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Topolánkova ODS se snaží ukázat svou vstřícnější tvář a opouští taktiku "nulové tolerance". Končí
tedy s nekompromisním odmítáním všeho, s čím přijde vláda. V úterý tak občanští demokraté
pomohou vládě s plánem, který ještě před týdnem odmítali.
Opoziční strana pomůže svému hlavnímu soupeři - vládě Jiřího Paroubka - prosadit jeho hlavní
prioritu: snížení daní pro lidi s hrubým příjmem do třiceti tisíc korun měsíčně.
Ještě minulý týden tatáž ODS tentýž vládní zákon blokovala. Tím se pravicová strana, která má
razantní snížení daní ve svém programu už sedm let, ocitla v nepříjemné situaci. Rázem vypadala
jako strana, která je proti snížení daní.
"Je to vítězství zdravého rozumu. Někdo, kdo hlásá snížení daní, to přece nemůže nepodpořit," chválí
šéf společnosti Cevro Ladislav Mrklas změnu postoje.
Jeho liberálně-konzervativní akademie Cevro je spřízněná s ODS, například školí členy strany. Ti
původně zákon odmítali ze tří důvodů: snížení daní je nedostatečné, netýká se všech lidí a vláda kvůli
němu odsouvá návrhy ODS v nabitém programu Sněmovny na vedlejší kolej.
"Chtěli jsme upozornit na to, že vláda blokuje naše návrhy, jen aby stačila udělat vlastní kroky ještě
před volbami, chová se tak naprosto účelově," říká šéf ODS Mirek Topolánek. A snad nejvíce
občanským demokratům vadilo, že jim socialisté populární nápad "ukradli".
"Všechny výhrady ODS se sice dají pochopit, ale tahle válka se nedá vyhrát. Veto daní není možné
vysvětlit veřejnosti rozumným způsobem," upozorňuje Mrklas z Cevra.
Lepší malé než žádné
A tak šéf poslanců ODS Vlastimil Tlustý, který ještě v létě označil vládní snížení daní za "zcela
nepřijatelné", dnes tvrdí, že "malé snížení daní je lepší než žádné".
Nebylo tedy pro ODS lepší raději rovnou podpořit vládní návrh a zároveň hned slíbit voličům, že v
případě vítězství v červnových volbách pravice prosadí daleko výraznější pokles daní pro všechny?
"Prosím, může být předmětem diskuse, jestli to od nás bylo prozíravé, jestli jsme se neměli zamyslet
nad tím, jak to bude interpretováno, že naše důvody k vetování vládního zákona zmizí," uvažuje
Tlustý.
Definitivně tak končí opoziční taktika "nulové tolerance", kterou ODS vyhlásila v roce 2002 Špidlově
vládě po čtyřech letech opozičněsmluvního soužití se sociální demokracií let 1998-2002.
"Bylo to povýšenecké chování ve stylu: my všemu rozumíme nejlépe, vše ostatní je špatné. Jenže to je
černobílé vidění a divím se, že ODS vydrželo tak dlouho," říká politolog Ladislav Cabada.
Občanští demokraté skutečně nyní z vlastního průzkumu zjistili, že významná část nerozhodnutých
voličů (41 procent) je vnímá jako příliš arogantní stranu, takže teď ukazují vlídnější tvář.
Už udělali analýzu hlasování ve Sněmovně, která dokazuje, že s nulovou tolerancí to vlastně nikdy
nebylo tak horké, jak to vypadalo z televizních debat lídrů: v tomto volebním období ODS podpořila
třetinu vládních zákonů.
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