
Diskutovali jsme na toto té-
ma v poslaneckém klubu ČSSD
před i po vyslovení nedůvěry
vládě. Myslím, že nejvýstižněji
situaci zhodnotil kolega posla-
nec Antonín Se�a, který mimo
jiné uvedl: »Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne, chtělo by se říci po pátem
pokusu vyslovit vládě nedůvěru.
Čtyři pokusy vyšly naprázdno,
pátý byl úspěšný a bylo to poprvé
od listopadu 1989, kdy Poslanec-
ká sněmovna vyslovila české vlá-
dě nedůvěru. Na každého jednou
dojde či expresivněji, »na každou
svini se najde řezník«, chtělo by
se dodat.

Arogance ministrů Topolánko-
vy vlády gradovala v čase. Vše za-
čalo politickou korupcí a přeběh-
lictvím několika poslanců ČSSD,
pokračovalo kauzou Čunek, o-
vlivňováním volby prezidenta 

Protože to byla vláda slabá a nestabilní, dalo by se odpově-
dět jednou větou na otázku položenou v titulku. Názory na
pád Topolánkovy vlády se ale různí. Část lidí to vítá. Objevují
se i negativní stanoviska, že nedůvěra vyslovená vládě je v do-
bě ekonomické krize, v době předsednictví České republiky
Evropské Unii nedomyšlený krok.
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republiky, zpoli-
tizovanín státní-
ho zastupitelství
a orgánů činných v trestním říze-
ní. Česká veřejnost si uvědomila
neplnění předvolebních slibů vlá-
dy, zmodrání zelené politiky a od-
mítla prosazování antisociálních
či protilidových reformních zá-
konů.

Arogance moci dosáhla své spo-
lečenské hranice. Nastalo vření
uvnitř Zelených, které skončilo
vylučováním a vznikem nové po-
litické strany. Také v Klidné síle
to jiskřilo při schvalování Julínko-
vy zdravotní reformy. Neplnění
volebního programu, ústupky vů-
či koaličním partnerům, neshody
uvnitř pravice i koalice v zahra-
niční politice, radar versus Lisa-
bonská smlouva, energetická kri-
ze a neřešení hospodářské krize se
odrazila v krizi důvěry uvnitř sa-

motné ODS. Kritika vládní politi-
ky z úst poslanců Tlustého, Schwip-
pela, Ranince a dalších se stupňo-
vala a bylo jen otázkou času, kdy
loajalita k vládě vezme za své.

Kdo tedy zavinil pád vlády,
která již delší dobu neměla pod-

poru většiny po-
slanců? Odpo-
vě� je docela jed-

noduchá. Vláda si to zavinila sa-
ma. Chováním svých ministrů 
a zejména pana premiéra, aro-
gantním jednáním koalice vůči 
opozici i politickým rebelům, ko-
rupčním chováním či pokračová-
ním politiky cukru a biče, kauzami
Kubice, Krakatice, Čunek, Mora-
va, Dalík a Vesecká ...«

V médiích jsou te� šířeny
různé mýty o skvělé práci To-
polánkovy vlády, o zvýšení pres-
tiže Česka v Evropské unii, o ře-
šení ekonomické krize... Já se
ale domnívám, že tato vláda
nadělala víc škody než užitku 
a dobrému jménu naší republi-
ky ve světě nijak výrazně ne-
prospěla. Už jenom rozvrat čes-
ké justice je dostatečně vážným
důvodem, aby vláda skončila.

A to nemluvím o její politice v re-
zortech zdravotnictví, vnitra,
spravedlnosti, financí, školství,
obrany, zahraničních věcí a dal-
ších, kterou ČSSD opakovaně
kritizovala. 

Mýty o úspěšné vládě Topo-
lánka, o úspěšném předsednic-
tví v EU, o perfektním zvládání
ekonomické krize jsou a zůsta-
nou jen mýty, by� by se stokrát
opakovaly. Tři roky zkušeností
v Poslanecké sněmovně totiž 
ukazují něco jiného. Opozice,
ve snaze změnit to k lepšímu,
vystavila vládě čtyřikrát žlutou
kartu, řečeno fotbalovým žar-
gonem. A tak poslední kapka,
případ Dalík - Wolf byla tím
momentem, kdy se z karty žluté
stala karta červená, kdy se ucho
utrhlo a vláda padla. Vyslovení
nedůvěry Topolánkově vládě chá-
pu jako morální facku jejím me-
todám a způsobům vládnutí. 

Te� je třeba jednat, pokusit se
dohodnout. Dovládnout může ú-
řednická vláda. V říjnu voliči zno-
vu rozdají karty. A já doufám,
že zřetelněji, než v roce 2006.

Alfréd MICHALÍK, poslanec
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