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ČTVRTLETNÍK INSTITUTU PRO PRAVICOVOU POLITIKU

PŘEDSTAVUJEME IPPO
„Nevěřím tomu, že dobrou politiku
lze dělat bez myšlenek, idejí a hodnot.“
Petr Fiala
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/ NULTÉ ČÍSLO

SEZNAMTE SE S IPPO

PRACUJEME PRO MODERNÍ,
HODNOTOVĚ UKOTVENOU PRAVICI
IPPO (Institut pro pravicovou politiku) je
politický institut založený Občanskou demokratickou stranou a nezávislým think-tankem Pravý břeh. Jeho úkolem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata
moderní pravicové politiky a usilovat
o její ideovou obnovu.
Před třemi lety jsme začali promýšlet
koncepci nového pravicového institutu
s myšlenkou, že v české politice je třeba
dlouhodobě bojovat na dvou frontách.
S demokratickou levicí o míru zdanění
a přerozdělování, o rozsah kontroly a re-

Moderní pravice musí
vědět, které hodnoty
a tradiční bašty
bránit, která témata
akcentovat a která
naopak modernizovat.
A především: jak to
všechno nabídnout
znejistělým voličům.

Z konference Pravého břehu „Ohrožuje Babiš sobodu médií?“,
kterou moderoval předseda ODS Petr Fiala.

gulace našich životů a také za civilizační
hodnoty, jako jsou odpovědnost za vlastní život či tradiční rodina. A s oligarchy
a populisty za nepokřivenou ekonomickou soutěž, skutečně demokratické instituce a možná i o samotnou demokracii.
Český politický prostor se však rychle
proměňuje. Z nedávných dvou front je
dnes fakticky jedna, neboť populisté demokratickou levici voličsky vysáli a zejména ČSSD se ocitla na hraně existence. V naší zemi vzniká nebezpečná koalice ANO, extremistů a komunistů. Pokud jde o stav demokratického vědomí
a politické kultury, klesli jsme nejníže od
Listopadu 89. Část politické scény navíc
propaguje další vyprazdňování naší státní suverenity ve prospěch Evropské unie,
aniž by zodpovědně domýšlela všechny
důsledky. Politika se vytrácí a na její místo nastupuje rezignace a marketing.
Nemá ale smysl naříkat, či dokonce
propadat beznaději. V politice není nic
navždy a často ani nadlouho. Ani současný vítěz voleb ji nedokáže ovládnout
absolutně.
Povzbudivé je, že ODS je zpět. Stala
se nejen nejsilnější stranou na pravici, ale
i nejvýraznější silou demokratické opozice. Občanští demokraté se na rozdíl od
mnoha jiných stran a jejich lídrů nemusejí stydět za svou minulost. Právě na
opak – byli rozhodující pozitivní silou demokratické transformace naší země po
Listopadu 89. Současně však musí doká-
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zat reflektovat minulé chyby a přehmaty,
byť ne všem nejspíš šlo ve složité situaci
radikálních změn zabránit. Musejí také
umět – a to je nejdůležitější! – správně
„číst“ měnící se kontext dnešní politiky,
nálady, obavy a potřeby voličů. Svět kolem nás se mění, a to nejen díky rozvoji
informačních technologií, ale i v důsledku složité mezinárodní situace, migračních tlaků či sílícího hédonismu a naivity
obyvatel Západu. Moderní pravice musí
důkladně zvažovat, jak na tyto změny reagovat, a přitom se nezpronevěřit sama
sobě. Musí vědět, které hodnoty a tradiční bašty bránit, která témata akcentovat
a která naopak modernizovat. A především: jak to všechno nabídnout znejistělým voličům.
„Dobrou a odpovědnou politiku nelze
dělat bez myšlenek, idejí a hodnot,“ tvrdí
předseda ODS Petr Fiala. Jinak jde o pouhou prázdnou marketingovou schránku,
která může na první pohled vypadat lákavě, ale při první krizi se zhroutí, proto-
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Úkolem IPPO bude
nalézat vyváženou
kombinaci mezi
politickými idejemi
a praxí, poskytovat
odborné analýzy, ale
i nezbytné vize, o něž se
musí moderní pravicová
politika opírat.

že stojí na bezhodnotovém pohyblivém
písku. Úkolem IPPO bude nalézat vyváženou kombinaci mezi politickými idejemi a praxí, poskytovat odborné analýzy
a doporučení, ale i nezbytné ideje a vize,
o něž se musí moderní pravicová politika opírat.
IPPO proto vzniklo na platformě spolupráce mezi ODS jako tradiční pravicovou politickou stranou a zavedeným

think-tankem Pravý břeh, jehož představitelé se dříve soustředili kolem brněnského Centra pro studium demokracie
a kultury (CDK). Tato spolupráce již nějaký čas neformálně probíhá a nyní dostává
novou institucionální podobu.
S činností i plánovanými aktivitami
IPPO vás bude seznamovat pravidelný čtvrtletní bulletin, jehož nulté číslo
právě držíte v ruce. Nemusíme asi zdůrazňovat, že čím více aktivních členů
a sympatizantů ODS se do IPPO zapojí,
tím úspěšnější bude.
Těšíme se na vaše názory, připomínky, podněty a především na vás osobně
na akcích a setkáních, která budeme pravidelně pořádat.
Za Správní radu IPPO
František Cerha, Ondřej Krutílek,
František Mikš, Alexandra Udženija,
Jan Zahradil

„Mám radost, že vzniká pravicový politický institut založený
na spolupráci Občanské demokratické strany a renomovaného think-tanku Pravý břeh, zabývajícího se dlouhodobě výzkumem a analýzou politiky. Chceme-li skutečně vrátit politice smysl, potřebujeme propojit praktickou politiku s aktivitami pravicově smýšlejících odborníků. To je správná cesta,
která nám umožní nabídnout jasné a přesvědčivé odpovědi
na výzvy 21. století. Jak jsem již několikrát napsal, nevěřím
tomu, že dobrou politiku lze dělat bez myšlenek, idejí a hodnot. Přeji proto novému projektu hodně úspěchů a těším se
na jeho výsledky.“
Petr Fiala, předseda ODS

ZE SPOLUPRÁCE ODS A PRAVÉHO BŘEHU
Silné Česko v Evropě 21. století
Pozice ODS k EU
Petr Dvořák, Petr Fiala, Aděla Kadlecová, Ondřej Krutílek, Jan Zahradil
ODS a Pravý břeh připravily v roce 2017 klíčový programový dokument „Silné Česko v Evropě 21. století“. Ten jasně definuje konzervativní pozici k EU a navrhuje, jak by se měla změnit. EU bude životaschopná jedině za předpokladu, že se přikloní k principu flexibilní integrace. To znamená, že členské státy budou mezi sebou uzavírat praktická partnerství a budou si svobodně volit takovou hloubku integrace, která jim nejlépe vyhovuje, aniž by musely směřovat ke společnému (celounijnímu) cíli. Jedinou výjimkou je společný trh – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

DOPORUČUJEME
Manifest čtyř
Program pro přátele svodody
Stanislav Balík, Petr Fiala, Jiří Hanuš, František Mikš
Kniha vychází z tvůrčí dílny čtyř dlouholetých přátel, kteří již téměř čtvrt století vytvářejí konzervativně-liberální centrum a spojuje je i redakční práce v revue Kontexty. Společenství čtyř autorů, z nichž dnes působí jeden ve vysoké politice, dva na univerzitní půdě
a jeden v občanském sektoru, popisuje problematické tendence naší a evropské politiky
od „roku zázraků“ 1989 a analyzuje příčiny současné krize. V tematicky členěných kapitolách i závěrečném doporučení autoři nabízejí cestu k hodnotově ukotvenému a efektivnímu řešení nejpalčivějších problémů současnosti a formulují klíčové ideje, na nichž lze
u nás obnovit autentickou pravicovou politiku – a vlastně i demokratickou politiku jako
takovou, jež se dostává do krize.

Vraťme politice smysl
Rozhovory s Jiřím Hanušem
Petr Fiala
„Chci vrátit politice smysl!“ S tímto heslem vstoupil do české politiky profesor Petr Fiala.
Jeho cílem není jen obnova Občanské demokratické strany a její návrat mezi rozhodující
politické síly v naší zemi. Jde mu o vytrvalý zápas o zachovaní našich svobod, o kvalitu
demokracie, o dobré podmínky pro podnikání a volný trh, o omezení byrokracie, která
ubijí všechny aktivní lidi. Usiluje o reformu Evropské unie, hájí národní zájmy, brání západní hodnoty a vzdělanost. Součástí tohoto promyšleného a komplexního programu je boj
s chaosem, populismem, sociálním inženýrstvím a všemi novými ideologiemi. Rozhovory s Petrem Fialou připravil renomovaný historik Jiří Hanuš na základě dialogů uveřejňovaných na stránkách portálu Pravý břeh.
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