ech 
sedmadvacet usadí okolo velkého $estiúhelníkového stolu. Málo znám" 
detail, kter" symbolizuje Evropu, která se roz$í!ila p!íli$ rychle: evrop$tí 
p!edstavitelé mají nosit jmenovku, nebo. $éfové stát# a vlád jsou natolik 
po'etní, &e se v$ichni neznají! Nicolas Sarkozy jmenovku v&dy odmítl. 
Neumí si p!edstavit, &e by n%jak" Estonec nev%d%l, co je za'!
 Jsme tedy ve svatyni. Na stole mají 'lenové právo na $tos bíl"ch papí-
r#, nápoje a kytku v kv%tiná'i pro ozdobu. P!edseda Rady Van Rompuy 
sedí 'elem k p!edsedovi Evropské komise José Manuelovi Barrosovi.
 P!i ka&dé sch#zi nachází Nicolas Sarkozy své místo mezi 'esk"m  
a slovinsk"m p!edsedou vlády. Zasedací po!ádek není náhodn", odpo-
vídá p!esnému protokolu podle po!adí ve v"konu „postupného p!ed-
sednictví“ Rady. V r. 2008 byl Sarkozy hlavou Evropy po Slovincovi  
a p!ed *echem, a práv% proto sedí mezi nimi. Evrop$tí p!edstavitelé 
jsou sami, kdy& se cht%jí poradit se sv"mi spolupracovníky, musejí opus-
tit sál. Mají k dispozici tla'ítko, aby je mohli zavolat. V$ude kolem sálu 
se za prosklen"mi p!epá&kami tlumo'níci chystají sch#zi p!ekládat do 
t!iadvaceti !e'í Unie.

2  Interview s Alainem Lamassourem, 29. !íjna 2010.
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 Na strop% a na zdech jsou umíst%ny kamery, které mohou debaty  
zachytit. Pro'? Ve skute'nosti jsou záznamová za!ízení b%hem vrcholn"ch 
sch#zí vypnuta. Podle tiskového mluv'ího Rady se kamery zapínají jen 
b%hem debat v Rad% Evropské unie, instituce odli$né od Evropské rady 
navzdory velmi podobnému názvu.3  Podle vnit!ních p!edpis# Rady 
„sch#ze Evropské rady nejsou ve!ejné“.4  Nic z toho, co se v sále 50.1 
budovy Justus Lipsius !íká, se nedostane na ve!ejnost. Hermetické 
uzav!ení.
 Na konci Rady Van Rompuy a Barroso po!ádají tiskovou konferenci, 
nej'ast%ji velmi konven'ní. P!ed mikrofony médií z vlastních zemí $é-
fové stát# obhajují svá stanoviska, co& spo'ívá v%t$inu 'asu v tom, &e si 
p!isvojují tu nejlep$í roli. Angli'an se chlubí, &e dosáhl toho, 'eho cht%l: 
„Konsolidoval jsem obecn" zájem Evropy a p!itom co nejlépe bránil  
zájmy národní.“ A N%mec vedle n%ho !íká p!esn% to samé. Poslouchá-
me-li po skon'ení zasedání Evropské rady tiskové konference sedma-
dvaceti hlav stát# a vlád, s p!ekvapením máme dojem, &e se nezú'astnili 
stejné sch#ze. Nejde pouze o relativnost ka&dého sv%dectví. Ka&d" se 
sna&í dát si hezkou roli, to je lidské. Ná$ prezident Sarkozy by s tím ur'i-
t% souhlasil. Ale co je to za re&im, kde vláda sama vykládá svou 'innost, 
ani& bychom mohli cokoliv ov%!it? Kolikrát jsme naslouchali okrá$le-
n"m pravdám? Co víme o tom, co se ve skute'nosti stalo?
 Na ka&dém zasedání Rady p!edstavitelé v%nují zhruba p#l dne  
redakci záv%re'ného komuniké. Pilují text odstavec po odstavci. Jedi-
né slovo m#&e vyvolat dlouhé diskuse. Komuniké se nezmi(ují o disku-
sích, zhusta velmi &iv"ch. V byrokratickém stylu „revidovan"“ záznam 
o jejích záv%rech je publikován a& m%síc po zasedání Rady! Ale ani ten 
neumo&(uje ud%lat si ur'it%j$í p!edstavu.
 O 'em páni Evropy mluví? Existuje prost!edek, jak se to dozv%d%t, 
jen& je $iroké ve!ejnosti dosud neznám". Abychom na n%j p!i$li, musí-
me vn% zasedací sín% asistovat podivnému baletu, hodnému zákulisí 
n%jakého divadla. V místnosti sousedící se sálem 50.1 zapisují mu&i  
a &eny poznámky. Bází jsou pro n% zápisy v$eho, co se na sch#zi !íká, 
které zapisuje „debriefer“, ú!ední písa! generálního sekretariátu Rady, 

3 Evropská rada shroma&+uje 'ty!ikrát do roka hlavy stát# a vlád, zatímco v Rad% 
Evropské unie se velmi pravideln% scházejí minist!i ohledn% otázek, které p!íslu$í do 
jejich resortu.
4 *l. 4, § 3.
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kter" je p!ítomn" v sále. Zapisova'i nejsou noviná!i, ale diplomaté.  
Nikdo jin" nesmí probíhající debaty písemn% zaznamenat. Mají zvlá$tní 
jméno: poradci Antici. Jedin% oni mají právo na visa'ku s 'erven"m „A“ 
) spolu se stál"mi zastupiteli 'lensk"ch zemí u Evropské unie ), která 
jim dovoluje dostat se do sálu Rady. Ale nemohou v n%m z#stat ) ne-
jsou pro n% &idle! Jde o v%domou v#li omezit po'et 'len# p!ítomn"ch 
delegací.
 Ka&dá zem% má právo na jednoho poradce Antici, zpravidla  
diplomata stálého zastupitelství v Bruselu u Evropské unie, co& je ekvi-
valent velvyslanectví. Jeden italsk" delegát jménem Paolo Antici za'al  
v r. 1975 pou&ívat tento postup, jemu& prop#j'il své jméno. Tyto stro-
jopisné poznámky jsou roz$i!ovány na bílém papí!e bez hlavi'ky Fran-
couzské republiky 'i jin"ch stát# nebo Evropské unie, bez jakéhokoliv 
rozpoznávacího znaku, obdobn% anonymní jako „bílé“ dokumenty 
tajn"ch slu&eb. A'koliv záznamy Antici nemají &ádn" oficiální charak-
ter, zachycují prakticky doslovn% konverzace evropsk"ch p!edstavitel# 
b%hem vrcholn"ch sch#zí. Role zapisovatel# není v&dy snadná: b%hem 
jednoho zasedání jeden z diplomat# ve svém záznamu Antici pozname-
nává, &e mikrofony nefungují…
 T%mto diskusím nebyl nikdy p!ítomen &ádn" evropsk" ob'an, &ádná 
televize je nikdy nefilmovala, krom% p%ti minut na za'átku, kdy& nikdo 
nic ne!íká. Nikdy se tyto poznámky nedostaly mimo okruh zasv%cen-
c#. Ale práv% díky nim m#&eme pozdvihnout cípek opony a zahlédnout 
onen dosti exotick" cirkus.

Sarkozy chce zru"it hlasovací právo

28. !íjna 2010 Belgi'an Herman Van Rompuy zahajuje sch#zi hlav stát#  
a vlád ve velkém sále budovy Justus Lipsius. B"val" belgick" pre- 
miér p!ekvapiv% pov"$en" koncem r. 2009 do 'ela Evropy je galantním  
a zdvo!il"m 'lov%kem. Ne& se za'ne doopravdy jednat, upozor(uje 
na p!ítomnost dvou Evropanek u obrovského stolu, které se ve sv"ch  
zemích zrovna dostaly k moci, Finky Mari Kiviniemiové a Slovenky 



Ivety Radi'ové: „Velmi mne t%$í skute'nost, &e se od léta po'et &en  
v Evropské rad% zdvojnásobil.“5 
 Mezi jednat!iceti osobami shromá&d%n"mi okolo stolu v sále 50.1 byly 
d!íve p!ítomny jen t!i &eny. Dv% národní p!edstavitelky: n%mecká kanc-
lé!ka Angela Merkelová a litevská prezidentka Dalia Grybauskaiteová,  
k nim& se pojí vysoká p!edstavitelka pro zahrani'ní v%ci, „evropská 
ministryn% zahrani'í“ Catherine Ashtonová. Parita pohlaví nepat!í  
k v%cem, které se na vrcholku moci snadno prosazují.
 Onoho 'tvrtka 28. !íjna, 'ty!i dny po 81. v"ro'í *erného 'tvrtka  
z r. 1929, Herman Van Rompuy vypo'ítává jistá opat!ení, která se plá-
nují pro ú'inné „ekonomické !ízení“, majícího zajistit zvládnutí krize: 
1. uvést do provozu dohled nad konkurenceschopností 'lensk"ch zemí 
a nad vznikem ekonomické nerovnováhy; 2. posílit Pakt stability a r#s-
tu (PSR), kter" od roku 1997 koordinuje národní rozpo'tové politiky;  
3. z!ídit evropsk" semestr, kter" pro 'lenské státy spo'ívá v povinnos-
ti p!edlo&it své rozpo'tové návrhy p!edtím, ne& je projednají ve sv"ch  
parlamentech. „Jak pozoruhodn" soubor,“ podot"ká Van Rompuy. „Jist% 
bude znamenat více stability, r#stu a zam%stnanosti.“6 
 S ro'ním odstupem se tato prohlá$ení zdají neuvá&ená. Nebo. jak 
míjí 'as, krize se prohlubuje a vrcholné sch#zky „poslední nad%je“ se 
!et%zí jedny za druh"mi, v&dy s rozhodnutími, která se p!edkládají jako 
definitivní !e$ení. Na podzim 2010 byla situace ji& vá&ná. Evropská 
rada se m%la vyslovit k v"sledk#m práce tzv. Task Force, pracovní sku-
piny vytvo!ené b%hem jedné sch#ze v b!eznu. Task force, kterou tvo!í 
p!edseda Evropské rady, minist!i financí sedmadvaceti 'lensk"ch stát#  
a Evropská centrální banka, navrhla plán záchrany eura.
 V 18:15 Van Rompuy zahajuje první zasedání. Anglicky! Upozor(u-
je, &e práce bude toho ve'era natolik náro'ná, &e nelze po'ítat s vydat-
nou ve'e!í. *as letí, a jakmile budou v"sledky Task Force p!edlo&eny, 
bude pot!eba rozhodnout: „Je pravd%podobné, &e budeme pokra'ovat 
v diskusi i b%hem ve'e!e. V ka&dém p!ípad% musíme dnes ve'er dosp%t 
k n%jakému !e$ení.“

5 Evropská rada z 28. a 29. !íjna 2010, záznamy Antici.
6 Tamté&.
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 *lenové Evropské rady jsou varováni. Budou muset sou'asn%  
zam%stnávat 'elisti i mozkové závity: „Musíte si prohlédnout návrh 
záv%re'ného usnesení, kter" vám dáme k dispozici na za'átku ve'e-
!e,“ upozor(uje Van Rompuy, „a budete tak mít trochu 'asu na poradu  
s va$imi spolupracovníky.“
 P!edseda Evropské rady pokra'uje ve svém proslovu. Aby p!ede$el 
podez!ívavosti, pokra'uje ve francouz$tin%. Podle n%j je pro zvládnutí 
krize nejd#le&it%j$í dosáhnout dohody: „Kompromis ji& dle definice ne-
p!edstavuje pro ka&dého ideální v"sledek, ale v oblasti ekonomického 
!ízení bude znamenat velk" krok kup!edu.“
 Nebo. tématem dne je práv% ono famózní „!ízení ekonomiky“. P!ed-
cházejícího 14. 'ervna se Nicolas Sarkozy b%hem berlínské sch#zky p!i-
pojil k ideji kanclé!ky Merkelové anulovat hlasovací právo v Evropské 
rad% pro stát, kter" se proh!e$il proti Paktu stability a r#stu (PSR) 7. 
B%hem tiskové konference, v jejím& pr#b%hu oba p!edstavitelé na'rtli 
p!edstavu „ekonomického !ízení“ Unie, francouzsk" prezident proho-
dil: „Navrhneme panu Van Rompuyovi jako sankci zru$ení hlasovacího 
práva.“
 Tento návrh spo'ívá v tom, &e se „provinil"“ stát postaví pod poru'-
nictví a autoritu jin"ch 'lensk"ch zemí. A& dosud se Evropa organizo-
vala okolo „svobodn"ch“ stát# a s jejich „souhlasem“, tak jako dosp%lí, 
kte!í vstupují do jistého vztahu. P!edpokládat, &e jistá zem% ) a její oby-
vatelstvo ) m#&e záviset na dobré v#li jin"ch evropsk"ch stát#, &e z její 
strany nejde jen o dobrovolné p!ijetí 'áste'ného p!esunu její suverenity, 
ale &e je donucena vzdát se suverenity samé, to p!edstavuje v údajn% 
stále je$t% demokratickém systému pozoruhodnost.
 V sále 50.1 na levém konci stolu, díváme-li se z místa Van Rom- 
puye, hraje Angela Merkelová na citlivou strunu, kdy& sv"m koleg#m 
p!ipomíná dlouhé noci jednání, kdy se vypracovala Lisabonská smlou-
va, poté p!echází k hlasovacímu právu: „*lánek 7 smlouvy zavádí mo&-
nost odejmout ve velmi vá&n"ch situacích hlasovací právo. Ne$lo by 
  
7 Pakt stability a r#stu (PSR), kter" byl p!ijat na Evropské rad% v Amsterdamu  
v 'ervnu 1997, je vzdálen"m d%dicem Maastrichtské smlouvy (1992). Je to nástroj 
koordinace národních rozpo'tov"ch politik, kter" má za úkol zabránit vyno!ení p!íli$ 
velk"ch rozpo'tov"ch deficit#. Krize evropsk"ch „suverénních dluh#“ dokazuje, &e sv"ch  
cíl# nedosáhl.
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o &ádné zbyte'né ve!ejné poní&ení, kdy& vezmete do úvahy euro, jako& 
i ohro&ení ekonomiky v$ech 'lensk"ch stát# eurozóny, a p!ihlédne-li  
se k tomu, &e se tím sama existence Unie ocitá v sázce.“
 *lánek 7 Smlouvy o Evropské unii, na kter" se kanclé!ka odvolává, 
stanoví, &e po dlouhé procedu!e m#&e Evropská rada konstatovat „vá&-
né a trvalé poru$ování“ hodnot Unie ze strany 'lenského státu. V tomto 
p!ípad% je mo&né vyhlásit pozastavení hlasovacího práva, dokud doty'-
n" stát setrvá v#'i Evrop% v konfrontaci. O poru$ení jak"ch „hodnot“ 
se jedná? V &ádném p!ípad% hodnot finan'ních. Nikoli, jde o „hodno-
ty respektu k lidské d#stojnosti, svobody, demokracie a rovnosti“ atd. 
Av$ak v p!ípad%, kter" Rada projednávala, jde o omezení deficit# ve!ej-
n"ch financí. Pro paní Merkelovou znamená tedy po$kozování lidsk"ch 
práv a p!ekro'ení rozpo'tové rovnováhy toté&. „P!ijali jsme 'lánek 7 pro 
p!ípad po$kozování lidsk"ch práv, a musíme tedy prokázat stejnou míru 
vá&nosti, kdy& se jedná o otázku eura,“ argumentuje n%mecká kanclé!-
ka. Co se t"'e podstaty v%ci, je to posun p!inejmen$ím odvá&n".
 Toto hledisko vyvolalo b%hem zasedání Rady „&ivou, ba velmi ost-
rou kritiku“, dle slov lucemburského premiéra Jeana-Clauda Junckera.  
Rumunsk" prezident Traian B/sescu, kter" si bere slovo, s Angelou Mer-
kelovou nesouhlasí. I kdy& franko-n%meck" návrh 'áste'n% podporuje, 
my$lenka postavit na stejnou úrove( obhajobu základních lidsk"ch práv 
a rozpo'tovou rovnováhu se mu zdá nep!ijatelná: „Tato situace nemá 
nic spole'ného s kontextem poru$ování lidsk"ch práv,“ jednodu$e kon-
statuje, i kdy& jeho zem% rozhodn% nepat!í k nejp!íkladn%j$ím demo-
kraciím kontinentu.
 Rumun není sám, kdo se nad podivnou ekvivalencí pozastavil.  
Lucembur'anovi Jeanu-Claudu Junckerovi na budoucnosti eura velmi 
zále&í, je dokonce p!edsedou Euroskupiny, v ní& se scházejí minist!i  
financí eurozóny [v lednu 2013 se Juncker p!edsednictví vzdal, pozn. 
p!ekl.]. Ale i podle n%j se nesmí p!ehán%t: „Zále&itosti spojené s eurem 
a poru$ování lidsk"ch práv nejsou na stejné úrovni.“
 Jeho $pan%lsk" kolega José Luís Zapatero intervenuje ve stejném 
smyslu. Je proti pozastavení hlasovacího práva pro jednu zemi Evropské 
rady z ekonomick"ch d#vod#, krom% p!esn% stanoven"ch, ur'it"ch p!í-
pad#: „Je pravdou, &e to ve smlouv% je, ale jen pro velmi vá&né d#vody. 
Je mo&né o tom uva&ovat pro velmi v"jime'né p!ípady, ale ne ve form% 
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obecného pozastavení hlasovacího práva.“ Proto&e franko-n%meck"  
projekt p!edpokládá, &e bude ur'it" 'lensk" stát zbaven hlasovacího 
práva ve v$ech oblastech, pro n%& je Rada kompetentní. Kdyby n%která 
zem% poru$ila Pakt stability, bylo by jí zamezeno vyjad!ovat se k jak"m-
koliv nám%t#m, v'etn% neekonomick"ch.
 Nicolas Sarkozy, kter" a& dosud ml'el, snad proto, aby kanclé!ka 
nesla odpov%dnost za projekt na sv"ch bedrech, se jal argumentovat  
po svém zp#sobu, pou&ívaje jako obvykle pádn"ch zkratek: „Pozastave-
ní hlasovacího práva je ve smlouv%, tak&e nejde o nic nerozumného.“  
Pozoruhodn" prezidentsk" sylogismus je obdobn% po'estn" jako verdikt 
soudce, kter" by odsoudil zlod%je mopedu na do&ivotí se zd#vodn%ním, 
&e tento trest existuje pro vrahy. Tímto zp#sobem uva&ování je mo&né 
zd#vodnit v$echno.
 „-ecko je stoprocentn% proti pozastavení hlasovacího práva,“ ne-
chává se unést !eck" premiér Jorgos Papandreu, kter" je u moci teprve 
necel" rok a kter" práv% objevil záva&nost situace své zem%.
 Vrcholem je, &e Sarkozymu a Merkelové se dostává lekce z demokra-
cie od bulharského ministerského p!edsedy Bojka Borisova, b"valého 
trenéra národního t"mu v karate a p!edev$ím b"valého t%lesného strá&-
ce komunistického diktátora Todora ,ivkova: „Je pot!eba pracovat na 
n%jakém !e$ení, ale ne na !e$eních, která poni&ují, jako je pozastavení 
hlasovacího práva.“ 
 V$ichni se vyjád!ili, zjevn% je na 'ase pracovní zasedání uzav!ít. 
Vzhledem k obratu, k n%mu& v jednání do$lo, chce b"t Van Rompuy 
obez!el": „Nem#&eme dnes pokro'it dále ne& do stadia reflexe. Ale  
m#&eme tuto otázku prozkoumat.“ P!edseda Rady tedy odsouvá pro-
jekt na neur'ito, kdybychom cht%li pou&ít nep%knou slovní h!í'ku, !ekli  
bychom „na !ecké kalendy“. 
 Je 21 hodin, prezidenti a $éfové vlád mají jen p#lhodinu na konzul-
taci sv"ch poradc# p!ed ve'e!í. Ve'e!e trvá od 21:30 do jedné hodiny 
ráno. V záv%re'ném komuniké Rady z 28. a 29. !íjna není ani zmín-
ka o v'erej$í surreálné diskusi, v ní& $éfové dvou velk"ch demokracií, 
N%mecka a Francie, obhajovali mo&nost pozastavit normální v"kon  
demokracie z d#vod# ochrany n%jaké m%ny.
 Tento citliv" bod, kter" franko-n%mecká dvojice znovu nastolí k pro-
jednání na zasedání Rady 28. a 29. !íjna 2011 [auto!i asi myslí 23. a& 
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26. !íjna, p!ípadn% 8. a& 9. prosince, pozn. p!ekl.], z#stane p!edm%tem 
diskuse, a jak !íkají diplomaté, „velmi otev!en"ch“ v"m%n. Jak se Ange-
la Merkelová a Nicolas Sarkozy mohou domnívat, &e evropské národy  
budou s protektorátem Bruselu svolné?

Kdy# Strauss-Kahn navrhuje omezit demokracii

O n%kolik dní pozd%ji, 19. listopadu 2010, ve Frankfurtu vystupuje  
v roli velmi respektovaného generálního !editele MMF Dominique  
Strauss-Kahn, kter" se je$t% pro cel" sv%t nestal karikaturou sexus po-
liticus a ob%tí neukojiteln"ch pud#. Onoho dne ve finan'ním hlavním 
m%st% N%mecka vyhov%l pozvání organizace European Banking Con- 
gress, sdru&ení n%meck"ch banké!#, které se tradi'n% schází p!edpo-
slední listopadov" pátek ve staré frankfurtské ope!e. Dominique Strauss- 
-Kahn se na finan'níky obrací hant"rkou globish8: „Good afternoon.  
I would like to talk to you about one of the greatest challenges facing  
European policymakers today…“9 („Dobr" den, chci vám mluvit o jed- 
nom z nejv%t$ích problém#, s ním& se konfrontují dne$ní evrop$tí  
vedoucí politikové…“)
 -e'ník chce rozvinout n%kolik nápad#, jak na na$em sv%tadíle o&ivit 
hospodá!sk" r#st. Socialista lituje, &e evrop$tí ob'ané ve svém celku ne-
jsou na v"$i svého ekonomického potenciálu. Jako hlavní p!í'inu uvádí 
v%domé rozhodnutí pracovat krat$í dobu. „Není na tom o sob% nic pro-
blematického, $t%stí nakonec není jen funkcí p!íjmu. Ale je tady 'erná 
stránka,“ dodává b"val" ministr socialistické vlády Lionela Jospina.
 Nezam%stnanost. Slabá úrove( aktivity. Jak jí 'elit? Generální !e-
ditel MMF p!ipomíná konsolidaci finan'ního systému, vytvo!ení „jed-
notného trhu práce“ pro evropské pracující, ale náhle zachází mnohem 
dále: „Nejambiciózn%j$ím !e$ením, které se v akademické literatu!e 
$iroce rozebírá, by bylo vytvo!ení centralizované rozpo'tové autority, 

8 Globish je zprimitivizovaná angli'tina, snadno srozumitelná po celé planet%.
9 Dominique Strauss-Kahn, „Europe‘s Growth Challenges“, !e' proslovená na European 
Banking Congress, Frankfurt, 19. listopadu 2010.
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která by byla politicky stejn% nezávislá, jako je Evropská centrální ban-
ka (ECB).“
 V sále staré opery ve Frankfurtu se nikdo nezvedne, aby proti !e'i 
Dominiqua Strausse-Kahna protestoval. Potenciální kandidát do fran-
couzsk"ch prezidentsk"ch voleb, mu&, jeho& talent vyná$ejí média do 
nebe, prorok, s ním& se po'ítá, &e spasí p!inejmen$ím Francii, ne-li 
cel" kontinent, p!itom obhajuje pro Evropu velmi provokativní !e$ení. 
Prohla$uje, &e by bylo „ambiciózní“ sv%!it hlasování o rozpo'tu jakési 
„ekonomické vlád%“, která není nikomu odpov%dná, a p!edev$ím ne 
lidu, p!i'em& jde o jeden z nejd#le&it%j$ích v"kon# demokracie. Ujel 
mu snad jazyk? Jde o p!e!eknutí? V#bec ne, nebo. vzáp%tí up!es(uje: 
„Tato autorita by stanovila rozpo'tové sm%!ování ka&dé 'lenské zem% 
a uvolnila by z centrálního rozpo'tu zdroje nezbytné k dosa&ení dvojího 
cíle, stability a r#stu.“
 Kontrola rozpo'tové disciplíny, která se p!edpokládá v rámci stá-
t#, by byla od(ata Evropské rad% a sv%!ena Komisi. Ta je ozbrojenou 
pa&í Evropy, ov$em pa&í, její& demokratická legitimita se odjak&iva zpo-
chyb(ovala.10 Je jisté, &e evrop$tí ob'ané budou souhlasit s tím, &e se 
rozhodování o rozpo'tu odejme jejich národním parlament#m? Unijní 
minist!i financí u& v zá!í 2010 p!ijali princip evropského semestru, kte-
r" p!edpokládá dohled nad rozpo'ty spojen" s p!ipomínkami Rady. Ale 
nep!edpokládá, &e ve jménu boje proti krizi budou poslanci abdikovat! 
Jestli&e má v budoucnu rozhodovat „nezávislá“ instance, komu si ob'a-
né budou moci st%&ovat, kdy& budou nespokojeni?
 V prosinci 2011 se nakonec státy 'ásti své ekonomické suverenity 
vzdaly. Podle slov Nicolase Sarkozyho jde o „nepopirateln" pokrok de-
mokracie“. Formule je to p!inejmen$ím odvá&ná, bude t!eba do detailu 
prozkoumat p!í$tí smlouvy, které mají aran&ovat to, co se naz"vá „fe-
deralismus“. V prost!edí francouzsk"ch a evropsk"ch elit se stále více  
 

10 Evropská komise, jak se cel"m názvem jmenuje, reprezentuje spole'n" zájem v$ech 
'lensk"ch stát#. Je to jist" druh vlády pov%!ené aplikací smluv. Její moc rovn%& posiluje 
monopol legislativní iniciativy: v$echny evropské texty legislativního charakteru musí 
b"t navr&eny Komisí. Evropsk" parlament toto právo nemá ) co& v"razn% omezuje 
jeho prerogativy ), ale disponuje mo&ností vyjád!it ned#v%ru a m#&e donutit Komisi  
k demisi. Komise se skládá ze sedmadvaceti komisa!# (po jednom z ka&dé 'lenské zem%) 
a aktuáln% jí p!edsedá Portugalec José Manuel Barroso.
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lidí domnívá, &e trhy se nemohou m"lit: to, co p!edstavuje problém, je 
politika, ve!ejná debata. Je lep$í mít kompetentní mana&ery ne& nev%-
domé voli'e.
 B"val" evropsk" komisa! pro vnit!ní trh a pozd%ji pro hospodá!skou 
sout%&, italsk" profesor Mario Monti byl v listopadu 2011 jmenován 
p!edsedou vlády své zem%. Mezinárodní poradce americké obchodní 
banky Goldman Sachs od roku 2005, p!edseda evropské sekce tajuplné 
Trilaterály Monti je jednou z osobností sv%tadílu, s jejich& názorem se 
po'ítá. Je$t% p!edtím ne& se dostal k moci, z n%j pov%st ud%lala jednoho 
z mála italsk"ch politik#, kter" má opravdov" státnick" smysl. B"val" 
rektor univerzity Luigiho Bocconiho v Milán% je v$eobecn% uznáván 
pro svoji poctivost. Není rozhodn% n%k"m, kdo mluví do v%tru. Koncem 
zimy 2007 profesor Monti mluví p!ed vybran"m publikem na pozvá-
ní francouzského senátního v"boru pro plánování. V pr#b%hu debaty  
s ekonomy Ital také rozvine podivnou koncepci moderní vlády: „Moje 
vá$e( pro Evropu, osvobozenou od volebních tlak#, spo'ívá v její roli 
podp#rkyn% p!í$tích generací.“
 Co znamená v"raz: Evropa „osvobozená od volebních tlak#“? M#&e 
se aplikovat na n%jakou demokracii? -e' budoucího $éfa italské vlády 
znepokojila jednoho gymnaziálního profesora ekonomick"ch a sociál-
ních v%d, kter" se na !e'níka obrátil: „Evropa má vládu, která postu-
puje vydáváním rozpo'tov"ch, m%nov"ch a konkuren'ních pravidel. 
V oblasti ve!ejné politiky tedy mo&nost demokratického rozhodování 
neexistuje,“ pohor$uje se profesor v obecenstvu. „Av$ak Mario Monti 
uvádí, &e Evropa je zárukou budoucnosti p!í$tích generací nezávisle 
na rozhodnutí jejích obyvatel. Nechápu, &e se toto demokratické va- 
kuum nestalo v Evrop% problémem.“
 U'itel jako by nev%!il tvá!í v tvá! velkému profesorovi vlastním u$ím. 
A profesor, kter" strávil celkov% deset let v Komisi, reaguje: „Jist%&e  
v Evrop% existují pravidla ohledn% rozpo'tu, m%ny a konkurence,“ 
pokou$í se Monti ospravedlnit. „To ale v &ádném p!ípad% demokracii 
neproti!e'í. Zavedly je suverénní vlády, které se dohodly na základ% 
pravidla politické jednomyslnosti.“
 Postupn%, parafrázujeme-li formuli ekonoma Jeana-Paula Fitous- 
siho, byla rozhodnutí nahrazena pravidly. Díky tomuto v"voji se demo-
kracie ji& nedefinuje rozhodováním pomocí hlasování, ale respektováním 
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pravidel. Av$ak národy nejsou o pravidlech, která se jim postupn% vnu-
cují, informovány. Na' potom volit, kdy& volíme lidi, jejich& funkce bude 
spo'ívat v aplikování pravidel, která byla p!ijata jednou prov&dy?
 „Tato demokracie jist% podléhá mén% náladám voli'stva, ale z#stává 
p!esto velmi reálnou,“ pokra'uje Monti.
 Dlouho se mluvilo o „demokratickém deficitu“. V"raz byl dokonce 
uznán nejvy$$ími evropsk"mi instancemi, proto&e jej nalezneme v první 
verzi záv%re'né deklarace vrcholné sch#zky v Laekenu, konané v pro- 
sinci 2001, v jejím& pr#b%hu $éfové unijních stát# a vlád svolali  
velmi spektakulární shromá&d%ní, kterému se dostalo jména Kon- 
vent o budoucnosti Evropy. Za jeho p!edsedu byl vybrán Valéry Gis- 
card d‘Estaing. Ale „osvícen" despotismus“, kter" se d!íve pova&oval 
za chybu, kterou je nutné napravit, nebo nevyhnutelnou etapu dlouho-
dobého procesu, se, jak se zdá, stal cílem sám o sob%. Polo&me jedinou 
otázku: Kdo byl konzultován, ne& se takováto orientace p!ijala? A je 
opravdu nezbytné smí!it se s touto regresí ve jménu boje ) samoz!ejm% 
pot!ebného ) proti deficit#m?

Mají vládci z lidu strach?

Je to ve skute'nosti záva&nost krize, v souladu s tím, jak se postupn% 
prohlubuje, která p#sobí, &e se obvyklá pravidla p!estávají respektovat. 
Záznamy Antici ukazují, &e $éfové stát# a vlád ) a to nikoliv t%ch nej-
men$ích ) jsou dnes odhodláni p!ijmout opat!ení, která jsou s demo-
kracií v naprostém rozporu. Ve jménu 'eho? Ve jménu záchrany eura. 
Euro je tak pov"$eno na úrove( symbolu, nedotknutelné ikony. Vysoko 
nad lidem.
 U& od podzimu 2010, rok p!ed zrozením toho, co Sarkozy nazval 
„jiná Evropa“, jsou evrop$tí p!edstavitelé odhodláni inovovat. Pozasta-
vení hlasovacího práva, automatické sankce proti stát#m, které nere-
spektují rozpo'tová pravidla, nebo snad jiné prost!edky? Ve skute'nosti 
vyjednava'i interpretují smlouvy velmi voln%. P!edpokládají, &e je bude 
nutné stejn% dost brzy revidovat.
 „V$ichni jsme zajedno, &e pot!ebujeme permanentní mechanismus 
pro zvládání krizí,“ upozor(uje Van Rompuy. „Rovn%& tak v$ichni víme, 
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&e jisté 'lenské státy mají problémy […]. Víme rovn%&, &e zm%ny smlou-
vy jsou obtí&né a pro mnohé z nás riskantní.“
 Nará&ka je pro shromá&d%né politiky jasná. Parlamentní v%t$iny,  
a je$t% h#!e, ob'ané jist"ch zemí Unie p!edstavují riziko, &e dohodnutá 
opat!ení budou odmítnuta. Co d%lat? Co se stane, jestli&e n%jaká zem% 
zablokuje !e$ení, které navrhuje slavná Task Force? Zkou$ka ohn%m de-
mokracie zneklid(uje rovn%& p!edsedu Komise. José Manuel Barroso 
proto navrhuje: „Jestli&e se 'lenské státy rozhodnou pro revizi smluv, 
je pot!eba, aby se tak stalo nejmén% riskantním zp#sobem. To zname-
ná revizi omezenou a co nejrychlej$í.“ Tak rychlou, aby se p!edb%hla 
reakce ve!ejn"ch mín%ní a rovn%& ekonomick"ch aktér#: „Není to jen 
politická otázka. Je t!eba vzít do úvahy trh.“
 Pro Merkelovou je nutnost modifikace smlouvy nepopiratelná:  
„Pot!ebujeme permanentní krizov" mechanismus a musíme ho mít pro-
st!ednictvím modifikace smlouvy.“
 Nato se ujímá slova Lucembur'an Jean-Claude Juncker, jen& pro-
mlouvá n%mecky: „Musíme p!em"$let o tom, zda jsou dodatky ke 
smlouvám nezbytné. Podle mne ano. Podívejte se na N%mecko a na pro-
blém ústavního soudu. N%co takového m#&e nastat i jinde.“ Juncker se 
odvolává na právní zále&itost, kterou p!ítomní znají. N%meck" ústavní 
soud ) velmi nesmlouvav" ohledn% otázek demokracie a respektu k pra-
vidl#m ) usoudil, &e podpora zem%, která se ocitne v obtí&ích, se protiví 
'lánku 125 smlouvy (klauzule zakazující financování 'lensk"ch zemí 
Unií). Ale ne v$ichni s tím jsou srozum%ni.
 Rakousk" kanclé! Werner Faymann své nep!átelství nijak neskr"-
vá: „Se zm%nou smlouvy nesouhlasím. Vyvolalo by to v$elijaké disku- 
se [sic].“ Demokracie má vskutku velkou chybu: vyvolává diskusi. Co& 
je nemilé. „Dopl(ky musejí b"t co nejmen$í,“ navrhuje tedy.
 „Pot!ebujeme mírnou reformu smlouvy, která bude chránit ty z na-
$ich p!átel, kte!í mají potí&e,“ vyhrkne Nicolas Sarkozy, kdy& se dostává 
ke slovu.
 Vypadá to, &e pro *echa Petra Ne'ase, sedícího napravo od fran-
couzského prezidenta, p!edstavuje my$lenka na eventuální reformu vel-
kou ránu. Vyslovuje slovo, které vyvolává nev#li: „referendum“. „Dávám 
p!ednost !ádné revizi smlouvy p!ed revizí zjednodu$enou. P!ipomínám, 
&e pro ka&dou zásadní zm%nu v rámci p!enosu kompetencí 'lensk"ch 
stát# na Evropskou unii je zapot!ebí referenda.“



 P!ed rokem zvolen" -ek Jorgos Papandreu se dr&í v pozadí, ale trvá 
na faktu, &e revizi smlouvy bude prakticky nemo&né p!edlo&it ke schvá-
lení jeho ve!ejnému mín%ní, kterému u& v"razn% pustila &ilou úsporná 
opat!ení, je& mu Evropa za'ala ukládat: „Jestli&e ka&dá revize smlouvy 
vy&aduje slovo ‚plebiscit‘, bude obtí&né získat podporu !eckého lidu pro 
permanentní mechanismus.“
 Jsme rok p!ed ohlá$ením referenda v -ecku, které tandem Merke-
lová ) Sarkozy razantn% odmítne. My$lenka porady s lidem (u& tehdy) 
nepat!í k my$lenkám, které by byly kolem stolu Evropské rady v$eobec-
n% p!ijímány.
 Není tedy divu, &e tato perspektiva zneklid(uje Marka Rutteho, ve-
doucího p!edstavitele Nizozemí: „Referendum není v Nizozemí nikdy 
p!edem vyhraná hra.“ Není to „done deal“, zapsal redaktor záznamu 
Antici. Je pravdou, &e Holan+ané, stejn% jako Francouzi, referendem 
odmítli ratifikaci ústavní smlouvy v r. 2005.
 Jin" premiér, Brit David Cameron, varuje: „Nebude v#bec jednodu-
ché prosadit zm%nu smlouvy v britském parlamentu, i kdy& to nebude 
mít pro Spojené království &ádné v"znamné d#sledky.“
 Van Rompuy uzavírá pracovní zasedání: „Zm%na smlouvy je ris-
kantní otázkou. Je pot!eba nalézt zp#sob a proceduru, aby se rizika co 
nejvíce omezila, soust!edit se co nejvíce na tuto otázku a nedat jin"m 
institucím p!íle&itost otev!ít debatu o jin"ch otázkách.“
 Ve'er, b%hem tiskové konference tent"& Van Rompuy ohlásí, &e  
$éfové stát# a vlád jej vyzvali, aby „zahájil konzultace se 'leny Evrop- 
ské rady ohledn% omezené reformy, která nebude modifikovat zn%ní 
'lánku 125“. Stru'ná fráze, která jen velmi kuse odrá&í zneklidn%ní, je& 
bylo vyjád!eno u stolu sedmadvacítky.
 Rada nakonec 16. a 17. prosince 2010 navrhne „omezenou zm%nu“ 
smlouvy, aby se vyhnula organizaci referend v jist"ch 'lensk"ch zemích. 
O rok pozd%ji bude formulována nová dohoda, která má euro zachránit 
(bez Velké Británie): automatické sankce pro „$patné &áky“ eurozóny, 
zavedení „zlatého pravidla“ pro ve!ejné deficity, posílení evropského 
mechanismu solidarity. Ve skute'nosti jde o nefal$ovanou právní turbí-
nu. Sarkozymu a Merkelové se poda!ilo ) p!inejmen$ím na n%jak" 'as ) 
zaujmout roli zachránc# eura. Eura mo&ná, Evropy mén% a demokracie 
v#bec ne.
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