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ODS proti snaze zrušit lustrační zákon

ODS považuje podporu předsedy vlády Jiřího Paroubka návrhu komunistů zrušit lustrační zákon za
jasný signál k rehabilitaci estébáků, milicionářů a vysokých komunistických představitelů. Lustrační
zákon, byť nedokonalý, považuje ODS za zřetelný symbol polistopadových změn. Prohlášení předsedy
vlády je o to více šokující, že přišlo několik dní po šestnáctém výročí událostí 17. listopadu. Podobný
styl uvažování považuje ODS za mimořádně nebezpečný. Ukazuje, kam směřuje připravovaná
povolební spolupráce sociální demokracie s komunisty. Je zjevné, že mimo jiné hrozí masivní
infiltrace exponentů minulého režimu do státní správy pod taktovkou obou politických stran, a to
v mnohem větší míře než dosud.

ODS zveřejnila „Černou knihu hříchů ČSSD“

Občanští demokraté zveřejnili 22. listopadu Černou knihu hříchů ČSSD, která má shrnout chyby
socialistického vládnutí. Všechny vlády ČSSD v tomto volebním období mají podle této knihy mnoho
společného. Především nezvládají vysokou nezaměstnanost a uvrhly tuto zemi do gigantických dluhů.
Vlády ČSSD povýšily korupci a klientelismus na standardní součást své práce, zhoršovaly podmínky
pro podnikání a zvyšovaly byrokratické zatížení všech občanů a firem. Dosazovaly na významná
místa ve veřejné správě své stranické kádry nebo kamarády, používaly část bezpečnostních složek
k politickému boji a umožňovaly komunistům stále více se podílet na moci. Neměly odvahu ani zájem
provádět potřebné reformy a v neposlední řadě zametaly veškeré vlastní závažné kauzy pod koberec
(Unipetrol, „pět na stole v českých“, policejní tým Mlýn, D47).

3 Z k zákonu o střetu zájmů

ODS navrhla tři Z k zákonu o střetu zájmů: Zpřísnění, Zpřehlednění a Zefektivnění. To jsou tři směry,
kterými se chce ODS vydat při návrhu na změnu vládního návrhu zákona o střetu zájmů. Výkon
veřejné služby musí být transparentní a osoby, které vykonávají veřejné funkce musí počítat s tím, že
budou pod drobnohledem veřejnosti. Je třeba učinit veškeré kroky k tomu, aby naše republika nebyla
na žebříčku korupce na 50. místě. ODS proto navrhla například rozšíření okruhu osob – veřejných
funkcionářů, na které se zákon vztahuje, o státní zástupce, příslušníky Policie České republiky, členy
statutárních, řídících, dozorčích, kontrolních orgánů a vedoucí zaměstnance právnických osob

vzniklých ze zákona a dále o vedoucí státní zaměstnance a vedoucí zaměstnance krajů, měst a obcí.
Dalším návrhem ODS je například snížení limitu pro oznámení o příjmech a darech z 300.000,- Kč na
100.000,- Kč za rok nebo přenesení řízení o porušení zákona a sankcích před senáty správních soudů
místo volených „rad“.

XVI. kongres ODS

XVI. kongres ODS se uskutečnil v sobotu a v neděli 26. a 27. listopadu 2005 v prostorách Nové scény
Městského divadla v Brně. Nevolební kongres se nesl ve znamení startu předvolební kampaně. ODS
představila nové heslo „Společně k vítězství pro lepší život“ i novou grafiku. Symbolem se stala
modrá turistická šipka. Hitem kongresu se stal i klip natočený režisérem Filipem Renčem.

V programu vystoupili kromě zástupců vedení strany i četní zahraniční hosté, mezi nimiž nechyběli
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, předseda polského Sejmu M. Jurek, předseda Evropské lidové
strany Wilfried Martens nebo vůdce britských konzervativců Michael Howard. Kongres netradičně
pozdravila i řada zástupců české občanské společnosti: jednotlivců i reprezentantů pravicově
orientovaných organizací a sdružení.

Topolánek jednal s Merkelovou

Kancléřka německé spolkové vlády Angela Merkelová se 2. prosince telefonicky spojila s předsedou
ODS Mirkem Topolánkem. Předseda ODS jí pogratuloval k vítězství ve volbách a k sestavení vlády
a popřál jí hodně úspěchů v realizaci jejího volebního programu. Vítězství německé
křesťansko-demokratické pravice podle Mirka Topolánka obdobně jako v Polsku posiluje možnost
prosazení ekonomických reforem v rámci Evropské unie. Koaliční program je přesto podle předsedy
ODS ústupkem z rozsahu plánovaných reforem, které CDU původně zamýšlela prosadit. Neumožňuje
například uvolnění pohybu osob a služeb v EU. Topolánek s Merkelovou se dotkli i nedávného výroku
českého premiéra Jiřího Paroubka o budoucím uspořádání Kosova. Mirek Topolánek v této otázce
vyjádřil podporu společné pozici členských států EU a Evropské komise, která jakékoliv územní
dělení na základě etnické příslušnosti obyvatelstva odmítá. Mirek Topolánek a Angela Merkelová se
také dohodli na osobním setkání, které se uskuteční 15. prosince 2005 v Bruselu v době zasedání
Evropské rady. Předseda ODS dále pozval Angelu Merkelovou k návštěvě České republiky, která by
se měla uskutečnit na jaře příštího roku. Angela Merkelová toto pozvání předběžně přijala.

