
Parlamentní volby letos už asi nebudou

V médiích
se různě spe-
kuluje o dů-
vodech toho-
to rozhodnutí

a hlavně jsou hledáni viníci. ODS viní
z krize ČSSD - způsobila ji prý vyslo-
vením nedůvěry vládě a vyvoláním
jejího pádu na jaře letošního roku. Ta-
ké ostatní strany obviňují ČSSD, kte-
rá prakticky přes víkend změnila svůj
postoj k rozpuštění sněmovny. Při-
tom ČSSD se rozhodla naprosto legi-
timně nevyužít nového ústavního zá-
kona přijatého 11. září 2009. A to po
důkladném právním rozboru zákona
ústavními experty a poté, co se dva
poslanci (Melčák a Raninec) nechali
slyšet, že znovu napadnou zkrácení
volebního období a že volby budou
znovu Ústavním soudem zrušeny. Ta-
to varianta, tedy zneplatnění rozpuš-
tění sněmovny, a to v lepším přípa-
dě, v tom horším dokonce anulování

již proběhlých voleb, je pro ČSSD ne-
přijatelná. To riziko nemůže žádná od-
povědná politická strana připustit.

Česká republika te� potřebuje sta-
bilní vládu víc než
kdy jindy a vláda
Jana Fischera tu-
to odpovědnost musí převzít. Musí-
me schválit státní rozpočet. A k to-
mu potřebujeme fungující Poslanec-
kou sněmovnu. Musíme se snažit za-
chovat alespoň zbytky důvěry obča-
nů ve fungující stát, v jeho instituce 
i představitele.

Pokusím se připomenout pár fak-
tů, která zpochybňují tvrzení, že krizi
zavinila ČSSD vyslovením nedůvěry
vládě, a že se sociální demokraté bo-
jí neúspěchu v předčasných volbách.
Problémy Topolánkovy vlády začaly
hned po volbách v roce 2006, kdy
byl ve sněmovně poměr hlasů 100 ke
100, takže v podstatě patová situa-
ce. Korupcí a vydíráním ODS postup-

ně získala na svou stranu tzv. přeběh-
líky (Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf)
a začala prosazovat své představy 
v ekonomice, daních a zdravotnictví
silovou metodou, bez diskuse s opo-
zicí. Arogance Topolánka a jeho mi-
nistrů narůstala a ČSSD jako opozice
pouze využívala svého legitimního
práva vyslovit vládě nedůvěru. Až pá-
tý pokus na jaře letošního roku byl
úspěšný. Hlavně proto, že vláda ztra-

tila důvěru někte-
rých vlastních po-
slanců i z tzv. koa-

lice. ČSSD navrhovala dohodu, a to
jak před začátkem předsednictví ČR
Radě EU, tak po ztrátě důvěry Topo-
lánkovy vlády. Dohodu, která by u-
možnila dokončit předsednictví a vy-
psat předčasné volby. To byl plán B, to
bylo řešení situace, které ovšem ODS
odmítla. Bylo to totiž řešení bez vlády
Ivana Langera a bez tzv. justiční mafie.  

Ke druhému tvrzení, o obavách 
z prohry ve volbách, mohu čtenářům
doložit fakta z aktuálních průzkumů
agentury STEM. Podle nich by soci-
ální demokracie v předčasných par-
lamentních volbách zvítězila. Podle
voličských preferencí by ČSSD zís-
kala 32,2% před ODS, které by dalo

svůj hlas 25,8% občanů. Na třetím
místě by se umístila TOP 09 s 10,4%,
těsně následována KSČM s 10,2%.
Do Poslanecké sněmovny by ještě
postoupila KDU-ČSL se ziskem 6,2%,
ale Strana zelených už by se do sně-
movny nedostala.

Tyto optimistické průzkumy však
převážila právní rizika - zpochybnění
voleb a nepodpoření rozpuštění Po-
slanecké sněmovny se všemi mož-
nými ekonomickými dopady na tento
stát a jeho občany. Hlavně neprojed-
nání a neschválení státního rozpo-
čtu, které by mělo dalekosáhlé ná-
sledky ve všech oblastech našeho ži-
vota. Domníváme se, že není možné,
aby naše země v době hospodářské
krize hospodařila s provizorním roz-
počtem.

Myslím si, že občané posoudí sou-
časnou situaci i postup jednotlivých
stran. Že vyhodnotí, které postoje
jsou dány zodpovědností a obavami
o osud této země, které jsou naopak
líbivým politickým kalkulem. Že z to-
ho vyvodí vlastní závěry a přijdou 
k volbám i v jiných pozdějších termí-
nech. 

Alfréd MICHALÍK, poslanec PČR

pol i t ika

Politická situace u nás v poslední době velmi
zhoustla. Před měsícem jsem vás v Oku vyzýval, 
abyste přišli k volbám. Po jednání Poslanecké sně-
movny z 15. září se moje výzva ukazuje jako před-
časná, protože sněmovna neprojednala, a tedy ani
nepřijala, usnesení o svém rozpuštění. 


