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Jednací ﬁád VI. sjezdu KSâM

Jednací ﬁád VI. sjezdu KSâM

1. Sjezd jedná podle programu a pravidel obsaÏen˘ch v jednacím a volebním ﬁádu, které schvaluje na základû doporuãení VV ÚV KSâM pﬁi svém
zahájení.
2. Sjezdu se úãastní delegáti zvolení na okresních
(a jím naroveÀ postaven˘ch mûstsk˘ch a obvodních) konferencích KSâM, hosté pozvaní
VV ÚV KSâM, organizátoﬁi a poﬁadatelé schváleni VV ÚV KSâM a na základû rozhodnutí sjezdu
akreditovaní novináﬁi.
3. Sjezd volí pracovní pﬁedsednictvo, které ﬁídí jednání sjezdu podle schváleného programu a jednacího ﬁádu.
4. Pro sãítání hlasÛ volí sjezd skrutátory.
5. Sjezd volí z delegátÛ sjezdu pracovní komise a jejich pﬁedsedy. Sjezdov˘mi komisemi jsou mandátová, návrhová a volební. Jednotlivé komise
o pﬁipravovan˘ch návrzích pﬁedkládan˘ch sjezdu
rozhodují veﬁejn˘m hlasováním (zvednutím mandátu delegáta - ãlena komise). Doporuãení komise je pﬁijato, hlasovala-li pro nûj nadpoloviãní vût‰ina ãlenÛ komise.
6. Delegáti sjezdu mají právo hlasovat, pﬁedkládat
v diskusi svá stanoviska, námûty a návrhy nebo je
pﬁedat písemnû pracovnímu pﬁedsednictvu a pﬁíslu‰n˘m komisím. LhÛtu pro pﬁedloÏení písemn˘ch návrhÛ jednotliv˘m komisím urãí pracovní
pﬁedsednictvo sjezdu na návrh pﬁíslu‰né komise.
Po tomto termínu nelze pﬁedkládat dal‰í návrhy.
7. Délka diskusního vystoupení je 5 minut.
Diskusní pﬁíspûvky jsou zaﬁazeny na program

Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

podle poﬁadí, jak byly podány. O prodlouÏení
diskusního vystoupení delegátÛ, úãasti hostÛ
v diskusi a ukonãení diskuse rozhoduje na návrh pracovního pﬁedsednictva sjezd. Diskuse
se uskuteãÀuje v obsahov˘ch blocích k jednotliv˘m dokumentÛm. K diskusnímu vystoupení
mohou delegáti uplatnit faktickou pﬁipomínku,
jejíÏ obsah musí souviset s pﬁednesen˘m diskusním vystoupením a nesmí pﬁesáhnout rozsah 1 minuty. Po uzavﬁení diskuse nelze k pﬁíslu‰nému bloku diskutovat ani vzná‰et faktické
pﬁipomínky.
8. Sjezd se mÛÏe právoplatnû usná‰et, je-li na
nûm pﬁítomna více nûÏ polovina zvolen˘ch delegátÛ. Rozhodnutí je právoplatné, jestliÏe pro
nû hlasovala nadpoloviãní vût‰ina pﬁítomn˘ch
delegátÛ.
9. O návrzích (s v˘jimkou voleb) hlasují delegáti veﬁejnû zvednutím mandátu. Nejprve se hlasuje
o v‰ech protinávrzích v poﬁadí, jak byly pﬁedloÏeny a následnû o pÛvodnû pﬁedloÏen˘ch návrzích.
Ke v‰em projednávan˘m otázkám pﬁijímá sjezd
usnesení.
10. V pﬁípadû váÏn˘ch názorov˘ch rozdílÛ mezi delegáty mÛÏe sjezd na návrh pracovního pﬁedsednictva ustavit ze zástupcÛ jednotliv˘ch skupin, návrhové komise, zástupcÛ krajÛ a pﬁedsedÛ pracovních komisí pro pﬁípravu sjezdov˘ch dokumentÛ spoleãnou dohodovací komisi.
Dohodovací komise ﬁízená pﬁedsedou návrhové komise sjezdu projedná sporné otázky a pﬁipraví pﬁíslu‰né návrhy k jejich novému posouzení a pﬁedloÏí je sjezdu prostﬁednictvím návrhové komise.
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Volební ﬁád VI. sjezdu KSâM

Volební ﬁád VI. sjezdu KSâM

A) Volební ﬁád pro volbu pracovního pﬁedsednictva sjezdu, ﬁídících jednání sjezdu, skrutátorÛ a pracovních komisí sjezdu
1) Právo hlasovat mají delegáti zvolení okresními
(a jim naroveÀ postaven˘mi mûstsk˘mi a obvodními) konferencemi KSâM.
2) Návrh na volbu ãlenÛ pracovního pﬁedsednictva
a ﬁídících jednání sjezdu pﬁedkládá ãlen
ÚV KSâM, povûﬁen˘ ústﬁedním v˘borem.
3) ¤ídící jednání pﬁedloÏí sjezdu ke schválení návrh
programu jednání a nechá zvolit skrutátory, komise sjezdu a jejich pﬁedsedy.
4) Schválení programu, volba ﬁídících jednání sjezdu, skrutátorÛ, pracovního pﬁedsednictva, komisí
sjezdu a jejich pﬁedsedÛ se uskuteãní veﬁejn˘m
hlasováním zvednutím mandátu delegáta. Návrhy
jsou pﬁijaty pokud s nimi vysloví souhlas nadpoloviãní vût‰ina pﬁítomn˘ch delegátÛ pﬁi úãasti více
neÏ poloviny zvolen˘ch delegátÛ sjezdu.
B) Volební ﬁád pro volbu ãlenÛ ÚRK KSâM, ãlenÛ ÚRoK KSâM a potvrzení ãlenÛ ÚV KSâM
1) Právo volit a potvrzovat mají delegáti zvolení
okresními (a jim naroveÀ postaven˘mi mûstsk˘mi
a obvodními) konferencemi KSâM.
2) Volba ãlenÛ ÚRK a ÚRoK a potvrzení ãlenÛ
ÚV KSâM jsou provedeny veﬁejn˘m hlasováním

Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

(zvednutím mandátu delegátÛ) o písemnû pﬁedloÏené kandidátce:
a) u ãlenÛ ÚRK a ÚRoK sloÏené z návrhÛ projednan˘ch krajsk˘mi radami KSâM,
b) u ãlenÛ ÚV KSâM utvoﬁené na základû v˘sledku voleb na okresních (a jim naroveÀ postaven˘ch mûstsk˘ch a obvodních) konferencích KSâM.
3) Volba a potvrzení jsou právoplatné pokud s nimi
vysloví souhlas nadpoloviãní vût‰ina pﬁítomn˘ch
delegátÛ pﬁi úãasti více neÏ poloviny zvolen˘ch
delegátÛ sjezdu.
4) Volby ãlenÛ ÚRK KSâM, ÚRoK KSâM a potvrzení ãlenÛ ÚV KSâM organizuje a ﬁídí sjezdem zvolená volební komise.
C) Volební ﬁád pro volbu pﬁedsedy ÚV KSâM,
pﬁedsedy ÚRK KSâM a pﬁedsedy ÚRoK
KSâM
1) Právo volit mají delegáti zvolení okresními (a jim
naroveÀ postaven˘mi mûstsk˘mi a obvodními)
konferencemi KSâM.
2) Volba je provedena tajn˘m hlasováním.
3) Volby pﬁedsedy ÚV KSâM, pﬁedsedy ÚRK KSâM
a pﬁedsedy ÚRoK KSâM organizuje, ﬁídí a návrh
konkrétního volebního ﬁádu pﬁedkládá sjezdem
zvolená volební komise.
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Zpráva ÚV KSâM o ãinnosti KSâM
v období po V. sjezdu KSâM

OBSAH:
I. Klíãové charakteristiky práce KSâM
Základní politická pozice KSâM
âinnost Ústﬁedního v˘boru KSâM, v˘konného
v˘boru, kolegia volen˘ch funkcionáﬁÛ
ÚV KSâM a sekretariátu
Základní zamûﬁení politiky KSâM
Styl práce KSâM
Diskuse v ﬁadách KSâM
KSâM se vyrovnávala s historick˘m dûdictvím
Proti krajnostem ve vnitrostranickém v˘voji
II. Programová orientace KSâM a její v˘sledky
Situace v âeské republice
âeská republika v mezinárodních vztazích
Omezování obãanské suverenity a zastra‰ování
pracujících lidí
Souãasn˘ antikomunismus
III. ¤e‰ení, která KSâM nabízela a prosazovala
ZpÛsoby ﬁe‰ení vnitrostranick˘ch problémÛ
ZpÛsoby ﬁe‰ení zahraniãnû politick˘ch problémÛ
Stanovisko KSâM k pÛsobení âR v Evropské unii
Postoj KSâM k zasedání Mezinárodního mûnového
fondu, Svûtové banky a NATO v Praze
IV. S lidmi pro lidi
Pro koho KSâM dûlá svou politiku
Dûlnická a zamûstnanecká politika
Politika pro mladé a s mlad˘mi lidmi
Podpora odborÛ

Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Komunistick˘ svaz mládeÏe
Styky KSâM s komunistick˘mi a levicov˘mi stranami
V. âinnost v zastupitelském systému
KSâM jako strana parlamentní a masová
V˘sledky voleb
Tvorba koalic a zhodnocení volebního v˘sledku
âinnost poslaneckého klubu KSâM
âinnost komunistÛ v zastupitelstvech
Politická práce mezi lidmi (mimoparlamentní ãinnost)
VI. Îivot strany
Stav ãlenské základny
Vyhledávání, pﬁíprava a prosazování osobností
Organizaãní struktura KSâM
Základní organizace v první linii
Okresní ãlánek stranické organizace
Úloha krajského ãlánku organizaãní struktury KSâM
Celostranická konference a návrhy úpravy Stanov
strany
Ideová ãinnost KSâM
Politické vzdûlávání
KSâM v masov˘ch sdûlovacích prostﬁedcích
Úloha Haló novin, Na‰í pravdy a Alternativ
Úloha odborného zázemí
âinnost Teoreticko analytického pracovi‰tû
ÚV KSâM
VII. Hospodaﬁení KSâM
VIII. Závûr
IX. Pﬁílohy
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Zpráva ÚV KSâM o ãinnosti KSâM v období po V. sjezdu KSâM

I.

KLÍâOVÉ CHARAKTERISTIKY
PRÁCE KSâM
Základní politická pozice KSâM
Komunistická strana âech a Moravy si uloÏila
úkol vejít do vûdomí obãanÛ jako stabilní souãást politického spektra, stát se pevnou a vlivnou silou, kterou nebude moÏné obcházet. Tento zámûr se podaﬁilo splnit. KSâM své právo na existenci nejen uhájila, ale potvrdila i svÛj narÛstající vliv. Historická zku‰enost a cílevûdomá politika, kterou strana uskuteãÀuje, k ní obnovuje dÛvûru nejen lidí, kteﬁí se Ïiví
svou vlastní prací.
KSâM mûla b˘t umlãena a kriminalizována, aby
nic nebránilo majetkovému pﬁevratu, nástupu nové
mocenské elity, v˘prodeji národního majetku a degradaci vût‰iny obãanÛ na pokud moÏno nejlevnûj‰í pracovní sílu vyspûlé ãásti Evropy. Ukázalo se v‰ak, Ïe
nikdo nemÛÏe odepsat stranu, která je zakoﬁenûna
v národní tradici a jejímÏ cílem je osvobození lidské
práce a tvoﬁivosti.
Strana je Ïiv˘ organismus, kter˘ musí neustále
pﬁesvûdãovat o své schopnosti slouÏit, pomáhat
obyãejn˘m lidem. Je dÛvûryhodná svou politickou
kulturou: kvalifikovan˘m, pﬁesvûdãiv˘m, úãinn˘m politick˘m pÛsobením odpovídajícím podstatû spoleãensk˘ch procesÛ a nov˘m skuteãnostem. Musí mít
konzistentní program a organizaãní, ideové, akãní
pﬁedpoklady pro jeho plnûní.
KSâM má nejvût‰í potenciál ve sv˘ch ãlenech
a sympatizantech, v ãinech mnoha, ãasto bezejmenn˘ch lidí, kteﬁí se nesmiﬁují s tím, jak nová elita ve spoleãnosti hospodaﬁí. Obûtují stranû svÛj ãas a leckdy
i existenci a úãastní se nelehkého zápasu o obnovu
dÛstojn˘ch podmínek pro Ïivot svÛj a sv˘ch rodin,
o spravedlivé spoleãenské uspoﬁádání.
KSâM odmítla pﬁedstírat, Ïe je stranou bez minulosti. Dosahuje úspûchu proto, Ïe reaguje na mûnící
se spoleãenské podmínky, mûní se a hledá nové cesty pﬁi zachování své komunistické identity .
Strana dûlá to, co ﬁíká, má ãist˘ ‰tít a ãisté ruce, je
stranou bez skandálÛ. I tím se odli‰uje od zkompromitovan˘ch politick˘ch protivníkÛ.
Svou praktickou ãinností prokazuje, Ïe je stranou
skuteãnû demokratickou, jedinou opravdovou levicovou stranou v na‰í zemi. Je politick˘m subjektem odpovídajícím potﬁebám tﬁetího tisíciletí: má co nabídnout dnes a nabízí i vizi pro nadcházející desetiletí.
8

Vzhledem ke svému postavení a v˘sledkÛm v zemi i ve stﬁedoevropském prostoru má i historickou
spoluodpovûdnost za sbliÏování a úãinnûj‰í vzájemnou podporu nejrÛznûj‰ích levicov˘ch sil.
Její odpovûdností je nejen se úspû‰nû bránit postupu pravice, ale aktivnû se na spoleãenském v˘voji
podílet. Strana je otevﬁena diskusi, svÛj zájem na kaÏdodenních ﬁe‰eních prokazuje ve snûmovnû
i v Senátu, v zastupitelstvech obcí, mûst a krajÛ, ve
vztahu k nejrÛznûj‰ím aktivitám obãanské veﬁejnosti.
KSâM si uvûdomuje, Ïe politická pozice, kterou
zaujímá, není jen v˘sledkem jejího vlastního úsilí, ale
Ïe k ní pﬁispûly vnûj‰í pﬁíãiny, objektivní situace.
Nehodlá pasivnû vyãkávat dal‰ího v˘voje. Je si vûdoma toho, Ïe nebude-li pracovat úãinnûji a nebude-li
dÛsledná, mÛÏe svou souãasnou pozici oslabit i snadno ztratit. Neobává se ale mûﬁení sil, ani pﬁejímání
vût‰ího dílu spoluodpovûdnosti za budoucnost zemû.

âinnost ústﬁedního v˘boru KSâM,
v˘konného v˘boru, kolegia volen˘ch
funkcionáﬁÛ ÚV KSâM a sekretariátu
Ústﬁední v˘bor KSâM (ÚV KSâM) zaji‰Èoval
plnûní usnesení V. sjezdu KSâM, sv˘ch vlastních
usnesení a úkolÛ, které si stanovil. Vycházel pﬁitom
z politického programu pﬁijatého na II. sjezdu
KSâM. Respektoval dikci zákona o politick˘ch
stranách, rozhodoval o politick˘ch úkolech a jejich
plnûní v souladu s rámcem, kter˘ poskytuje Ústava
âeské republiky.
PrÛbûh a v˘sledky V. sjezdu KSâM byly pﬁipraveny ‰irokou diskusí v ãlenské základnû, která ocenila
jeho pracovní ráz a pﬁijala navrÏen˘ postup a vytyãené cíle. ·lo o to, programové dokumenty dÛslednû
rozpracovat, stanovit priority, vylouãit, aby byla kontinuita s jeho závûry naru‰ována a hlavnû zajistit jejich
dynamické, ofenzivní prosazování.
Základem postupu se stal zejména Program obnovy. Na zasedáních byl posuzován v˘voj situace uvnitﬁ zemû (zvlá‰tû podrobnû na 8. zasedání v bﬁeznu
2001 a na 19. zasedání v listopadu 2003), pravidelnû
byla hodnocena pﬁíprava, prÛbûh a v˘sledky voleb.
ÚV se zab˘val koncepcí dûlnické politiky, otázkami
práce s mládeÏí, decentralizací státní správy a úkolem pﬁipravit pro VI. sjezd úpravu stanov. Velk˘ prostor byl vûnován diskusi o mezinárodních vztazích
a zahraniãní politice âR (zvlá‰tû na 16. a 17. zasedání v bﬁeznu a ãervnu 2003 a na listopadovém zasedání v roce 2003). Podrobnûji byl zpÛsob plnûní
sjezdov˘ch usnesení projednáván na 8. zasedání
31. bﬁezna 2001, na 17. zasedání v ãervnu 2003 a na
20. zasedání ÚV KSâM v lednu 2004. V podstatû jiÏ
od svého 17. zasedání se ÚV KSâM intenzivnû zab˘val obsahovou, personální, organizaãní a technickou pﬁípravou VI. sjezdu KSâM.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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Zpráva ÚV KSâM o ãinnosti KSâM v období po V. sjezdu KSâM

Ústﬁední a v˘konn˘ v˘bor si jsou vûdomy, Ïe pﬁes
jejich snahu a snahu krajsk˘ch rad, okresních v˘borÛ
a základních organizací se usnesení a zámûry daﬁilo
uskuteãÀovat s rozdíln˘mi v˘sledky a jen v urãité míﬁe. Velkou zásluhu na jejich plnûní mají zejména zastupitelé, poslanci a senátoﬁi. Zatím se pﬁíli‰ nedaﬁilo
vytváﬁet ‰ir‰í levicová a demokratická uskupení, která
by se úãinnûji sama zasazovala za své vlastní zájmy.
ÚV KSâM koordinoval ãinnost dal‰ích samosprávn˘ch sloÏek stranické struktury a poskytoval jim metodickou i finanãní a materiální pomoc. Systém a metodika ﬁízení se ﬁídila stanovami, organizaãním ﬁádem
a smûrnicemi. ÚV se podrobnû zab˘val vnitrostranickou ãinností pﬁedev‰ím na 9. zasedání v ãervnu 2001
a pﬁi pﬁípravû a vyhodnocování celostranické konference v dubnu 2003.
Od V. do VI. sjezdu se bude konat (nebude-li tﬁeba svolat dal‰í mimoﬁádná jednání) 22 zasedání
ÚV KSâM. V‰ichni ãlenové ÚV se snaÏili plnit své
povinnosti a úãastnili se práce ÚV (prÛmûrná úãast
do ledna 2004 byla 88,1 %, nejvy‰‰í na 17. zasedání v ãervnu 2003, tj. 95,7 %) Zasedání se pravidelnû
úãastnil ‰ir‰í aktiv vãetnû poslancÛ - neãlenÛ ÚV (jejich prÛmûrná úãast byla 49 %). Vût‰ina zasedání
byla pﬁístupna i ‰ir‰í nestranické veﬁejnosti, s v˘jimkou tûch, která byla vûnována ãistû vnitrostranick˘m
záleÏitostem. Jen 7 zasedání bylo uzavﬁen˘ch, dvû
byla organizována mimoﬁádnû (v kvûtnu 2001 k ekonomické situaci strany v souvislosti s fungováním akciové spoleãnosti Futura a v únoru 2002 k pﬁípravû
voleb do PS PâR).
Pouze ãásteãnû byl splnûn poÏadavek, kter˘ vyplynul z jednání V. sjezdu KSâM, aby ve vedení strany
byli funkcionáﬁi, kteﬁí nejsou poslanci ãi senátory a mohou se plnû vûnovat stranické práci (1. místopﬁedseda
Vlastimil Balín). Na 1. zasedání byl zvolen místopﬁedsedou pro odborné zázemí Jiﬁí Dolej‰, místopﬁedsedou
pro ﬁízení ekonomiky Václav Exner, místopﬁedsedkyní
pro územní politiku a pﬁípravu voleb Zuzka Rujbrová
a místopﬁedsedou pro zahraniãní styky Miloslav
Ransdorf. Do ãela strany zvolil V. sjezd KSâM
Miroslava Grebeníãka. Na 8. zasedání ÚV v bﬁeznu
2001, i v zájmu toho, aby mohl vyﬁe‰it záleÏitosti t˘kající se ekonomické situace strany, mu na jeho Ïádost
mandát sjezdu vést silnou stranu znovu potvrdil.
Na 2. zasedání ÚV, 29. ledna 2000, byl pﬁijat
Organizaãní ﬁád KSâM, kter˘m byly vytvoﬁeny lep‰í
podmínky pro zv˘raznûní odpovûdnosti volen˘ch
funkcionáﬁÛ a pro posílení rozhodujícího postavení volen˘ch kolektivních orgánÛ strany (jejich ﬁídících
a kontrolních funkcí).
Organizaãní a zvlá‰tû obsahové pﬁípravû sv˘ch
jednání vûnoval ÚV hodnû pozornosti. Usiloval ﬁe‰it
problémy racionálnû, komplexnû a cílevûdomû, bez
emocí a s dostateãn˘m nadhledem. Zvy‰oval kritické
nároky i vÛãi sv˘m vedoucím ãinitelÛm: úvodní vystouNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

pení k jednotliv˘m tématÛm - kromû úvodních referátÛ
pﬁedsedy ÚV KSâM - ãastûji nebyla schvalována, ale
- vzhledem k potﬁebû zváÏit a dále prodiskutovat nûkteré teze, navrhnout úpravy a doplnûní - pouze brána
na vûdomí. Diskutující poÏadovali pro jejich projednání
dostateãn˘ ãasov˘ prostor. Pﬁitom byla tato vystoupení v diskusi vesmûs hodnocena jako velmi dobrá, byÈ
k dílãím formulacím zaznívaly v˘hrady. OceÀována byla i vûcnost, podnûtnost diskusních pﬁíspûvkÛ.
Pﬁesto zÛstal ÚV k úrovni sv˘ch jednání kritick˘.
Jeho ãlenové poukazovali na nedostatek diskusí ke
klíãov˘m politick˘m otázkám, na to, Ïe se ÚV ne vÏdy
jasnû vyslovoval, Ïe nepﬁíjemná ﬁe‰ení nûkdy odsouval, Ïe se diskuse nûkdy aÏ pﬁíli‰ stáãela k regionálním zájmÛm i úãelov˘m ﬁe‰ením.
Od ãlenÛ strany, z v˘roãních schÛzí základních organizací (ZO) a z okresních (obvodních) konferencí
pﬁicházely ÚV návrhy, doporuãení, oz˘valy se kritické
hlasy. Mnohé z nich, ãasto silnû kritické, byly adresovány rÛzn˘m vedoucím ãinitelÛm. ÚV jednal v tûchto
záleÏitostech citlivû, odpovûdnû i rozhodnû. Byly otevﬁenû posuzovány (o nûkter˘ch rozhodnuto hlasováním) na zasedáních ÚV a ve v˘konném v˘boru. T˘kaly
se i vymezení kompetencí ÚV a samosprávn˘ch ãlánkÛ. Na nûkteré podnûty bylo Ïádoucí reagovat rychleji, neÏ se skuteãnû stalo. Ne o v‰ech závûrech vedení byly niÏ‰í stranické orgány (aÏ po ZO) dostateãnû
a vãas informovány.
V˘konn˘ v˘bor (VV) projednával pﬁedev‰ím koncepãní otázky politiky strany a nezbytné organizaãnû
technické a ekonomické záleÏitosti urãené ze zákona
k projednání ve statutárním orgánu. Jeho sloÏení bylo
konstituováno tak, aby se mohl uplatnit samosprávn˘
princip s roz‰íﬁením poãtu krajÛ na 14.
VV se inspiroval studiemi z odborného zázemí, pracoval s informacemi z kolegia a vedení sekretariátu
ÚV. Posuzoval dopisy, námûty a doporuãení niÏ‰ích orgánÛ i jednotliv˘ch ãlenÛ strany. Vystupoval jako kolektivní orgán, snaÏil se, aby se jeho ãlenové na jednání odpovûdnû pﬁipravovali, aby jednání byla kompetentní i korektní. Opakovanû se zab˘val otázkami stylu
a metod své práce, hlub‰í anal˘zou skuteãného vyuÏívání pravomocí, úãinné kontroly povinností a plnûní
vlastních usnesení, ale teprve v závûreãn˘ch fázích
svého pÛsobení. Aktivita ãlenÛ VV byla nerovnomûrná.
Nûkteré problémy tak nejen nebyly vãas ﬁe‰eny, ale
leckdy ani vãas a ve své plné váze zaznamenány.
Práce v˘konného v˘boru byla vûcnû posuzována
na zasedáních ÚV. Ne vÏdy byly jeho závûry plény
potvrzovány. Zlep‰ilo se sepûtí a vûcná sounáleÏitost
mezi VV a parlamentním klubem KSâM. Pﬁedseda
klubu byl ãlenem VV a jako orgánu mu skládal úãty
ze své práce. Vázla souãinnost se senátory zvolen˘mi za KSâM.
Leccos je nutné zmûnit v zájmu vût‰í pruÏnosti jednání: nezahlcovat v˘bor operativními úkoly, více vy9
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uÏívat v˘poãetní techniku, dÛslednûji postupovat v kontrole (coÏ se t˘ká i kvality práce aparátu ÚV KSâM).
âastûji se ve srovnání s minul˘m obdobím scházely poradní a iniciativní orgány VV ÚV KSâM - kolegium vedoucích funkcionáﬁÛ (v souladu s dikcí zákona
místo institutu grémia) a vedení sekretariátu
ÚV KSâM. Kolegium bylo ﬁízeno pﬁedsedou a odpovûdno v˘konnému v˘boru (statutárnímu kolektivnímu
volenému orgánu) a ÚV KSâM za to, Ïe bude jednání pﬁedem odpovûdnû pﬁipraveno. K „uvolnûní rukou“
kolegia pro ﬁe‰ení otázek obsahového charakteru bylo ustaveno vedení sekretariátu ÚV KSâM, které se
zab˘vá organizaãnû-technick˘mi otázkami a koordinací ãinnosti jednotliv˘ch oddûlení ÚV KSâM a kontrolou plnûní úkolÛ a usnesení uloÏen˘ch v˘konn˘m
a ústﬁedním v˘borem strany.
V období mezi sjezdy se uskuteãnilo 5 konferencí
strany, které reagovaly na aktuální celospoleãenské
i vnitrostranické problémy. Byly uspoﬁádány konference k 80. v˘roãí zaloÏení komunistické strany, k sociální doktrínû KSâM, k summitu NATO, ke Stanovám, ke
spoleãnému postupu levicov˘ch stran v EU.
Pro zkvalitnûní celkové práce se ukazuje, Ïe je tﬁeba posílit kolektivnûj‰í pﬁístup pﬁedev‰ím volen˘ch funkcionáﬁÛ ÚV KSâM, pﬁedsedy a jednotliv˘ch místopﬁedsedÛ, nastavit jejich nadstandardní komunikaci (nejen
tu, která je dána zásadami ãi plánem práce kolegia
a vedení sekretariátu). Je potﬁebné zavést systém pravideln˘ch porad s pﬁedsedy KR a OV KSâM s v˘mûnou zku‰eností a jasn˘m pﬁenosem rozhodujících úkolÛ a systémem kontroly jejich plnûní a pﬁedem stanoven˘mi kritérii hodnocení práce. Vedoucí funkcionáﬁi by
mûli mít ãastûj‰í pﬁím˘ kontakt s okresními v˘bory (OV)
a krajsk˘mi radami (KR), byÈ to znamená velkou ãasovou zátûÏ, neomezovat se pouze na svolávání porad
s pﬁedsedy OV a KR.
Dále je nutné nastavit pﬁesnûj‰í kritéria pro ekonomické, personální a mzdové otázky v rámci strany (dotáhnout do konce zahájenou diskusi k tûmto otázkám
vãetnû odborové organizace a kolektivní smlouvy).

do budoucna a inspirovat se ·meralov˘m heslem
„Kupﬁedu k Marxovi!“.
Z tohoto hlediska KSâM i po V. sjezdu je neustále
zvaÏovala své moÏnosti, trvale usilovala o ofenzivní
styl své politiky.
V této fázi se pomalu zaãalo uzavírat období, kdy
se strana spí‰e bránila a pod stál˘m tlakem volila odpovídající obsah a formy své ãinnosti, a musela reagovat na témata, jeÏ vnucovala pravice.
KSâM si byla vûdoma rozloÏení a váhy reáln˘ch hybn˘ch sil v zemi i ve svûtû. Nebojovala v‰ak jiÏ pﬁedev‰ím
o vlastní pﬁeÏití, ale o to, aby se stala silnou, masovou
stranou a mûla v˘razn˘ podíl na ovlivÀování procesÛ.
Usilovala, aby bylo jasné, srozumitelné spojení jejího
dlouhodobého programu vytváﬁení demokratické, otevﬁené a pluralitní, v‰estrannû produktivní, sociálnû spravedlivé spoleãnosti s minimálním Programem obnovy, aby byly poskytovány pﬁesvûdãivé garance jeho splnûní, aby se
mûnila vÛle ke zmûnû v konkrétní schopnost zmûn.
Podstatou politického zamûﬁení KSâM tak zÛstávala starost o slu‰né a dÛstojné podmínky pro prosté
lidi práce a prvoﬁad˘m úkolem vyvést zemi z krize.
Stále naléhavûj‰í pﬁitom bylo nezaujímat stanovisko
jen k vnitﬁním problémÛm âR, ale vûnovat se celému
evropskému prostoru a souãasnû úãinnû ãelit
evropocentrismu.
Cílem je porazit blok zkompromitovan˘ch politick˘ch
stran a získat podporu spoluobãanÛ pro uskuteãÀování
zmûn prospû‰n˘ch pro naprostou vût‰inu spoleãnosti,
pro vût‰inu národa.
KSâM je jediná strana v âR, která má ve svém programu socialismus a mÛÏe také nabídnout reálnou
pﬁedstavu o jeho podobû a o cestách k jeho dosaÏení.
Socialismus neodsouváme za dohledn˘ obzor,
nepodceÀujeme ani nároãnost, obtíÏnost cesty, která
k nûmu vede. Neodtrhujeme v‰ak tuto perspektivu
od souãasn˘ch snah, hledáme a snaÏíme se ve
struktuﬁe kaÏdodennosti prosazovat prvky, které ji
pﬁesahují. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe takto lze tuto ideu
rehabilitovat, ukázat její dostupnost, uãinit ji pﬁitaÏlivou. Podmínky pro socialismus jednadvacátého století se vytváﬁejí uÏ dnes.

Základní zamûﬁení politiky KSâM
Strany komunistického typu jsou politické strany,
které se snaÏí hledat nové cesty a pro‰lapávat je.
Jejich úspû‰nost závisí na tom, jsou-li schopny pﬁicházet s ﬁe‰eními, která spoleãnost opravdu potﬁebuje. Nemohou se omezovat na potﬁeby dané chvíle.
Jsou neustále kupﬁedu pobízející silou (Komunistick˘
manifest). Mûly by b˘t pﬁedvojem nového Ïivota, pﬁekonávat bezmy‰lenkovitost a rutinérství, stát se nositelem produktivního my‰lení a jednání, nastolovat nová témata, formovat iniciativní, ofenzivní politiku.
Hnutí za spravedlivé spoleãenské uspoﬁádání musí mít strategickou vizi, ﬁídit se Leninovou tezí, Ïe kaÏd˘ krok hnutí se pomûﬁuje tím, jaké vytváﬁí podmínky
10

Styl práce KSâM
Problémem bylo seznamovat se skuteãnou povahou programu ‰iroké sloÏky veﬁejnosti a zejména je
pﬁesvûdãit o jeho uskuteãnitelnosti. MoÏnost naplÀovat program závisela i v tomto období na mnoha skuteãnostech: od mezinárodní konstelace po aktivity
pravice a sil stﬁedu. Ve vysoké míﬁe záleÏelo na na‰í
schopnosti vystupovat daleko dÛraznûji jako nekompromisní opozice, vyuÏívající parlamentních i mimoparlamentních aktivit.
V˘znamnou novou skuteãností bylo, Ïe urãitá ãást
obãanÛ, kteﬁí KSâM dﬁíve nevolili, v ní po V. sjezdu
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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zaãala více vnímat sílu, která je schopna postupnû dan˘ stav zmûnit. Úkolem bylo veﬁejnost, ãasto znechucenou poklesl˘m obsahem i formou politiky vûcnû
oslovovat, vyuÏívat kaÏdé ‰ance na pﬁedstavení programu, jednat aktivnûji, ofenzivnûji, dosahovat úãinnûj‰ího pÛsobení vûrohodn˘mi postoji a kroky.
Strana nemÛÏe lavírovat, musí se vyznaãovat jasnou ﬁeãí a jasn˘mi ãiny. Dopustila by se váÏné chyby,
kdyby pﬁestala vnímat realitu, vztah mezi teoretick˘m
základem, strategií a taktikou a své postavení v politickém spektru. B˘t radikální neznamenalo ani v tomto období uchylovat se k siláck˘m, prázdn˘m heslÛm
a gestÛm. KSâM mohla dûlat opoziãní politiku razantnûji, protoÏe udrÏovala duch konstruktivní práce, systematiãnosti a cílevûdomosti a snaÏila se postupovat
kompetentnû, dÛslednû a zásadovû.
Vûdûli jsme, Ïe úãinnû oslovit veﬁejnost nelze pouze odkazy na kritick˘ stav a nabízením obecn˘ch v˘chodisek. Obãané oãekávali, Ïe budeme pﬁicházet
s konkrétními anal˘zami, ale i ﬁe‰eními, Ïe budeme
pohotovû sdûlovat kvalifikovaná stanoviska, to, co
mÛÏeme udûlat dnes i co bychom dûlali, kdybychom
mûli vût‰í váhu. Stranick˘ program bylo naléhavé dovádût do konkrétních krokÛ, iniciativ a poÏadavkÛ.
Konkrétnû a citlivû bylo nutné vnímat nejen celostátní
situaci, ale i situaci v místech, okresech a krajích, mít
co nejpﬁesnûj‰í informace o regionech, o kritick˘ch
oblastech, o klíãov˘ch podnicích. Poctivû si pﬁiznejme, Ïe na rÛzné problémy, které trápí regiony i celou
spoleãnost (vãetnû rÛzn˘ch stránek pÛsobení ve
strukturách EU) ﬁe‰ení teprve hledáme.
Na ﬁadu konkrétních problémÛ ale uÏ nabízela
KSâM reálná, dÛvûryhodná ﬁe‰ení. Anal˘z, nápadÛ
a návrhÛ nebyl nedostatek. Problémem byla a zÛstává motivace tûch, kteﬁí mohou moÏná ﬁe‰ení uskuteãnit. V˘sledky také nemohou pﬁijít hned, vyÏadují ãasto
spoustu konkrétní, drobné i zdlouhavé práce.
KSâM proto také více vyhledávala úãinné zpÛsoby
svého vlivu, více se zajímala o formu svého pÛsobení.
Nemohla se omezovat na tradiãní prostﬁedky. Hledala
i nové my‰lenkové a organizaãní formy, pﬁekonávala
setrvaãnost, uplatÀovala nové metody, osvojovala si
nov˘ styl práce, kter˘ by ji umoÏÀoval trvale pÛsobit
jako vysoce aktivní subjekt.
K tomu ov‰em bylo a zÛstává nutné odstraÀovat
tradiãní slabiny v práci související s racionální dûlbou
práce: od pﬁíli‰né ãetnosti úkolÛ ukládan˘ch dovnitﬁ
strany pﬁes naplÀování úkolÛ a usnesení aÏ po jejich
rovnomûrné plnûní v ãase, nikoliv na poslední chvíli.
Strana se mohla stále ménû spokojovat s pseudoaktivitami, se zasedáními, aktivy a schÛzemi s obsáhl˘mi
referáty a nahodilou ãi Ïádnou diskusí, se shromáÏdûními, na nichÏ se ne‰etﬁí radikálními slovy, ale která se konají v uzavﬁen˘ch prostorách, mezi straníky samotn˘mi.
Minulé období nás utvrdilo v pﬁesvûdãení, Ïe nemÛÏeme úspû‰nû pÛsobit, nebudeme-li dûlat otevﬁeNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

nou, transparentní politiku, coÏ podmiÀuje i dÛsledné
otevírání se strany samotné. Strana proto po V. sjezdu pokraãovala ve svém dÛrazu na otevﬁenûj‰í, a tím
i ofenzivnûj‰í styl, na pruÏnûj‰í, otevﬁenûj‰í formy komunikace s veﬁejností. Lidé se stále více zajímají pﬁedev‰ím o to, co se ﬁíká (a ov‰em i to, jak se to ﬁíká),
nikoli kdo to ﬁíká. Mnozí jsou pﬁipraveni s námi komunikovat a my musíme ujít svou pÛlku cesty.
Znamená to, Ïe i vystupování pﬁed veﬁejností, seznamování s politikou, se stanovisky KSâM bylo posuzováno nároãnûji. Jeho obsah a formy mûly naplÀovat pojetí politiky jako kvalifikované sluÏby veﬁejnosti. PﬁevaÏující pÛsobení se mûlo odehrávat v terénu, v místech, kde lidi trápí jejich starosti. K tomu, jak
se stále více ukazovalo, musí b˘t pracovník vybaven
nejen materiálnû a technicky (vãetnû moderní komunikaãní techniky), ale osvojovat si také základy rétoriky, vyjadﬁovat se jasnû, srozumiteln˘m jazykem, bez
kli‰é a funkcionáﬁsk˘ch stereotypÛ, mít odpovídající
kulturu vystupování.
Pravdivá hodnocení a správná ﬁe‰ení bylo stále
ménû prospû‰né pouze deklarovat. Pﬁesvûdãovat
o nich bylo moÏné tam, kde se pﬁedstavitelé strany
úspû‰nû dovolávali vlastní zku‰enosti lidí, na nûÏ se
obraceli. Vystupovali jako ten, kdo vystihuje zájem obãana, vrstvy, skupiny, nabízí jejich zobecnûní, kdo úspû‰nû zobecÀuje vlastní kritickou energii neprivilegovan˘ch a inspiruje je i organizuje k jejich vlastní aktivitû. Strana se tak oddûlovala od zbytkÛ izolacionistick˘ch, sektáﬁsk˘ch tendencí ve sv˘ch vlastních ﬁadách.

Diskuse v ﬁadách KSâM
V základních ideov˘ch a strategick˘ch postupech
existovala v období po V. sjezdu mezi komunisty shoda. Uchovávali si právo na otevﬁenou, vûcnou, kritickou
vnitrostranickou diskusi, která je i pﬁedpokladem otevﬁené diskuse s veﬁejností. Strana zÛstávala otevﬁenou
rÛzn˘m názorÛm a kritikám, které byly ãasto i rozporné
a mohly b˘t i nepohodlné. Názorová diference, kterou
jednotliví ãlenové ãi funkcionáﬁi podnûcovali, v‰ak rozhodnû ‰kodila ménû neÏ bezkonfliktní pasivita. Pﬁi otevﬁené v˘mûnû názorÛ lze bránit tomu, aby strana svÛj
vliv a potenciál prohospodaﬁila a zárovûÀ zajistí, aby
dosahovala jednoty a zÛstávala akceschopnou. I v minulosti byla strana úspû‰nou tehdy, kdyÏ brala v úvahu
i alternativy a poskytovala prostor tûm, kteﬁí je hledali.
Strana si uvûdomovala, jak mnoho otázek je nedoﬁe‰en˘ch vãetnû základního vztahu taktiky a strategie, reforem a revoluãní zmûny, vztahu mezi moÏn˘m
radikálním vystoupením nespokojen˘ch lidov˘ch vrstev a jejich pﬁesvûdãováním o oprávnûnosti politiky
strany. Pﬁedmûtem diskusí se staly pﬁedpoklady ofenzivního pÛsobení, tematika EU, roz‰iﬁování NATO,
úloha MMF a SB, postoje ke ‰kolnému aj. problémÛm.
V diskusi bylo posuzováno celé uplynulé období (vãet11

SJEZD_A4_001_062.qxd

20.4.2004 20:08

Stránka 12

Zpráva ÚV KSâM o ãinnosti KSâM v období po V. sjezdu KSâM

nû pﬁedchozího historického v˘voje) a nároky, které
pﬁinese dal‰í v˘vojová etapa. Odli‰né postoje se projevovaly nejen mezi stranick˘mi funkcionáﬁi v centru
i na okresech a krajích, v základních organizacích, ale
i mezi poslanci.
V takovéto diskusi nebylo moÏné jednodu‰e odmítat
ty, kteﬁí se snaÏili zobecnit zku‰enosti s novou kvalitou
procesÛ, naopak byla nutná tolerance a pochopení. Je
ale pﬁirozené, Ïe v˘mûna názorÛ má svá pravidla, Ïe
se musí pohybovat v urãit˘ch mantinelech. NemÛÏe b˘t
pﬁínosná, pokud pﬁichází s nekvalifikovan˘mi soudy,
zpochybÀuje zásadní stanoviska (program a identitu
strany), vná‰í zástupné problémy, zÛstává na povrchu
a pﬁechází do osobních poloh. Vyvolává pak názorovou
rozpolcenost, pﬁerÛstá do útokÛ a nebezpeãn˘ch, zniãujících konfliktÛ. Vznikají potom pochyby o úãelnosti
takové v˘mûny názorÛ vÛbec. Oz˘vá se právem ãastûji volání po tom, abychom se soustﬁedili na práci mezi
lidmi, na podporu jejich protestÛ a na vysvûtlování toho,
co se ve spoleãnosti vlastnû dûje.
Strana v uplynulém období usilovala o to, aby diskuse takové rozumné limity respektovala.
ZdÛrazÀovala potﬁebu vzájemnû se pochopit, nevyhrocovat problémy tam, kde je to zbyteãné, neznámkovat odli‰né postoje, dopracovat se pﬁípadnû k rozumn˘m kompromisÛm. Nejen funkcionáﬁi, ale v‰ichni ãlenové strany vãetnû nejmlad‰í generace ãlenÛ
musí mít právo vyjádﬁit svÛj názor. Taková moÏnost je
pﬁirozenû mezi pﬁíznivci, ale i odpÛrci strany ostﬁe sledována. Její protivníci ãekají na pﬁíleÏitost, aby mohli
vyhla‰ovat: komunisté se nic nenauãili, zase uÏ postihují za odli‰n˘ názor, za snahu kohokoliv byÈ i jen nakroãit ze sv˘ch vyrovnan˘ch ﬁad.
V uplynulém období strana jasnû vyjádﬁila své stanovisko: pﬁednû je nutné, aby vyhlá‰ení závaÏn˘ch
zmûn v taktice pﬁedcházela diskuse; kaÏd˘ má právo
vyjádﬁit a zachovat si svÛj men‰inov˘ názor, ale napﬁ.
funkcionáﬁ je ve sv˘ch veﬁejn˘ch vystoupeních zavázán sdûlit k dané záleÏitosti i vût‰inové stanovisko pﬁíslu‰ného stranického orgánu. Zvlá‰tû je to nutné tam,
kde jde o usnesení vrcholného orgánu - sjezdu,
ústﬁedního a v˘konného v˘boru. Je také nezbytné
a Ïivotnû dÛleÏité odpovûdnû pﬁedjímat dopady rÛzn˘ch prohlá‰ení. Samosprávná struktura ve stranû
neznamená, Ïe jsou pﬁipou‰tûny frakce, organizaãnû
a ideovû se vyãleÀující platformy.
Diskuse mezi V. a VI. sjezdem byla nûkdy vyostﬁená, zãásti i s emotivními prvky. Vznikalo urãité napûtí,
které ãlenové a organizace strany vnímali. Právem se
objevoval poÏadavek, aby pﬁesto, Ïe jsme demokratickou stranou, ve které jsou pomûry prÛhledné, byla
diskuse o základních otázkách ﬁe‰ena pﬁedev‰ím po
odpovûdném prodiskutování uvnitﬁ strany, nikoli nejprve na veﬁejnosti.
Do diskuse vstupovaly základní organizace, vedla
se na okresních (obvodních) konferencích. Jejím
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pﬁedmûtem se stal dlouhodobûj‰í styl práce s námûty,
pﬁipomínkami a kritikou z ﬁad ãlenÛ a jednotliv˘ch
úrovní stranické organizace, ale také zvlá‰tû kontroverzní témata (jako napﬁ. vstupu do EU, kdy na 80 %
ãlenÛ KSâM se vyslovovalo proti vstupu). Byla zdÛrazÀována zejména potﬁeba stálé, zcela otevﬁené komunikace a zpûtné vazby mezi ãlenskou základnou
a vedením strany. Na zasedáních ÚV bylo zdÛrazÀováno, jak je dÛleÏité, aby „stranické elity“ nezaãaly Ïít
vlastním Ïivotem, ale aby Ïily problémy lidí, kteﬁí je
zvolili. S odkazem na zku‰enost a moudrost ãlenské
základny, kterou projevila v referendu o názvu strany,
ãlenové ÚV varovali pﬁed tím, aby se rozhodovalo za
ãlenskou základnu, aby se kontakt omezoval na ukládání úkolÛ a vybírání pﬁíspûvkÛ, na informace o v˘sledcích politiky a v˘zvy k podpoﬁe pﬁed volbami.
âlenskou základnu je nutné brát jako celek, neunáhlovat se zobecÀováním postojÛ nûkter˘ch hlasitû
a radikálnû se projevujících jednotlivcÛ ãi skupinek.
SympatizantÛm KSâM názorová rÛznorodost ve
stranû nevadila a nevadí, ãasto ji naopak oceÀují. ¤íkají si s uznáním: komunisté pﬁem˘‰lejí. Není ov‰em moÏné pﬁehlédnout, Ïe na situaci také reagují protivníci,
které málo zajímá vûcn˘ obsah na‰í politiky. SnaÏí se
pouze vyuÏívat diskuse, vná‰et urãit˘ neklid, zesilovat
animozitu a provokovat pﬁípadné ha‰teﬁení. Zejména
rÛzná média se snaÏila a snaÏí stylizovat skupiny ve
stranû, zvlá‰tû vedoucí pﬁedstavitele do rÛzn˘ch názorov˘ch proudÛ a politick˘ch orientací. S blíÏícím se sjezdem se takové snahy stále stupÀovaly.
V celé diskusi proto strana usilovala o to, aby si zachovala svÛj charakter jako disciplinovaná, akceschopná politická strana, která dûlá vûrohodnou, srozumitelnou levicovou politiku.

KSâM se vyrovnávala
s historick˘m dûdictvím
KSâM nezmûnila a nepovaÏovala za potﬁebné zásadnû mûnit svÛj vztah k ãinnosti KSâ. Komunisté nezmûnili svÛj název, protoÏe nepovaÏují za moÏné mûnit zásadnû svou identitu. Podstata komunistického
hnutí je trvalá, pﬁesahuje hranice minulosti i pﬁítomnosti. Tím se také li‰í od dal‰ích politick˘ch stran, které Ïijí pﬁítomností a z velk˘ch slibÛ, i kdyÏ kaÏdá z nich
uÏ má vlastní minulost.
Strana nezapírá své koﬁeny, srovnávání pﬁítomnosti s minulostí povaÏuje za pﬁirozené. Ne‰lo a nejde
o nekritick˘ vztah, o nostalgii ani o prosté analogie.
Pﬁipomínala si nejen úspûchy a vítûzství, ale i poráÏky, nejen stateãnost, ale i obãasnou malost i zbabûlost, pravdivá zji‰tûní a spravedlivé postupy, ale i selhání, váÏné chyby i omyly. Neodpou‰tí sv˘m pﬁedstavitelÛm poru‰ování zákonnosti.
V‰echno to mûla na mysli, kdyÏ si v kvûtnu 2001 pﬁipomínala 80. v˘roãí zaloÏení KSâ, kdyÏ 6. dubna 2002
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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pﬁipomnûla 70. v˘roãí mostecké stávky a její nadãasov˘ odkaz, i situace, kdy se hnutí vzdalovalo politick˘m
i mravním nárokÛm z prv˘ch let své existence, kdy
opou‰tûlo citliv˘ pﬁístup k lidem i ke sv˘m politick˘m
oponentÛm. Kriticky posuzovala svou ãinnost i na konferenci k 10. v˘roãí svého zaloÏení jako KSâM.
KdyÏ rekapitulujeme v˘voj mezi sjezdy, nemÛÏeme
pominout ãiny souãasné politické elity, která dûjiny
úãelovû zneuÏívá, snaÏí se rádoby moderními návraty
i k dávn˘m dûjÛm v minulosti ãeského státu, znásilÀovat pamûÈ lidu a národa. „Jde jim o takov˘ v˘klad, kter˘ by opodstatnil vládu kapitálu, kter˘ by ospravedlnil
v‰echny protilidové skutky, kter˘ch se dopou‰tûjí“,
konstatoval na 18. zasedání ÚV KSâM v ﬁíjnu 2003
M. Grebeníãek.
I v ãinnosti komunistického hnutí je v‰e pozitivní
ironizováno, v‰e negativní naopak zveliãováno, ba
pﬁímo démonizováno. Strana jiÏ pﬁed ãasem odmítla stále obnovovan˘ poÏadavek omluv za nûkteré ãiny, kter˘ch se KSâ dopustila. Nikdo z tûch, kteﬁí takov˘ poÏadavek neustále vzná‰ejí, totiÏ o nû ve
skuteãnosti nestojí. Je jenom prostﬁedkem ke ‰pinûní ve‰keré práce komunistÛ a ke zpochybÀování
KSâM a jejího poslání.
Strana si uvûdomuje, jak mnoho sama stále je‰tû
dluÏí pﬁi aktuálním objasÀování tradic, pﬁi obranû toho,
co bylo v minulosti zemû, státu i na‰í vlastní strany
(vãetnû regionálních dûjin) pozitivního. I kdyÏ odborné
a teoretické zázemí strany jiÏ leccos vykonalo, stále
dluÏíme dÛslednou anal˘zu v˘stavby a pﬁíãin pádu socialismu i listopadového zvratu a polistopadového v˘voje, po nûmÏ zÛstává pachuÈ podvodu spáchaného
na lidu ve prospûch úzké skupinky „vyvolen˘ch“.
Komunisté, pouãeni minulostí, realisticky posuzují
pﬁítomnost, s odvahou hledí do budoucna.

Proti krajnostem
ve vnitrostranickém v˘voji
Na názory a postoje jednotlivcÛ a skupin uvnitﬁ
strany pÛsobí ﬁada vlivÛ. Nûkteﬁí z nich jsou ménû citliví vÛãi nov˘m skuteãnostem, v jejich pﬁístupech
a hodnocení pﬁevládá setrvaãnost. Stál˘ i dosti intenzívní je tlak zvenãí - na likvidaci komunistického charakteru strany.
Strana v období po V. sjezdu nadále dÛslednû odmítala sebestﬁedné sektáﬁství tûch, kteﬁí chtûli zmûnit
stranu v sektu, izolovanou od okolního svûta. Nebyla
a není ochotna se podvolovat vyskytujícímu se levicovému radikalismu, kter˘ se doÏaduje hlubok˘ch zmûn
rychleji, neÏ je to reálné. Jde o postoje, které se zapﬁísahají ortodoxností, stylizují se do role ochráncÛ
ideové ãistoty. Jejich nositelÛm v‰ak chybí schopnost
vnímat skuteãnost, znalost reality. Uchylují se k lacin˘m deklaracím, silov˘m ﬁe‰ením, spoléhají na údernost, jako pﬁedpoklad rychlého v˘sledku.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Objevují se ale i mínûní a postoje konjunkturalistické, které formálnû zmiÀují dlouhodobé cíle a odpovídající strategii, ale jimÏ jde hlavnû o pﬁesvûdãivou i dostateãnû vstﬁícnou adaptaci na kapitalistické
podmínky, o vstup do uÏ‰ího okruhu v politickém ringu, o uznání ze strany partnerÛ. Hlavním motivem je
dosáhnout „pﬁijatelnosti“ podle podmínek, diktovan˘ch vládnoucí elitou. V postupu se zdÛrazÀuje zejména pragmatická orientace na krátkodobûj‰í, povrchní potﬁeby a zájmy, objevuje se snaha ráznûji se
oddûlit od minulosti, pﬁedstavy o socialistické perspektivû jsou stále mlhavûj‰í.
Snahy obou takov˘ch krajních tendencí nacházejí u reÏimu pochopení. Levicoví radikálové slouÏí
k dal‰ímu oãerÀování i démonizaci strany i jako klín,
kter˘ by mûl tûleso strany roz‰típnout. TémuÏ úãelu
slouÏí i jednostranná pragmatická orientace, která by
mohla stranu postupnû paralyzovat a zpochybnit její
existenci.
U rozhodující, naprosto pﬁevaÏující ãásti ãlenÛ strany Ïádná z obou tendencí nenachází oporu. Ani neãleny, pﬁíznivce strany neoslovují nerealistické pﬁístupy a plan˘ radikalismus ani politika, v níÏ by se rezignovalo na levicovost.

II.

Programová orientace KSâM
a její v˘sledky
Situace v âeské republice
KSâM se v období po V. sjezdu soustavnû a zevrubnû zab˘vala stavem ve spoleãnosti, v ekonomice,
v sociální, politické a kulturní sféﬁe, jakoÏ i morálním
ovzdu‰ím v zemi. Usilovala o vûcn˘, objektivní obraz
situace. Její rozbory i prognózy byly nejednou oznaãovány za politicky úãelové a zlehãovány, pﬁesto se
pozdûji ãasto potvrzovaly.
âeská spoleãnost má stále pomûrnû bohat˘ potenciál, zemû je v‰ak navzdory ostentativnímu optimismu oficiálních pﬁedstavitelÛ v neutû‰eném stavu.
Nedochází k ekonomickému vzestupu, kter˘ nûkteﬁí optimistiãtí národohospodáﬁi stále slibují. Národní
hospodáﬁství se nevyvíjí pﬁíznivû. Domácí hospodáﬁsk˘ sektor má aÏ neuvûﬁitelnû nízkou v˘konnost.
13
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Sociální demokracie se od pÛvodního kritického postoje k divoké, totální privatizaci po získání vládní moci rychle pﬁeorientovala na její rychlé a plné dovr‰ení.
Zemanova i ·pidlova vláda se zbavovaly jakékoli úãinné kontroly v odvûtvích a podnicích existenãnû dÛleÏit˘ch pro ekonomickou prosperitu i bezpeãnost a suverenitu zemû. Rozprodávaly i podniky lukrativní, ziskové, s velk˘m exportním potenciálem. Plo‰ná, absolutní
privatizace je pﬁitom kontraproduktivní. A silná úloha
státu v ekonomice, existence veﬁejného sektoru je pﬁirozenou a uznávanou nezbytností.
VáÏné problémy existují nejen díky rozkradenému
hospodáﬁství. Zámûrnû byl podcenûn fakt, Ïe se ekonomika otevﬁela agresivním, finanãnû siln˘m nadnárodním spoleãnostem. Nekontrolovan˘m otevﬁením
procesÛm kapitalistické expanze (globalizace) dochází k odlivu ziskÛ do zahraniãí, ke ztrátám na majetku,
k likvidaci kdysi lukrativních v˘rob, ke zhor‰ování i likvidaci pracovních míst a moÏnosti zamûstnání.
Dal‰í útlum cel˘ch odvûtví prÛmyslu bude pokraãovat. Nebudou dostateãné disponibilní zdroje. Bezhlavá
privatizace zbavila stát v˘razn˘ch a jist˘ch zdrojÛ pﬁíjmu. Poroste zadluÏenost státu i spoleãnosti. Státní
dluh narÛstá jiÏ od roku 1993 a jeho rÛst se od roku
1999 prudce zrychlil. V roce 2001 dosáhl úrovnû
289 mld. Kã (s dal‰ími dluhy, napﬁ. obcí, tvoﬁil
334 mld. Kã), v roce 2003 493,2 mld. Kã a na konci roku 2004 tak mÛÏe dosáhnout aÏ 626,4 mld. Kã, coÏ je
ãtvrtina HDP. Dynamika jeho rÛstu je zaráÏející: bûhem
jednoho roku vzrÛstá o 100 miliard Kã. Na kaÏdého obãana âR pﬁitom jiÏ na konci minulého roku pﬁipadlo zadluÏení ve v˘‰i pﬁes 48 tisíc Kã. Jen na úrocích z dluhové sluÏby a na obsluhu bude nutno v tomto roce zaplatit témûﬁ 28 mld. Kã. Dluh pﬁitom nejde na prorÛstová opatﬁení, ale projídá se. Reforma veﬁejn˘ch financí
jeho rÛst pouze zpomaluje, na konci roku 2006 se
pﬁedpokládá, Ïe dosáhne 1 biliónu Kã.
âeská republika se pﬁitom stala povûstnou rozsahem ãerné a ‰edé ekonomiky, hospodáﬁskou kriminalitou, nespoãetn˘mi bankovními a podnikov˘mi tunely,
zámûrn˘mi konkurzy, daÀov˘mi úniky a mírou korupce. To na jedné stranû.
Na druhé stranû se otﬁesn˘m zpÛsobem nakládá
s nejv˘znamnûj‰ím statkem, s pracovní silou, s lidskou prací. Náklady konkurenãních stﬁetÛ v celosvûtovém prostoru (náklady „globální konkurence“), bﬁímû
úsporn˘ch programÛ, se pﬁená‰í na ‰iroké, pracující
vrstvy. Znovu se jim radí, aby si „utáhly opasky“.
Souãástí odpovûdnosti, kterou pﬁejímají okresní
a krajské orgány KSâM je udûlat inventuru, co zbylo
z prÛmyslu, ze strojírenství, z leteckého a textilního prÛmyslu a skláﬁsk˘ch závodÛ, z kvalitních, svûtoznám˘ch
firem, ale také z dopravy a rozvinutého zemûdûlství.
Do zemû je v‰emoÏnû lákán zahraniãní kapitál.
Vytváﬁí sice pracovní pﬁíleÏitosti, ale po vyãerpání
komparativních v˘hod, daÀov˘ch prázdnin a dal‰ích
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‰tûdr˘ch úplatkÛ, které mu vlády poskytují, se pﬁesouvá jinam, zejména za levnûj‰í pracovní silou. Pﬁitom
v mezinárodních relacích nízké mzdy v zemi stále pﬁevaÏují, v katastrofální situaci se ocitají desetitisícové
zástupy tûch, kter˘m byly a jsou mzdy zadrÏovány.
Nízké pﬁíjmy pﬁitom podvazují spotﬁebu a brzdí ekonomickou modernizaci.
V âeské republice v mezidobí mezi V. a VI. sjezdem
KSâM silnû vzrostla nezamûstnanost. Od roku 1989
ubylo v âR více neÏ 750 000 pracovních pﬁíleÏitostí.
V zemi je podle oficiálních údajÛ více neÏ pÛl milionu lidí bez práce (a pﬁitom je velk˘ rozdíl mezi oficiální mírou nezamûstnanosti a skrytou nezamûstnaností). Na
konci ledna 2004 nezamûstnanost dosáhla zatím rekordní v˘‰e 10,8 % a oãekává se dal‰í vzestup.
V situaci sociální katastrofy se ocitly celé regiony,
v nûkter˘ch je nezamûstnanost i více neÏ 20 %. Z práce
jsou vytlaãováni mladí lidé, ze ‰kol vycházejí absolventi,
kteﬁí nezískávají moÏnost pracovat a osvojovat si pracovní návyky. Postihovány jsou Ïeny s mal˘mi dûtmi,
osoby s nízkou kvalifikací, zdravotnû postiÏení, muÏi i Ïeny v ponûkud vy‰‰ím vûku. Programy zamûstnanosti,
které vláda pﬁipravila, jsou naprosto nedostateãné.
Pro obãany jsou také zcela nedostateãné programy, které vlády prosadily a chystají v sociální sféﬁe.
Váznutí ekonomického v˘voje a hroucení sociálního
systému se vzájemnû podmiÀuje. Tvrdé úspory na
úkor nejpoãetnûj‰ích vrstev obãanÛ nemohou tento
stav zmûnit.
Ekonomick˘ vzestup je vykazován na základû rÛstu kont majitelÛ velk˘ch podnikÛ a firem a nepoãetné
vrstvy manaÏerÛ. Îivotní úroveÀ podstatné ãásti obyvatel âR ale díky „narovnávání cen“ stagnuje ãi se dokonce sniÏuje. Na 280 tisíc domácností Ïije v chudobû a 7 % domácností má prostﬁedky jen na nejnutnûj‰í potraviny, nikoliv na dal‰í nejnutnûj‰í v˘daje. Hodnû
obãanÛ ãerpá ze sv˘ch tenãících se úspor, stále více
jsou jim nabízeny nákupy na úvûr. Naprostá vût‰ina
z 2,5 milionu dÛchodcÛ nedosahuje je‰tû úrovnû kupní síly svého dÛchodu z roku 1989.
Navzdory politick˘m proklamacím o spoleãnosti
vzdûlání dochází k pokusÛm o omezení studijních ‰ancí sociálnû slab˘ch vrstev. Pro vût‰inu obãanÛ se bydlení stále více stává drah˘m a pro mnohé i nedostupn˘m luxusem. Ve zdravotnictví se zabydlelo kupãení se
zdravím. Obãany stále více znepokojuje stav obecné
kriminality, zvy‰ující se úroveÀ sebepo‰kozování mládeÏe drogami a aktivizace rÛzn˘ch extrémních uskupení, od otevﬁenû rasistick˘ch a xenofobních po nebezpeãnou politizaci národnostních vztahÛ (nejen v západním pﬁíhraniãí, ale také napﬁ. na Hluãínsku ãi Tû‰ínsku).
Do‰lo k rozkladu armády. Nev˘kon˘ je faktor veﬁejn˘ch sluÏeb. Podfinancována je i ãeská kultura.
Místo tvÛrãích osobností ovládli scénu tvÛrci image
a vym˘vaãi mozkÛ. Na „kulturním trhu“ se na „konzumenty“ valí záplava banalit, hloupostí, polopravd i lÏí.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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Také na politické scénû zavládly namísto kritického my‰lení a vûcn˘ch debat manipulace a mocenské
hrátky. âas se tu zrychluje, nadchází období vypjat˘ch politick˘ch bojÛ. Panuje krize dÛvûry v politické
strany a instituce. Zatím co rÛzné zemû Evropy vykroãily v tûchto letech doprava, âR se ubírala v nûkolika posledních letech opaãn˘m smûrem, rostoucí
nespokojenost obracela pozornost obãanÛ doleva.
V. Havla si na piedestal jako symbol úspû‰ného
kontrarevoluãního zvratu postavili zejména pﬁedstavitelé zahraniãního kapitálu. Vystupoval vÏdy jako samolib˘ provinciální ‰éf, jemuÏ byla Ïivotní realita - nejenom v jeho vlastní zemi - naprosto vzdálená. Také
pﬁedstavitelé politick˘ch stran mohli po pomûrnû dlouhou dobu klamat veﬁejnost frázemi o nejlep‰ích úmyslech. Ve skuteãnosti se chovali bezradnû, váÏné problémy, do nichÏ zemû zapadala, pouze odsouvali.
Vládám chybûla koncepce a základní pﬁedstava o v˘chodiscích, jejich hlavní starostí bylo udrÏet se na získan˘ch mocensk˘ch pozicích.
Za takové situace nemohly vznikat podmínky pro
tûsnou vazbu mezi obãany a jejich politickou reprezentací. Vlády si naopak stále více zvykaly jednat za zády
obãanÛ i parlamentu a kupãit pﬁitom s mocí a národními
zájmy. Systém spoleãenské kontroly se dále rozpadal.
Politické strany (vládní koalice, ODS) jsou dnes
charakterizovány svou programovou vyprahlostí, realizaãní bezradností, pﬁízemním pragmatismem. Ve
v‰ech je více ménû rozvinuta krize vedení, odvíjející
se od krize osobností. V‰echny reÏimní strany nesly
vládní odpovûdnost, v‰echny své voliãe zklamaly, pro
mnohé ztratily jakoukoliv dÛvûryhodnost.
Hlavním pﬁedstavitelem pravice, a tím i hlavním
protivníkem pro levicovou stranu, zÛstává ODS (spolu s Unií svobody - DEU). TûÏí pﬁedev‰ím ze selhávání sociální demokracie i z boje za ãesk˘ národní zájem, zvlá‰tû ve vztahu k EU. V KDU-âSL lze zaznamenat urãité sociálnû citlivûj‰í aspekty. Její váÏnost
ale oslabily honba za církevními restitucemi, podpora
návratu ‰lechtického majetku i nevyjasnûné vztahy
k landsman‰aftu. âtyﬁkoalice se postupnû propadla
do politického zapomnûní, prázdná moralizátorská
hesla velice záhy vyãpûla, zÛstala jen pachuÈ z honby
za mocensk˘mi pozicemi.
Politickou scénu po pomûrnû dlouhou dobu deformovala „opoziãní smlouva“ mezi âSSD a ODS a její
„prohloubení“; smlouva zv˘‰ila vliv pravice na politické scénû a ve sv˘ch dÛsledcích (vãetnû zastavení
kampanû „ãisté ruce“) ztíÏila Ïivot vût‰iny obãanÛ.
Situaci nemohla napravit ani levopravá (ãi spí‰e stﬁedopravá) koalice, se sv˘m vnitﬁním napûtím a sváry,
které pﬁispûly k tomu, Ïe se uskuteãnûní volebního
programu âSSD stalo pouhou fikcí.
KSâM velmi odpovûdnû zvaÏuje svÛj dal‰í postup.
Je si plnû vûdoma, Ïe po ‰patné vládû koalice mÛÏe
pﬁijít vláda je‰tû hor‰í, v ãele s ODS. Tato konzervaNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

tivnû liberální strana se pﬁitom rozkroãuje hodnû ze‰iroka, chce spolknout co nejvíce voliãÛ od stﬁedu doprava. Pﬁi své kritice nemá na zﬁeteli zlep‰ení situace
v zájmu vût‰iny obãanÛ. Chce pouze dosáhnout toho,
aby dosavadní - v podstatû pravicovû orientovaná vládní koalice byla vystﬁídána formací, která by uskuteãÀovala je‰tû asociálnûj‰í program.
âSSD v‰ak proto nemohla KSâM nijak ‰etﬁit.
ZÛstává sice moÏn˘m partnerem, souãasnû je ale
i politick˘m soupeﬁem. Je politickou silou, která se
stále silnûji angaÏuje v restauraci kapitalismu, uzavírá
s ním kompromis a touto politikou se v oãích nemalé
ãásti veﬁejnosti stále více kompromituje.
Od roku 1998, kdy se vláda âSSD sama oznaãovala za „vládu sebevrahÛ“ a kdy v jejím programu objektivnû existovaly mnohé styãné body s programem
KSâM, propadala stále více logice obhajoby získan˘ch
mocensk˘ch pozic a zapadala do mocensk˘ch tahanic. Manévruje se zﬁetelem k více ãi ménû vzdálenému
termínu voleb. Po volbách rezignovala na své volební
sliby a stále více ustupovala sv˘m smluvním ãi koaliãním partnerÛm, pﬁed volbami se od nich snaÏila viditelnû odli‰it, zdvihnout opût levicová hesla. Její politika
je programovû vyprázdnûná. Pod hesly ekonomické
efektivnosti a pod záminkou potﬁeby efektivního v˘konu moci uskuteãÀuje asociální politiku, lhostejnou k zájmÛm ‰iroké veﬁejnosti. Její jednání je nejen mocensky
úãelové, ale také sv˘m soustﬁedûním na procesy rozdûlování namísto tvorby nov˘ch zdrojÛ, ani k dynamiãtûj‰ímu v˘voji nesmûﬁuje. Kde zÛstala teze, Ïe nikoli
banka ale ‰kola bude nejdÛleÏitûj‰í budovou v obci?
Vládní koalice, vedená âSSD, se identifikuje se
zájmy mocensk˘ch elit a pﬁíjmovû nejvy‰‰ích vrstev.
Zaji‰Èuje jim vysoké pﬁíjmy a „únosné“ danû, kompenzuje ztráty krachujícím bankéﬁÛm, v hypotékách dotuje bydlení pro nejbohat‰í. Na úkor stﬁedních vrstev
a sociálnû slab˘ch zavádí plo‰né zdraÏování základních potﬁeb (vãetnû energie), zatûÏuje je plo‰nou daní z pﬁíjmÛ, zvy‰ováním nájmÛ a ohroÏuje snahou
o deregulaci nájemného. SnaÏí se rÛzn˘mi opatﬁeními
omezit mandatorní v˘daje.
Namísto politiky sociální spravedlnosti a rovnosti
‰ancí v skrytu uplatÀuje heslo: „AÈ platí chudí“! ãi
„Obãane, starej se!“ a bezprostﬁednû ohroÏuje velké
skupiny lidí. âSSD se tak nejen distancuje od sv˘ch socialistick˘ch tradic, ale schází i z cesty obhajoby a prosazování sociálního státu. Podle V. ·pidly si nadále lidé
musí pﬁivykat na to, Ïe budou Ïít v trvale nejist˘ch podmínkách. Právû takovému postoji pﬁizpÛsobuje svou
politiku, která je nejtvrd‰ím zásahem proti sociálnû nejslab‰ím za celou dobu existence ãeské ekonomiky.
Pravice tak v politice âSSD nalezla své úspû‰né
pokraãovatele. Levicové proklamace jsou prÛhledné:
pouze zakr˘vají faktickou spolupráci s pravicí, podﬁizování se jejím potﬁebám. âSSD je ve vleku pravice.
Nejen, Ïe za ni dûlá rÛzné nepopulární kroky (a pﬁes
15
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nû se ODS paradoxnû zase ‰plhá nahoru), ale mnohé z nich by ani pravice neudûlala lépe. AÏ kam se
propadla levicovost po XXX. sjezdu âSSD?
Jak˘ smysl má dnes bonmot premiéra smluvnû
partnerské vlády, Ïe KSâM je usychající vûtev na stromu sociální demokracie? KSâM zÛstává jedinou skuteãnû levicovou, dÛslednû levicovou stranou v politickém spektru âeské republiky. Své voliãe nezrazuje.
Od velice mnoh˘ch praktick˘ch postupÛ âSSD je
KSâM nucena se rozhodnû distancovat. Nevidí v‰ak
nadále v sociální demokracii svého hlavního soupeﬁe.
Komunisté si - navzdory této nejnovûj‰í zku‰enosti neuzavírají cestu ke spolupráci s levicí, nepﬁehlíÏejí
obdobné a shodné poÏadavky. Berou v úvahu i rostoucí nespokojenost nûkter˘ch funkcionáﬁÛ a zejména
v˘znamné ãásti ãlenÛ âSSD s politikou jejího vedení
a postoje pﬁíznivcÛ a voliãÛ této strany.
Situaci v âSSD pozornû a se vzrÛstajícím znepokojením sleduje mimoparlamentní Strana demokratického socialismu, její pﬁedstavitelé se spolupráci s komunisty nevyh˘bají. Úãastní se rÛzn˘ch setkání a diskusí, podílejí se i na práci nûkter˘ch odborn˘ch skupin
(odborná skupina pro vûdu).

âeská republika
v mezinárodních vztazích
Ve svûtû, ve kterém vládnou nadnárodní monopoly
a finanãní kapitál, vyuÏívající vûdeckotechnického pokroku pﬁedev‰ím k dob˘vání nadziskÛ, se neustále
prohlubuje propast mezi svûtem bohatství a chudoby,
mezi zemûmi relativnû prosperujícími a státy trvale zaostávajícími, v nichÏ lidé chudnou i umírají hladem a na
bûÏnû léãitelné nemoci. ·okující je i míra, v níÏ se stupÀuje opovrÏení bohat˘ch a mocn˘ch vÛãi jejich údûlu.
Pod prÛhledn˘mi záminkami a s pomocí úãelov˘ch lÏí
je vÛãi tûm nejchud‰ím z nich, ale bohat˘m na pﬁírodní, nerostné zdroje, arogantnû uplatÀováno hrubé násilí. Stále ãastûji se stávají objekty pﬁím˘ch vojensk˘ch
pﬁepadÛ i vzhledem ke své v˘znamné strategické poloze. Lidská civilizace je tlaãena na okraj propasti bezohledn˘m koﬁistûním z pﬁírodních zdrojÛ a bohatství.
V mezinárodních vztazích jsme tak svûdky obrovské ofenzivy imperialismu, která má uvolÀovat cestu
celosvûtové, globální expanzi kapitálu. S nástupem
Bushovy administrativy se arogance USA a dal‰ích
západních velmocí, s níÏ bezohlednû prosazují své
zájmy, dále vystupÀovala. Konvergenãní scénáﬁ je nahrazen konfrontaãním.
Clintonova strategie „nízké intenzity“ konfliktÛ byla
opu‰tûna. USA vyuÏívají vojenské, technické a finanãní pﬁevahy otevﬁenû k tomu, aby preventivními
„údery“ likvidovaly „ohniska odporu“ proti existujícímu
uspoﬁádání. Mûní se tak zásadním zpÛsobem povaha
mezinárodních vztahÛ. StupÀují se hrozby rÛzn˘ch
druhÛ fundamentalismu a intenzita konfliktÛ. Válkou
16

v Jugoslávii, v Afghánistánu a v Iráku je zasazována
stra‰livá rána mezinárodní politické stabilitû. Zhroutil
se systém Jalta - Postupim, vznikl˘ po 2. svûtové válce. V troskách je nezasahování, územní integrita,
otﬁesen je cel˘ pracnû budovan˘ systém mezinárodního práva. OSN, Rada bezpeãnosti, je zesmû‰Àována útoky na její základní principy.
Lidská práva, za jejichÏ nedodrÏování a pﬁehlíÏení
byly USA v 60. a 70. letech je‰tû právem stavûny pﬁed
svûtov˘m veﬁejn˘m mínûním na pran˘ﬁ, jsou nyní vyuÏívána jako záminka k legitimizaci mocensk˘ch pﬁepadÛ suverénních národních státÛ, ke zdÛvodÀování
„humanitární intervence“. Teroristick˘ pﬁepad USA se
stal záminkou nejen k aktÛm státního terorismu, ale
i k nov˘m útokÛm na lidská práva a svobody ve vlastní zemi. Demokracie prochází krizí i díky roz‰iﬁování
nástrojÛ mocenské kontroly o její informaãní, „mûkké“
prostﬁedky a zdroje.
Zdá se, Ïe není síly, která by dokázala vzdorovat
obnovû otevﬁeného velmocenského cynismu jediné
supervelmoci v unipolárním svûtû, která vyuÏívá i zámûrného tﬁí‰tûní, fragmentace svûta, aby pak vystoupila jako jeho spasitel, jako „regulátor chaosu“.
Konflikty se obnovují i ve vztazích evropsk˘ch
mocností a mezi Evropskou unií a Spojen˘mi státy,
které se snaÏí Evropu udrÏet v pozici jakéhosi svého
protektorátu. Chtûjí tak ãelit vzniku nepﬁíjemnû silného
evropského konkurenta a tendenci k obnovû vícepolárního svûta. Dochází k mûﬁení sil, k brutálnímu nátlaku USA na spojence, ke stﬁetÛm, ke snaze vyuÏít
rozdílÛ v pozicích „star˘ch“ a „nov˘ch“ ãlensk˘ch zemí
EU a jejich ambicí a postavit je proti sobû.
Do „klubu vyvolen˘ch“ se snaÏí po svém zaﬁazení
do NATO a EU aktivnû zaãlenit i âeská republika.
Ukázalo se, Ïe Ïádná z polistopadov˘ch vlád ani sociálnû demokratická exekutiva nebyla schopna dÛslednû zastávat ãeské národní zájmy vÛãi zahraniãním
ekonomick˘m a politick˘m tlakÛm, vÛãi tlakÛm EU a militaristick˘m tendencím NATO. Zemû byla po historicky
dlouhé údobí základnou trhÛ daleko pﬁesahujících území státu a vydobyla si v rámci ãeskoslovenského státu
ve svûtû v˘znamné postavení. V zájmu naprosté vût‰iny obãanÛ nebylo podﬁizovat se imperiálním zájmÛm
mocností, vyklízet jim prostor, místo trÏní expanze podnikat na dal‰í a tradiãní partnery hloupé ataky a podstupovat tak riziko jednostrann˘ch orientací. Ohlupující
bylo tvrzení, Ïe podﬁídíme-li se diktátu MMF a tlakÛm
EU, dostane se nám vysoké hospodáﬁské pomoci, která vyvolá automaticky i vysokou prosperitu.
Odmítnutí referenda ke vstupu do NATO pﬁispûlo
k tomu, Ïe se âeská republika dostala - aniÏ se mohli její obãané vyjádﬁit - do plného podruãí militaristické
politiky USA. Souhlasem s agresí proti kdysi bratrské
Jugoslávii a s bombardováním civilního obyvatelstva
ãesk˘ stát poprvé ve sv˘ch dûjinách stanul po boku
agresora. PﬁestoÏe se zásluhou parlamentu nemohla
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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vláda pﬁi napadení Iráku mezi útoãníky pﬁímo pﬁihlásit, sv˘mi zámûrnû rozkolísan˘mi, podlézav˘mi postoji nahrávala USA, aby nás do seznamu sv˘ch spojencÛ ve válce proti Iráku mohly zaﬁadit. A nakonec,
poprvé v historii âR a âeskoslovenska bojové jednotky v agresivní válce v jedné z nejchud‰ích zemí svûta, v Afghanistánu, pﬁímo vstupují do bojov˘ch akcí.
Namísto snahy nenechat se vtáhnout mezi soukolí stﬁetÛ mezi hlavními svûtov˘mi mocensk˘mi centry
a odpovûdnû prosazovat zájmy âeské republiky se
i sociálnûdemokratické vlády, dokonce je‰tû servilnûji
neÏ vlády pravicové, mocn˘m patronÛm podbízejí.
Lákány pﬁíslibem v˘hod pﬁedstihují sv˘mi akcemi jejich pokyny, horlivû se ucházejí o pochvaly a ocenûní.
Namísto v˘hod se v‰ak zemi dostává nesvéprávného
statutu polokolonie cizích mocí.

Omezování obãanské suverenity
a zastra‰ování pracujících lidí
Situací v zemi je znepokojeno mnoho obãanÛ.
Nespokojen˘ch ãi nepﬁíli‰ spokojen˘ch s rÛzn˘mi
stránkami Ïivota ve spoleãnosti je vysok˘ poãet lidí,
mezi 75 aÏ 90 %. Se svou sociální situací není spokojena více neÏ polovina obãanÛ, mnozí jsou znepokojeni ekonomick˘m v˘vojem, sociálním napûtím, rÛstem kriminality, malou moÏností úãastnit se rozhodování o veﬁejn˘ch vûcech.
ÚV KSâM jiÏ v ãervnu 2003 na svém 17. zasedání konstatoval, Ïe atmosféra ve spoleãnosti postupnû
houstne, Ïe ve spoleãnosti to zaãíná vﬁít. Napûtí se
koncentruje zvlá‰tû v nûkter˘ch vrstvách a regionech.
Zamûstnanci, obãané se zaãínají ãastûji a hlasitûji domáhat sv˘ch práv. Hledají a vût‰inou zatím nenacházejí v˘chodisko. Politice a politikÛm nedÛvûﬁují.
Pﬁipou‰tûjí sice znepokojivé jevy a s pomocí médií,
kter˘m jde o atraktivitu pÛsobení, na nû poukazují, ale
vzápûtí je rÛzn˘m zpÛsobem zlehãují a zapírají svou
spoluodpovûdnost. Starosti obãanÛ se snaÏí pﬁehlu‰it
odkazy na pseudoproblémy a záplavou plytkostí.
Lidé Ïijí ãasto ve velké existenãní nejistotû, bojí se
o práci, o bydlení, o svÛj Ïivotní standard. Zesílilo jejich podﬁízení vÛãi zamûstnavatelÛm. Bojí se ozvat,
musejí si nechat v‰echno líbit. Ozvou-li se, jsou zastra‰ováni, umlãováni. Siln˘ je proto pocit bezv˘chodnosti, beznadûje, stav rezignace. Sociální smír je naru‰ován jen zãásti a dílãí v˘buchy nespokojenosti se
daﬁí regulovat do ﬁeãi‰tû apatie.
Situace nemá jednoduché politické ﬁe‰ení.
Pﬁíznivé zmûny nastupují pozvolna. K pﬁekonávání
paradoxní roztrÏky mezi (spí‰e levicovou) hodnotovou
orientací a proklamací (spí‰e pravicové) politické volby zaãalo docházet aÏ v druhé polovinû 90. let. Ve
volbách v roce 2002 uÏ roztrÏka nebyla tak v˘razná
a zaãala b˘t pﬁeklenována. Lidé ve zv˘‰ené míﬁe vnímají, co je v politice levicovost a pravicovost.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Pozvoln˘ nárÛst levicové orientace obãanÛ lze pozorovat jiÏ od roku 1994. V letech 1994, 1997, 2000
a 2003 se hlásilo k levicové orientaci 18, 19, 23 a 25 %
obãanÛ, ke stﬁedu obdobnû 32, 33, 30 a 31 % obãanÛ
a k pravici 40, 36, 37 a 35 % obãanÛ. Nerozhodnut˘ch
zÛstávalo 10, 12, 10 a 9 %.
Obãané si stále jasnûji uvûdomují ‰ir‰í souvislosti
své situace. Kritiãtûji posuzují politické strany a jejich
funkcionáﬁe a politiky vÛbec. Vystﬁízlivûní z pﬁedstav
o jejich odpovûdnosti a kompetentnosti postupuje
rychle a tuto tendenci se nedaﬁí zvrátit. Mnozí jsou jiÏ
i rozhoﬁãeni sebestﬁedností politikÛ a jejich sociální
bezohledností. OÏivuje i tradiãní smysl populace ãesk˘ch zemích pro sociální spravedlnost. Je dan˘ tradicemi, Ïivotním stylem, vysokou úrovní kultury a smyslem pro skuteãnou demokracii. Roste poãet lidí, kteﬁí
svou nespokojenost dávají otevﬁenû najevo a volají po
obnovû rozumn˘ch politick˘ch pﬁístupÛ.
Kolísání voliãské podpory a rozporn˘ v˘voj voliãsk˘ch preferencí v‰ak znovu a znovu ukazuje i na selhávání politického odhodlání a soudnosti.
Nespokojení voliãi a nevoliãi jsou na tom ve svém
osobním Ïivotû ãasto zle, ale nevûﬁí uÏ nikomu.
Nechtûjí pﬁebírat odpovûdnost, spí‰e vyãkávají. Je
hodnû (více neÏ 40 %) tûch, kteﬁí povaÏují svou úãast
ve snahách o zmûnu za zbyteãnou. A nezﬁídka se
znovu nechávají vytrvalou a zjednodu‰ující propagandou zmást. Pﬁes rÛst preferencí komunistÛ (v lednu
2004 by kaÏd˘ pát˘ obãan volil komunisty) je tomu tak
i ve vztahu ke KSâM a v pﬁedstavách o lep‰ím Ïivotû.
Pro dne‰ní kapitalistick˘ systém je necelá pûtina obãanÛ, k socialistickému ﬁe‰ení se hlásí pﬁibliÏnû ãtvrtina dotazovan˘ch, tﬁetina se jasné charakteristice vyh˘bá a ãtvrtina dotazovan˘ch nedokáÏe ãi nechce na
takovou otázku odpovûdût.
Hlubinné politické procesy nicménû posilují vÛli
obãanÛ se o lep‰í podmínky pro svÛj Ïivot zasazovat. Snahy o skuteãné fungování a respektování vÛle obãanské spoleãnosti mohou i v pomûrnû krátké
dobû zesílit.
Nelze v‰ak vyvozovat zjednodu‰ené závûry. I ti,
kteﬁí v˘chodisko hledat chtûjí, se stále v pﬁeváÏné vût‰inû domnívají, Ïe je moÏné je nalézt v rámci souãasného reÏimu.

Souãasn˘ antikomunismus
KSâM citlivû vnímá krizi dÛvûry v reÏimní politiku,
kterou pﬁeváÏná ãást obãanÛ zaÏívá. Uvûdomuje si
ale, jak naivní by bylo pﬁedpokládat, Ïe existenãnû postihovaní, chudnoucí obãané budou spontánnû ke
stranû tíhnout. DÛvûru, Ïe jim komunisté mohou pomoci, mÛÏe strana získat jen tvrdou, cílevûdomou
a souãasnû doslova mravenãí, kaÏdodenní prací.
Je pravdûpodobné, Ïe ﬁadu pﬁístupÛ KSâM by
mnozí akceptovali, kdyby je mûli moÏnost poznat.
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Tápající voliãi v‰ak ãasto nevûdí o na‰ich postojích
skoro nic. Nezb˘vá neÏ potírat polopravdy i lÏi zakr˘vající realitu a zejména podporovat spravedlivá ohrazení a protesty obãanÛ proti v‰em asociálním praktikám a rostoucí sociální nerovnosti.
Komunisté mají pro své pÛsobení pomûrnû velk˘
prostor, pﬁes snahy protivníkÛ v‰emoÏnû jej zuÏovat.
Jsou oslovováni ﬁadov˘mi obãany i rÛzn˘mi funkcionáﬁi, v zastupitelstvech i v parlamentu se setkávají
s pﬁekvapiv˘mi manévry tûch, kteﬁí chtûjí jejich politické váhy vyuÏít.
Pﬁedev‰ím v‰ak stále musí ãelit dlouhodobému, cílevûdomému a urputnému tlaku. V souvislosti s ãinností komunistick˘ch stran se propagandû podaﬁilo
vytvoﬁit celou ﬁadu záporn˘ch stereotypÛ, s nimiÏ manipuluje. Reálnou zku‰enost obyãejn˘ch lidí pﬁesto
Ïádné sebevytrvalej‰í kampanû nemohou pﬁehlu‰it.
Zaãíná b˘t silnûj‰í neÏ krajnû emociální propaganda.
Je stále nesnadnûj‰í ovlivÀovat a po libosti utváﬁet veﬁejné mínûní o tûch, kteﬁí vytrvale zápasí o sociálnû
spravedlivé uspoﬁádání.
Schopnosti antikomunistÛ jsou ale variabilní.
Osoãují komunisty jiÏ po dlouh˘ch ãtrnáct let.
VynaloÏili znaãné úsilí zniãit je zvenãí, cílen˘mi, nenávistn˘mi kampanûmi zneuÏívajícími institucí státu
a s pomocí mediálních kampaní. Vytrvale manipulují
vûdomím obãanÛ a ‰íﬁí nenávist podle úãelové a zvrácené logiky, která „komunismus“ oznaãila za zloãinn˘
a kaÏdou zmínku o marxismu a socialismu mÛÏe stíhat jako trestn˘ ãin. Hodnû lidí takov˘m kampaním
stále podléhá. Zaznamenáváme i nové vlny antikomunismu. Objevují se na televizních obrazovkách,
projevují se v petiãních akcích, ale i v nûkter˘ch regionech a na úrovni rÛzn˘ch radnic.
Prostﬁedkem hrubého nátlaku jsou útoky, vydírání
i skandalizace jednotlivcÛ a ãasto i jejich rodin. Hrubé
útoky a lÏivá obvinûní ‰íﬁí i místní tisk (napr. druh˘m
kolem voleb do Senátu, jak jsme toho byli svûdky
v Chomutovû).
Pokud aktérÛm rÛzn˘ch nekulturních kampaní docházejí argumenty, uchylují se k represím.
Snahy o likvidaci KSâM mají rÛzné formy. Zákaz
její ãinnosti by se zdál nejjednodu‰‰í, ale je nejhÛﬁe
provediteln˘. Strany, které se samy oznaãují jako demokratické, se snaÏí komunisty tlaãit na okraj politického spektra, mezi strany pouze z nouze trpûné.
Protivníci se snaÏí komunisty umlãet, zamlãovat jejich
názory a stanoviska, pﬁezírat jejich shromáÏdûní a akce. Pokou‰ejí se vytlaãit jejich pﬁedstavitele ze sdûlovacích prostﬁedkÛ, a kdyÏ se to nedaﬁí, pak alespoÀ
ztûÏovat jejich komunikaci s veﬁejností, diskreditovat
program KSâM a hrubû zkreslovat návrhy na ﬁe‰ení
krize (zvlá‰tû poukazy na nereálnost návrhÛ).
Antikomunisté stále je‰tû doufají, Ïe komunistická
strana v této zemi se zvy‰ováním vûkové struktury
svého ãlenstva nakonec odumﬁe. Volební preference
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a v˘sledky ukazují, jak marné je takové oãekávání.
Proto se objevují snahy pokusit se omezit vliv komunistÛ tím, Ïe budou zatíÏeni spoluodpovûdností za nezdary politiky sociální demokracie. âást jejích funkcionáﬁÛ by se v tomto zájmu dokonce i vzdala známého
bohumínského usnesení o „nespolupráci“.
I komunisté ale musí hledat zpÛsoby, jak se takov˘m kampaním úãinnûji bránit. Pomûrnû hodnû ãlenÛ
sociální demokracie zaãíná pozornûji sledovat na‰i
politiku, nûkteﬁí se k nám vracejí. Mnozí se v‰ak stále
obávají, Ïe by je styk s komunisty existenãnû ohrozil.
Otevﬁenû se vyjadﬁují jen „mezi sv˘mi“. I v silnû sociálnû postiÏen˘ch regionech, se mnozí z tûch, kteﬁí
mají zamûstnání, radûji pﬁihrbí a mlãí. AngaÏovat se
tak, Ïe se budou setkávat i s komunisty, se stále je‰tû obávají.
Na politické vystupování komunistÛ, ﬁadov˘ch ãlenÛ a funkcionáﬁÛ, zvlá‰tû vrcholn˘ch, jsou proto kladeny zvlá‰tní, mimoﬁádné nároky. Jejich v˘hodou je,
Ïe obhajují práva neprivilegovan˘ch lidí. Zastupují
stranu, která sv˘m pﬁíznivcÛm a voliãÛm zÛstala vûrná a nenechala se zatáhnout do Ïádn˘ch mocensk˘ch skandálÛ. Mají-li v‰ak vystupovat pﬁesvûdãivûji,
musí zvy‰ovat odbornou úroveÀ argumentace, neomezovat se na komentáﬁ k tomu, co ﬁíkají jiní, formulovat vlastní, jasná stanoviska. Snahy ãlenÛ v ﬁadû základních organizacích je nutné ocenit, ale hovoﬁí stále
spí‰e k desítkám neÏ ke stovkám lidí. âelní funkcionáﬁi strany a poslanci ãi senátoﬁi hovoﬁí k milionÛm.
Právem proto komunisté oãekávají, Ïe vystoupení
komunistick˘ch pﬁedstavitelÛ budou kvalifikovaná, v˘razná, rozhodná a pﬁesvûdãivá, Ïe budou hovoﬁit jazykem, oslovujícím rozum i cit úãastníkÛ setkání, divákÛ a posluchaãÛ.

III.

¤e‰ení, která KSâM nabízela
a prosazovala
ZpÛsoby ﬁe‰ení vnitrostátních problémÛ
V my‰lenkové pou‰ti ãeské politické scény pﬁichází KSâM s ucelenou pﬁedstavou postupu, s politick˘m
programem, kter˘ pﬁijal V. sjezd a jehoÏ prosazení by
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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pomohlo odstranit pﬁeváÏnou ãást neduhÛ, jimiÏ trpí
souãasn˘ mafiánsk˘ kapitalismus v âeské republice.
Hlavní prioritou KSâM v jejím minimálním programu bylo prosazovat efektivní nakládání se zdroji
v ekonomickém a hlavnû lidském potenciálu. Takovou
cestou by bylo moÏné konsolidovat ekonomiku, obnovit rovnováhu veﬁejn˘ch financí a zajistit trval˘ a dynamick˘ hospodáﬁsk˘ rÛst. KSâM proto podporovala
pﬁedev‰ím prorÛstová opatﬁení. Neomezovala se na
pﬁerozdûlování, které navíc nerespektuje ekonomickou realitu a posiluje pouze pozice velkopodnikatelÛ
a manaÏersk˘ch a politick˘ch elit.
V souladu s touto prioritou koncipovali komunisté
svÛj sjezdov˘ Program obnovy a volební program v roce 2002. Podle sv˘ch politick˘ch moÏností se angaÏovali k záchranû stûÏejních podnikÛ, pﬁiveden˘ch
k bankrotu, proti spekulantÛm. Podporovali odpovûdné
podnikání, jeÏ by se mohlo v mezinárodní konkurenci
uplatnit nikoli dumpingem, ale kvalitou. Vystupovali
proti v˘prodeji prosperujících podnikÛ a proti pﬁíli‰nému vlivu zahraniãních monopolÛ v ekonomice.
PoÏadovali odpovûdnou roli státu pﬁi nakládání s národním majetkem (vãetnû pÛdy, a nejen v pﬁíhraniãí).
Pﬁipomínali v˘znam rámcov˘ch programÛ, stﬁednûdobého, strategického programování a ﬁízení, zejména
v hlavních odvûtvích. PoÏadovali rovné podmínky pro
rÛzné vlastnické formy (pluralitu vlastnictví), i kdyÏ si
byli dobﬁe vûdomi toho, jakou hierarchii zejména zahraniãní monopoly v ekonomické struktuﬁe nastolily.
Komunisté nemohou a nesmí skr˘vat, jak tûÏké
bude obnovit fungující ekonomiku. Mnohé bylo rozkradeno, národní bohatství se v mnoha smûrech ztenãilo. Prakticky rozplétat nakupené sociální problémy,
obnovit sociální jistoty a uplatÀovat silnou sociální politiku bylo i v uplynulém období moÏné jen úãinn˘m,
robustním rozvojem ekonomiky, podporou ãeského,
stﬁedního a drobného podnikání vãetnû druÏstevního.
Bylo nutné prosazovat ﬁízení ekonomiky v zájmu lidí
pﬁi jejich co nejvy‰‰í pﬁímé úãasti (participace).
Vût‰ích existenãních jistot bylo moÏné dosáhnout nikoli americk˘m modelem uvolÀování pracovního trhu
v zájmu honby za maximálním ziskem, ale pouze pﬁi
dlouhodobém v˘hledu hospodáﬁské obnovy, která by
zahrnula obhajobu a prosazování kaÏdodenních poÏadavkÛ pracujících lidí (od spravedliv˘ch mezd po
udrÏení pracovního místa).
·etﬁit je nutné od shora dolÛ, u nejvût‰ích pﬁíjmÛ
a majetku. Pﬁitom jsme se neustále utkávali s demagogií, která slibovala prosperitu dal‰ím pﬁesouváním prostﬁedkÛ na konta bohat˘ch a mocn˘ch. U‰etﬁené prostﬁedky bylo tﬁeba vûnovat na zaji‰tûní dostupnosti práce, plné zamûstnanosti, na opatﬁení proti nezamûstnanosti a na ochranu nezamûstnan˘ch. Mezi priority, které jsme se snaÏili prosazovat, patﬁilo roz‰íﬁení
Národního programu zamûstnanosti o 300 tisíc pracovních míst navíc. Komunisté navrhovali úãinnou pomoc
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

regionÛm s nejvy‰‰í nezamûstnaností a nejvíce ohroÏovan˘m a postihovan˘m skupinám. SnaÏili se organizovat sociální sebeobranu, poukazovali na cenné historické zku‰enosti s v˘bory a hnutím nezamûstnan˘ch,
organizovali právní a sociální poradenství, snaÏili se
s pomocí zastupitelÛ, aby byly sly‰et protesty proti vydírání nezamûstnan˘ch a proti neteãnosti ÚﬁadÛ práce.
Komunisté, zvlá‰tû poslanci a senátoﬁi, podporovali takovou finanãní politiku, která by umoÏnila prorÛstov˘ rozpoãet, aby stát mohl na sociální úãely disponovat dostateãnû siln˘mi zdroji. Poukazovali na uÏiteãnost rozpoãtového projektu na 4 aÏ 5 let, kter˘ by
umoÏnil orientovat podnikatelské zámûry. Na jeho pﬁípravû by se mohly podílet zájmové svazy, profesní komory, odborové a druÏstevní organizace.
Schodky rozpoãtu povaÏovala komunistická strana
za pﬁijatelné pouze pokud by byly vyuÏívány k podpoﬁe prorÛstové politiky. Vládní koalice získávala prostﬁedky daÀovou politikou, která zatûÏovala pﬁedev‰ím
‰iroké lidové vrstvy. Bez ohledu na stále se zostﬁující
sociální diferenciaci sniÏovala daÀovou povinnost (dokonce promíjela ãi tolerovala daÀové úniky a neplacení daní) a odvody ze ziskÛ velk˘m podnikatelÛm
KSâM razila svÛj vlastní daÀov˘ program, kter˘
odmítal pﬁesouvat daÀové zatíÏení prostﬁednictvím
sniÏování pﬁím˘ch daní na nepﬁímé, které zasahovaly
i základní Ïivotní potﬁeby. PovaÏovala za nutnou souãást finanãní politiky princip progresivity u pﬁím˘ch daní a zavedení mimoﬁádné spotﬁební danû na luxusní
pﬁedmûty a majetková pﬁiznání od urãitého limitu.
V mezinárodním mûﬁítku navrhovala KSâM zavedení
tzv. Tobinovy danû, tj. zdanûní pohybu mezinárodního
finanãního kapitálu.
Komunisté tak nabízeli systémové, perspektivní ﬁe‰ení sociální otázky: princip solidarity nedoporuãovali
pﬁenechávat trÏní dÏungli a milosrdenství tûch, kteﬁí
jsou sociálnû lépe zaji‰tûni. Jsou pﬁesvûdãeni, Ïe
ochrana a vyrovnávání ‰ancí, poskytování pﬁíleÏitosti
k dÛstojnému uplatnûní motivuje k ãinnosti a aktivitû,
která je prospû‰ná v‰em.
KSâM vûnovala rozpracování této koncepce celostátní odbornou konferenci k sociální doktrínû v Mostû,
6. dubna 2002. Ukázala na ní cestu, jak sociální program novelizovat: úãinn˘m spojováním principÛ solidarity a zásluhovosti. Komunisté diskutovali o moÏném
vícezdrojovém financování. Mûli pﬁitom na zﬁeteli základní strategickou orientaci, znovu pﬁipomenutou na
V. sjezdu KSâ: skonãit s pravicí organizovanou liberalizací jeÏ hraniãí s anarchií, obnovit zodpovûdnost státu za bezplatné a v‰em pﬁístupné ‰kolství, za garanci
práva na v‰em dostupnou, bezplatnou, standardní léãebnou a preventivní péãi. Ani bydlení nepovaÏovali za
pouhé zboÏí a nezÛstávali lhostejn˘mi k vulgární aplikaci trÏních zásad. PoÏadovali také vûnovat mnohem
více pozornosti propopulaãním opatﬁením, mezigeneraãní solidaritû a státem garantované penzijní péãi.
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Mnohé z toho, co v uplynulém období na obãany dolehlo, dozrávalo po léta. Îivot v zemi v‰ak citelnû poznamenaly také pﬁírodní katastrofy, povodnû a sucha.
Jak známo dosáhly povodÀové ‰kody na 80 mld. Kã
a dotkly se Ïivota 2 milionÛ lidí. Svou pomoc vyjádﬁila
strana neokázale: solidaritou, sbírkou prostﬁedkÛ mezi
komunisty na povodÀové konto KSâM.
Komunisté odmítali a odmítají snahy pravice a sociální demokracie petrifikovat politické kolbi‰tû a omezit politickou aktivitu na periodické pﬁerozdûlování mocensk˘ch pozic. PoÏadovali a poÏadují skuteãn˘ rozvoj demokracie a samosprávy, odpovûdnou roli státu
a pﬁedev‰ím renesanci obãanství. Vytrvale pﬁipomínají, Ïe bez vtahování obãanÛ do politické diskuse a akce se nedá ﬁe‰it Ïádn˘ problém. Naléhají, aby byla postupnû roz‰iﬁována úãast lidí na správû vûcí veﬁejn˘ch
i na participaci v podnicích. Spontánnû konstatují:
„Nám je dobﬁe mezi lidmi“.
KSâM se snaÏila zv˘‰it zájem i o program rovnováhy ãlovûka a pﬁírody. Podporovala ekologické aktivity a je si vûdoma toho, Ïe musí b˘t v této oblasti daleko aktivnûj‰í.
Zatím zÛstávají komunisté - pﬁi známém lavírování
sociální demokracie - proti spojen˘m silám pravice pﬁi
prosazování svého programu v nev˘hodû. Ale nerezignují. Jak ﬁekl pﬁedseda strany, M. Grebeníãek, na
17. zasedání ÚV KSâM 28. ãervna 2003: „JestliÏe jiní
se odpovûdnosti za slu‰nou budoucnost republiky a jejích obãanÛ zﬁíkají, my tuto mimoﬁádnou odpovûdnost
za osudy ãeského státu, za obranu zájmÛ a potﬁeb vût‰iny ãesk˘ch obãanÛ ohroÏen˘ch útoky na sociální podmínky Ïivota, pﬁijímáme. Máme dost trpk˘ch zku‰eností, abychom uvûﬁili tomu, Ïe nûkdo jin˘ bude ﬁe‰it problémy ãeské spoleãnosti a Ïe je vyﬁe‰í k na‰emu prospûchu a lépe neÏ my sami, kteﬁí Ïijeme v této zemi.“

ZpÛsoby ﬁe‰ení
zahraniãnûpolitick˘ch problémÛ
KSâM má jako v˘znamná politická síla spoluodpovûdnost za takové zaãleÀování âeské republiky
do soustavy mezinárodních vztahÛ, které odpovídá
skuteãnému národnû státnímu zájmu. Po V. sjezdu
dále konkretizovala a podle sv˘ch moÏností, zejména prostﬁednictvím sv˘ch poslancÛ (v nûkter˘ch regionech i prostﬁednictvím zastupitelÛ), pﬁedkládala
vlastní koncepci.
Vychází v této koncepci z naléhavé potﬁeby zabránit
tomu, aby dávno historicky pﬁezrál˘ kapitalismus uvrhl
lidstvo do katastrofy. Hodnû lidí si uvûdomuje, Ïe situace ve svûtû nab˘vá stále nebezpeãnûj‰ích podob a rÛzn˘mi zpÛsoby dává najevo pﬁesvûdãení, Ïe pﬁekonání
kapitalismu je stále naléhavûj‰í. Proti rÛzn˘m formám
neoimperialismu smûﬁují ve svûtû bouﬁlivé protesty mlad˘ch lidí, které nalézají stále Ïivûj‰í ohlas a solidární projevy i v na‰í zemi. Je Ïádoucí, aby se proti globalizaci
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kapitálu postavila globalizace v lidské solidaritû. OÏivuje
potﬁeba dovednû vyuÏívat vnitﬁních rozporÛ v imperiální
síti, nalézat a uplatÀovat vhodné organizaãní formy protestu a dát jim odpovídající ideov˘ základ.
KSâM odsoudila teroristick˘ pﬁepad USA, pﬁi
nûmÏ zahynuly tisíce nevinn˘ch lidí, bez ohledu na to,
zda k nûmu vláda Spojen˘ch státÛ pro nás nepﬁijatelnou politikou zavdala pﬁíãinu. Ostﬁe v‰ak nesouhlasí
se snahami politicky a vojensky zneuÏít tûchto okolností. Varovala ve sv˘ch zveﬁejnûn˘ch prohlá‰eních
pﬁed nepﬁimûﬁen˘m pouÏíváním síly a vyﬁazováním
vrcholné mezinárodní organizace. Navíc, vÏdy si byla
vûdoma potﬁeby odli‰ovat terorismus od spravedlivého národnû osvobozeneckého boje.
KSâM také vystupovala proti snahám mûnit zpochybÀováním pováleãného uspoﬁádání pomûry ve
stﬁední Evropû, zneuÏívat neodpovûdné postoje politikÛ (prezidentem Havlem poãínaje a ãeln˘mi funkcionáﬁi politick˘ch stran konãe) k pokusÛm nalomit jeho
nejslab‰í ãlánek, za nûjÏ je âR v zahraniãí nûkdy povaÏována. Poslanci KSâM ocenili nález Ústavního
soudu ã. 55/1995 Sb., podle nûhoÏ mají dekrety prezidenta republiky trvalou platnost a zpracovali na tomto
základû vlastní anal˘zu.
V období mezi V. a VI. sjezdem ﬁe‰ila KSâM velice sloÏitou politickou otázku vztahu k Evropské unii
(EU). ·lo o jeden z nejsloÏitûj‰ích problémÛ, s jak˘m
se KSâM od roku 1989 setkala.
KSâM podporuje rovnoprávné zaãleÀování âeské
republiky do ‰irok˘ch mezinárodních svazkÛ. SnaÏí se
posuzovat i otázky vztahu závislosti a nezávislosti, suverenity objektivnû, bez pﬁedsudkÛ. Je v‰ak pﬁesvûdãena, Ïe sociálnûdemokratické vlády ve svém eurofanatismu projevily pﬁi projednávání podmínek vstupu
âR do EU aÏ pﬁíli‰nou ústupnost, bez zﬁetele k tomu,
Ïe zmocnûnci EU vyjednávali z hlediska vlastního prospûchu a snaÏili se vylouãit v‰e, co by mohlo zkomplikovat pomûry a zájmy dosavadních ãlenÛ Unie.
Strana organizovala o problémech vztahu k EU
vnitrostranickou diskusi v rozsahu, jak˘ nevedly Ïádné dal‰í strany, a jakou nezorganizovala ani ·pidlova
vláda. Pﬁesto vyslovovala ãást organizací a ãlenÛ
KSâM urãité pochyby, zda prÛbûh diskuse byl pro
rozhodování dostateãnû jasn˘m vodítkem. Situaci
zkomplikovaly i li‰ící se postoje mezi ãleny vedení
strany. K jednoznaãnûj‰ímu stanovisku se je‰tû
15. zasedání ÚV KSâM 30. listopadu 2002 nedopracovalo, klíãov˘ v˘znam pro formulaci politiky KSâM
vÛãi EU mûlo 16. zasedání, 22. bﬁezna 2003.
KSâM ve svém stanovisku nezpochybnila zaãleÀování âR do sjednocující se Evropy; samu integraci povaÏuje za objektivní, nutnou, zákonitou a tudíÏ i strategickou záleÏitost, jeÏ souvisí s rozvojem mezinárodní
dûlby práce a se zmezinárodnûním rozhodujících v˘robních sil. V diskusi se objevily i názory, Ïe právû takov˘m dal‰ím v˘vojem kapitalismu mohou b˘t vytvoﬁe-

Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

SJEZD_A4_001_062.qxd

20.4.2004 20:08

Stránka 21

Zpráva ÚV KSâM o ãinnosti KSâM v období po V. sjezdu KSâM

ny podmínky pro jeho pﬁekonání. Bylo poukazováno
na to, Ïe rozpornost procesu se projevuje i v procesech decentralizaãních, regionalizaãních, které nejsou
zatím dostateãnû zmapovány. Diskutující také zdÛrazÀovali, Ïe Evropa nekonãí a nemÛÏe konãit na „schengenské hranici“, Ïe cílem pﬁece musí b˘t integrovat cel˘ kontinent od Atlantiku po Ural. Na tomto základû pak
zpochybÀovali úãelnost integrace ve formû EU.
V. sjezd KSâM pﬁijal stanovisko, Ïe EU v souãasné podobû je pro nás nepﬁijatelná a pﬁípadné ãlenství
podmínil referendem. Mnozí ãlenové strany a celé
stranické organizace vyjadﬁovaly názor, Ïe na povaze
tohoto uskupení se pﬁece nic nezmûnilo. Dojednané
podmínky vstupu jsou nedÛstojné a diskriminaãní a rizika vstupu tak pﬁevy‰ují v˘hody, které bychom získali. Bylo poukazováno i na nestabilitu dosavadního
uspoﬁádání, na stﬁetající se pﬁedstavy eurofanatikÛ
a euroskeptikÛ. âlenové a organizace strany zejména
varovali pﬁed urychlováním vstupu do Unie.
UpozorÀovali na to, Ïe ﬁíci ano by znamenalo, Ïe na
ãeské politické scénû by nezÛstala jediná politická síla, která by vyjadﬁovala oprávnûné obavy 30 aÏ 40 %
obãanÛ z dal‰ího v˘voje po vstupu. PoÏadovali najít
odvahu ﬁíci, Ïe do souãasné Unie KSâM odmítá nechat republiku zatáhnout (coÏ byl napﬁ. názor celé
okresní organizace v Trutnovû a vedení KSâM celého
Královéhradeckého kraje).
Mnozí pouÏívali v diskusi jako rozhodující argument, Ïe komunisté jsou pro integraci, nikoli v‰ak pro
integraci kapitalistickou. Poukazovali na to, Ïe Unie je
elitní, uzavﬁená skupina státÛ, ovládaná mezinárodními monopoly. Taková Evropa upevÀuje pozice finanãního kapitálu, bankéﬁÛ a prÛmyslníkÛ, orientujících se
na konkurenãní boj s USA, na vykoﬁisÈování „tﬁetího
svûta“. A komunisté pﬁece usilují o socialismus. V takovéto Unii je i postupná socializace v relativnû bliÏ‰ím ãasovém horizontu nedohledná. Bylo pﬁipomenuto i mínûní V. I. Lenina, Ïe za podmínek imperialismu
jsou Spojené státy evropské buì nemoÏné nebo reakãní. Závûr takov˘ch úvah byl jednoznaãn˘: hlásit se
mÛÏeme jen k Evropû socialistické.
Pﬁevládl v‰ak stﬁízliv˘ realismus, mínûní, Ïe zápas
s kapitalismem nelze redukovat na boj s EU, Ïe Unie
není pﬁece hlavním zdrojem moci kapitálu, ale pouze
jeho pomocnou organizaãní formou. KSâM vûdûla, Ïe
iluze, které vyvolávala vláda pﬁed referendem o vstupu, jsou scestné. Uvûdomovala si nebezpeãí zatlaãování âR do periferního postavení, i to, Ïe ani mnohé
zemû na V˘chodû nenabízejí jiná neÏ kapitalistická ﬁe‰ení. Byla si vûdoma specifiky Helsinského procesu,
kter˘ upravuje vztahy mezi státy, jejichÏ suverenita
zÛstává nedotknutelná. Vûdûla, Ïe EU je velmi nedokonal˘ v˘tvor, kter˘ hlavní problémy âR nevyﬁe‰í.
Uvûdomovala si i obtíÏnost vymezení a probojování
nové evropské identity tohoto státu.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

KSâM byla pﬁesvûdãena o nutnosti, vzná‰et vÛãi
Unii konkrétní poÏadavky a nemûla nejmen‰í iluze
o tom, s jakou odezvou se vût‰inou budou setkávat.
V˘hrady, které strana formulovala, se ãasto vnûj‰nû
podobaly v˘hradám dal‰í opoziãní strany, ODS. Pro
ODS byla a je v‰ak Unie pﬁíli‰ sociální, pro KSâM málo sociální a demokratická. EU ani zdaleka neodpovídá naivním pﬁedstavám o sociálnû orientované spoleãnosti, o rovnoprávném svazku suverénních národÛ
Ïijících ve vzájemné toleranci, v bezpeãí a tû‰ících se
obecné prosperitû.
KSâM varovala a varuje obãany pﬁed rolí nerovnoprávného partnera ve vztahu k siln˘m a vÛdãím ãlenÛm EU. Pocítili jsme jiÏ diskriminaãní metody ve vzájemném obchodû, v podnikání a ve volném pohybu
osob. ZaÏili jsme nátlak a okﬁikování místo dialogu.
PoÏadujeme, aby se zemû pﬁipravovala na tvrdé konkurenãní prostﬁedí a na omezování (napﬁ. v obchodu),
které elitní klub na sv˘ch hranicích bude nadále vytváﬁet. Stﬁízlivû jsme upozorÀovali, Ïe budeme ze sv˘ch
daní a odvodÛ do pokladnice EU hodnû odvádût (v roce 2004 16,9 mld. Kã) a ménû získávat (12,7 mld. Kã),
takÏe budeme pﬁinejmen‰ím po urãitou dobu pozici bohat‰ích partnerÛ spí‰e posilovat. Pﬁipravovali jsme na‰e zemûdûlce na to, Ïe budou na dotacích dostávat
o 75 % ménû neÏ jejich konkurenti na Západû.
Doporuãovali jsme pﬁipravit se na ekonomické a sociální dÛsledky, které dopadnou na nej‰ir‰í vrstvy obyvatelstva vzhledem k problémÛm ve vztahu mezd
a cen. KSâM byla pro dovedné a tvrdé vyjednávání,
ale nesdílela naivní pﬁedstavy o tom, co v‰e je vzhledem k jiÏ rozvrÏen˘m zájmov˘m pozicím takov˘m vyjednáváním moÏné dosáhnout.
KSâM si dobﬁe uvûdomovala rozsah a dÛsledky
centralizace rozhodování do Bruselu, inflaci pﬁedpisÛ
a norem, jeÏ tvoﬁí a z nichÏ Ïije poãetn˘, neustále bující aparát. Varovala pﬁed netransparentností, neprÛhledností, pﬁed nedostatkem demokratické kontroly,
pﬁed demokratick˘m deficitem.
V Unii nás neãeká - jak slibovala podbízející se vláda - v kaÏdém ohledu pﬁedev‰ím kultivace spoleãenského Ïivota. V mnohém smûru ãekejme stﬁízlivû
i opak. Pokou‰et se v‰ak o zaji‰tûní plné suverenity
v dan˘ch podmínkách bylo iluzivní, pokus postupovat
k socialismu v takto izolované zemi by nemohl b˘t
úspû‰n˘. ObtíÏné zápasy v EU se tak jevily jako men‰í zlo neÏ dÛsledky pokusÛ o úplné oddûlení od integraãních snah. Vystavili by zemi dal‰ímu vydírání
Spojen˘ch státÛ. Se vstupem do EU pﬁece jen získává âR urãitá práva uplatnit i svÛj názor. Vstupujeme
do nového historického, manévrovacího prostoru, s cílem jej novû strukturovat a mûnit. KSâM si je vûdoma
své povinnosti vyuÏít rÛzn˘ch stránek i této formy integrace k tomu, aby byla nalezena ménû bolestivá
cesta dal‰ího v˘voje a prosazovány pokrokové cíle.
21
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Místopﬁedseda strany M. Ransdorf k tomu na
4. zasedání ÚV KSâM, 24. ãervna 2000, poznamenal:
„Socializaci evropského projektu za nás ov‰em nikdo
neudûlá. Argumentace, Ïe se do toho nebudeme
vmû‰ovat, Ïe jde pﬁece o Evropu kapitalistick˘ch státÛ je zvlá‰tní. To snad nûkdo ãekal, Ïe integrací kapitalistick˘ch státÛ vznikne socialistická Evropa?“
Unie má smysl i jako urãitá obrana proti fanatickému liberalismu a konservatismu. Díky své sociální politice a socialistické a odboráﬁské tradici, ale i ménû komerãní kultuﬁe a specifikám v zahraniãní politice je urãitou obranou proti americkému modelu a dominanci.
Pﬁed ãervnov˘m celostátním referendem o vstupu
âR do EU stála KSâM pﬁed tûÏk˘m rozhodnutím. Mezi
straníky bylo mnoho tûch, kteﬁí vstup do Unie odmítali,
protoÏe byli pﬁesvûdãeni, Ïe se tak zemû dostane do
svízeln˘ch podmínek. I mezi pﬁíznivci strany a v ‰iroké
veﬁejnosti bylo nemálo tûch, kteﬁí se rozhodování nechtûli zúãastnit, protoÏe nevûﬁili, Ïe mohou cokoli zmûnit. Bylo tﬁeba pﬁesvûdãovat veﬁejnost, Ïe úãast v referendu o EU není zbyteãná, oslovit co nej‰ir‰í spektrum
obãanÛ bez ohledu na jejich stranickou pﬁíslu‰nost.
Zmínûné 16. zasedání ÚV KSâM konané v bﬁeznu
2003 pﬁijalo stanovisko, v nûmÏ se praví: „KSâM chápe evropskou integraci z dlouhodobého a strategického hlediska za objektivní záleÏitost a nezpochybÀuje
ãlenství v EU v dlouhodobûj‰ím ãasovém horizontu.
Pﬁesto vzhledem k vyjednan˘m podmínkám, nepﬁipravenosti zemû na vstup do evropské integrace a neznalosti toho, jaká bude EU po pﬁipravované reformû,
nemÛÏe obãanÛm doporuãit, aby v referendu hlasovali pro vstup do Evropské unie v roce 2004“.
Toto doporuãení mûla blíÏe zdÛvodnit celostranická konference 12. dubna 2003. Proti návrhu na
vnitrostranické referendum se na ní prosadil názor, Ïe
strana má pﬁedev‰ím vést vysvûtlovací kampaÀ (kterou vláda zanedbávala) a zachovávat v ní neutrální
stanoviska tak, aby se obãané mohli samostatnû, svobodnû rozhodovat. Své doporuãení mûla strana zformulovat aÏ tûsnû pﬁed referendem.
Takové stanovisko nebylo v ãásti organizací pﬁijato
s pochopením. Bylo poukazováno hlavnû na odpovûdnost politické strany na‰eho typu jasnû formulovat své
mínûní, ãi alespoÀ naznaãit - byÈ rozporné - alternativy.
Na celostranické konferenci poslanec P. Kováãik
poukázal na vztah mezi strategick˘m eurooptimismem a potﬁebou vyhnout se taktick˘m chybám. Bylo
to potﬁebné vzhledem k sociálním otﬁesÛm, které nepochybnû ãeskou spoleãnost po vstupu do Unie ãekají, a ke ztrátû iluzí, které pﬁinese dlouhodobûj‰í zku‰enost. V˘sledkem byla formulace umírnûné (podmínûné) ano (A), podmínûné (umírnûné) ne (B) a bezpodmíneãné ne (C). Pro alternativu B se vyslovila vût‰ina ãlenÛ ÚV, pro alternativu C men‰ina. Pro podmínûné ano se vyslovil napﬁ. okres Kolín, Prostûjov,
Olomouc, Vsetín, ·umperk a Trutnov, pro bezpodmí22

neãné ne napﬁ. obvody Praha 3, Praha 6, Nymburk,
Pﬁerov, Chomutov. Ve stranû tak zÛstaly urãité rozpaky, i kdyÏ vût‰inové stanovisko bylo jasné a znamenalo poctivé hledání sjednocovacího kompromisu.
Bylo - v duchu závûrÛ V. sjezdu - taktickou distancí od
oné podoby, za jaké roz‰íﬁení EU reálnû probíhá.

Stanovisko KSâM k pÛsobení âR
v Evropské unii
Situace v zemi se vstupem do Evropské unie znaãnû zmûní. Z pﬁípravy a úãinného ovlivÀování takov˘ch
zmûn v rámci moÏností, které strana jako vlivn˘ politick˘ ãinitel má, musí vycházet i ná‰ program a stﬁednûdobá i dlouhodobá strategie.
Se vstupem dojde k rozsáhlému pﬁesunu kompetencí a po pﬁijetí tzv. evropské ústavy by dokonce mohly b˘t dal‰í pﬁesuny uskuteãÀovány uÏ bez ratifikací
v národních parlamentech, jen na základû jednomyslného souhlasu orgánu EU. Uvnitﬁ KSâM probíhala diskuse, pﬁiãemÏ byly vedle obav vyslovovány i soudy, Ïe
éra národních státÛ do jisté míry konãí a zakopávat se
na obranné linii národních státÛ by bylo neprozﬁetelné.
Nelze ov‰em, a to bylo pﬁijato jako vût‰inové stanovisko, nebrat na vûdomí, kdo bude byrokratick˘ stroj Unie
reálnû ovládat. Bylo zﬁejmé, Ïe bude vyuÏíván pﬁedev‰ím pro posilování dominantního postavení nejsilnûj‰ích ãlenÛ: Nûmecka, Francie a Velké Británie.
KSâM byla zﬁejmá znaãná nerovnomûrnost v˘voje a jeho dÛsledky. Nemohla proto souhlasit s tûmi,
kdo v reÏimních stranách chtûli ideu „vícerychlostní“
Evropy podporovat.
Pﬁi realistickém hodnocení pﬁetrvávajícího v˘znamu národního státu byl pro KSâM v˘hodnûj‰í konfederalistick˘ ãi umírnûnû federalistick˘ projekt, kter˘
byl v textu tzv. ústavní smlouvy jiÏ zakotven. Otázka
tzv. ústavní smlouvy samotné zÛstala otevﬁena. MÛÏe
b˘t dokumentem, kter˘ nejen zpﬁehlední dosavadní
smluvní ujednání (existující v ﬁadû postupnû pﬁijíman˘ch dokumentÛ), mÛÏe do jisté míry i vyjednávací pozice uvnitﬁ EU i v jejím vztahu k USA zlep‰it.
O tûchto otázkách se i uvnitﬁ strany diskutovalo.
KSâM mûla a má v˘hrady napﬁ. k preambuli, kterou
odmítá formulovat eurocentricky a s odkazem na kﬁesÈansko Ïidovskou tradici. PoÏaduje naopak, aby v ní
byly v˘slovnû ocenûny sociální hodnoty prosazované
socialisty v 19. a 20. století. Cení si snah posílit ve
smlouvû moÏnost nadnárodní regulace evropského
hospodáﬁského prostoru, a tím pﬁece jen i jisté moÏnosti regulovat moc nadnárodních monopolÛ. Je
ochotna podporovat zámûry na zvût‰ení prostoru pro
vûdu a techniku a vytvoﬁení 18 milionÛ pracovních míst
do roku 2010 (tzv. lisabonskou agendu). K realizaci
mají v‰echny tyto zámûry ov‰em je‰tû hodnû daleko.
V˘hrady mûla a má KSâM k tomu, Ïe je do textu
tzv. ústavní smlouvy v 2. ãásti vãlenûno zúÏené pojetí
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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obãansk˘ch práv (v Chartû základních práv Unie).
Dala by pﬁednost odkazu na Mezinárodní pakt o lidsk˘ch právech, kter˘ je nejkomplexnûj‰í. V unijní chartû chybí napﬁ. ãlánek o zákazu diskriminace pro politick˘ názor. Pokud se stane ústavním cílem smlouvy
plná zamûstnanost, jak je navrhováno, bude moÏné
takového ustanovení vyuÏít k tlaku na vládní koalici.
Komunisté zdÛrazÀovali, Ïe vláda pﬁi vyjednávání
o vstupu i o smlouvû ﬁádnû obãany âR nezastupovala. Stavûla obãany i parlament pﬁed hotovou vûc, bez
diskuse. Nûkteré z poÏadavkÛ vlády, které roz‰iﬁují
pravomoci mal˘ch státÛ a âeské republiky v‰ak KSâM
podporovala (poÏadavek 60 % státÛ a 60 % poãtu obyvatel pﬁi rozhodování, spolurozhodování o zákonech
v EP, zastoupení kaÏdé zemû jedním komisaﬁem v EK
aj.). Rozdílné názory i mezi funkcionáﬁi strany byly vyjadﬁovány na statut „ministra“ zahraniãních vûcí EU.
Li‰ilo se i oceÀování v˘znamu poÏadavku na uÏ‰í koordinaci zahraniãní politiky (s poÏadavkem na dostateãn˘ prostor pro vyjádﬁení zájmÛ národního státu).
KSâM zdÛrazÀovala nutnost vázat zahraniãnû politická rozhodnutí na OSN a zváÏit vyslání zástupce EU jako stálého ãlena do RB (kde by nahradil Francii, pﬁípadnû Anglii). Ostﬁe byla odmítnuta opatﬁení, která by
stupÀovala militarizaci Evropy, a pﬁedstava Evropy jako exkluzivního ostrova oddûlujícího se od moﬁe svûtové chudoby. Ke schválení tzv. ústavní smlouvy poÏaduje KSâM ratifikaãní referendum
KSâM nesdílela a nesdílí pﬁedstavu o lineární v˘vojové linii, kterou by mohla EU pﬁes existující a nûkdy
i znaãnû rozporné procesy sledovat. Uvûdomuje si, Ïe
síly, které o svûtovém v˘voji skuteãnû rozhodují, mohou pﬁi sv˘ch stﬁetech my‰lenku Unie opustit, vykroãit
z této organizace a vytvoﬁit jiná jádra ãi ohniska integrace, v nichÏ budou moci své velmocenské zájmy
v˘hodnûji ãi snáze uplatnit.

Postoj KSâM k zasedání
Mezinárodního mûnového fondu,
Svûtové banky a NATO v Praze
Mezinárodní mûnov˘ fond a Svûtová banka jsou
nástrojem hromadûní zisku a diktátu nadnárodního
kapitálu, nástrojem bezohledn˘ch intervencí, rozbíjení
a likvidování národních ekonomik i omezování sociálních v˘dajÛ. Jejich aktivity vedou k nerovnomûrnému
rozdûlování svûtového bohatství. V zemích stﬁední
a v˘chodní Evropy pﬁivodily v zájmu vyﬁazení potenciální konkurence rozvrácení ekonomick˘ch struktur,
pomohly otﬁást základními sociálními jistotami obãanÛ. Pod tlakem mohutn˘ch protestÛ a bouﬁliv˘ch vystoupení tûch, kteﬁí byli jejich politikou zasaÏeni, byly
donuceny svÛj podíl na vzniku kritické situace, kterou
zpÛsobily, ãásteãnû uznat. Dokonce zaãaly nabízet
moÏná ﬁe‰ení. Boj proti chudobû, která se stále ‰íﬁí
a prohlubuje, vyhlásily jiÏ v roce 1973. Jejich hlavním
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

zájmem je v‰ak dal‰í hromadûní ziskÛ, a to i podvodn˘mi, korupãními transakcemi, podporou militarizace
a provokováním váleãn˘ch stﬁetÛ.
Proti v˘roãnímu, 55. zasedání MMF a SB v Praze,
na podzim 2000, proti politice ovlivÀující a deformující
Ïivot stamilionÛ ve svûtû, zorganizovali mladí lidé
z celého svûta bouﬁlivé protesty. Horlivá snaha vlády
zajistit nûkolika tisícovkám nejbohat‰ích a nejvlivnûj‰ích lidí planety tu nejvût‰í péãi kontrastovala s atmosférou konfrontace, kterou státní moc vyvolávala ve
vztahu k protestujícím
KSâM uvítala ‰iroce zaloÏen˘ obãansk˘ odpor proti
politice nadnárodních korporací a slepé poslu‰nosti národních vlád. Podpoﬁila jej vlastní akcí, demonstrací na
praÏském Tû‰novû, které se úãastnily i nûkteré dal‰í levicové strany ze zahraniãí a kterou podpoﬁila i odborová
centrála SOF. KSâM vedla dialog a solidarizovala se
s tûmi, kdo zastávali podobné názory. Kritická stanoviska vyjadﬁovala v televizních debatách, v rozhlase a tisku. Formulovala je na veﬁejn˘ch shromáÏdûních od manifestace na 1. máje po Slavnost Haló novin. Vlastní akci a iniciativu STOP MMF! podpoﬁenou KSâM zorganizovali mladí ãlenové strany a ãlenové Komunistického
svazu mládeÏe. Komunistiãtí poslanci podpoﬁili v˘zvu
poslancÛ z Itálie a dal‰ích zemí a z EP za zorganizování nového Bretton Woodu, z nûhoÏ by vze‰la odpovûdnûj‰í organizace a ﬁízení svûtov˘ch financí.
V˘konn˘ v˘bor ÚV KSâM se kriticky zab˘val politikou MMF jiÏ od února 2000. Bûhem stranické diskuse se objevila my‰lenka rozpustit MMF a SB, pﬁípadnû vytvoﬁit potﬁebné ﬁídící finanãní instituce podﬁízené
OSN, jeÏ by garantovaly odpovûdné kroky ke stabilitû
a rozvoji svûtové ekonomiky.
V roce 2002 nabídli ãeská vláda a prezident, horlivû se ucházející o projevy uznání od sv˘ch zahraniãních protektorÛ, konání summitu NATO v Praze.
Uskuteãnil se v listopadu téhoÏ roku. Na summitu do‰lo k roz‰íﬁení NATO o dal‰í ãleny, byly posouzeny pﬁípravy na váleãné akce a preventivní agrese a vedeno
jednání o umístûní zbraÀov˘ch systémÛ v kosmu.
Vláda âR, kterou KSâM k tomu vyzvala, a pﬁedstavitelé NATO mohli projevit soudnost a u‰etﬁit âeskou republiku a Prahu po velké pﬁírodní katastrofû,
kterou zemû v letních mûsících trpûla, své nákladné
pﬁítomnosti. Nehodlali se v‰ak vzdát zájmu na degradaci OSN a RB, na roz‰íﬁení zóny sv˘ch aktivit i mimo
Evropu, dal‰ího zbrojení a pﬁepadÛ zdÛvodÀovan˘ch
bojem proti terorismu a psychózou trvalého ohroÏení.
USA pﬁitom jiÏ daly jasnû najevo, Ïe jsou k vypovûzení smlouvy o protiraketové obranû odhodlány a k taÏení proti „ose zla“ NATO ani nepotﬁebují. Právû na
praÏském summitu se ukázalo, Ïe Ameriãané na jeho
plnohodnotné existenci jiÏ ztratili zájem. Chápou je
pouze jako urãitou pﬁevodní páku, pﬁípadnû doplÀkov˘ zdroj a spoléhají stále více na ad hoc vznikající úãelové koalice. Postoj USA pﬁispûl k rozhodnutí Francie,
23
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Nûmecka, Belgie, k nimÏ se záhy (a pﬁekvapivû) pﬁidala Anglie, vytváﬁet v EU vlastní ozbrojené síly, budovat spoleãné ozbrojené síly rychlého nasazení
a bezpeãnostní sbory.
KSâM v Programu obnovy poÏadovala nejen transformaci, ale v nedaleké perspektivû i odstranûní, rozpu‰tûní agresivního bloku NATO. Prosazovala co nejrychlej‰í pozastavení úãasti âR v jeho vojensko bezpeãnostních strukturách. Varovala také pﬁed militarizací evropského kontinentu s tím, Ïe strana podporuje jen
vytváﬁení, pﬁípadnû vysílání sil na udrÏení míru (peace
keeping). Odmítá podporovat snahy vyuÏívat tûchto sil
k „dûlání míru“ (peace making), ke sporn˘m zásahÛm,
zneuÏiteln˘m k preventivním a agresivním akcím.
V˘konn˘ v˘bor ÚV KSâM sledoval aktivity evropské levice i dal‰ích státÛ (vãetnû mimoﬁádnû silného
hnutí: „Evropa se musí oddûlit od USA!“) a rozpracovával pozitivní ﬁe‰ení bezpeãnostní architektury
v Evropû. V bﬁeznu 2001 se uskuteãnila První evropská mírová konference, na níÏ v‰ichni úãastníci (kromû Maìarska) podpoﬁili plán na rozpu‰tûní NATO.
Námûty na pozitivní ﬁe‰ení bezpeãnostní architektury
byly pﬁedloÏeny na kontrasummitu v záﬁí 2002. Postoj
proti NATO se projevil v PraÏské v˘zvû, kterou podepsalo 35 levicov˘ch stran a kterou KSâM iniciovala.

IV.

S lidmi pro lidi
Pro koho KSâM dûlá svou politiku
Chce-li KSâM plnit svÛj politick˘ úkol, slouÏit ‰iroké
veﬁejnosti jako aktivní politick˘ subjekt, musí se neustále ucházet o její pﬁízeÀ. Hájí pﬁedev‰ím zájmy obyãejn˘ch lidí, tûch, kteﬁí jsou jako lidé práce tvÛrci spoleãensk˘ch hodnot a pﬁitom získávají jen prÛmûrnou a niÏ‰í
mzdu. Z jejich práce koﬁistí domácí a stále více zejména
zahraniãní velkopodnikatelé. Jsou nejen neprivilegovaní, ale i pod znaãn˘mi tlaky a Ïijí ve stálé existenãní nejistotû. Jejich jádrem jsou jak tradiãní, tak vysoce kvalifikované skupiny dûlníkÛ a dal‰ích zamûstnancÛ.
Komunisté nedûlali ani po V. sjezdu populistickou
politiku. Vûdûli (neobracejí se k homogenní spoleãnosti), Ïe nemohou oslovit v‰echny. Mûla-li se v‰ak
akce solidarity a podpory stát úãinnûj‰í, mûly-li b˘t zís24

kány ‰ance na zmûnu, musela se KSâM snaÏit obhajobou sociálních i národních zájmÛ oslovovat vût‰inu
a zaujmout tak velkou ãást spoleãnosti z rÛzn˘ch sociálních prostﬁedí.
Svou politikou po V. sjezdu jsme usilovali pÛsobit
pﬁedev‰ím mezi veﬁejností, vyjadﬁovat zájmy dûlnictva
i dal‰ích námezdnû pracujících, zemûdûlcÛ (druÏstevních i soukrom˘ch), pracovníkÛ sociálních sluÏeb, uãitelÛ, lékaﬁÛ, kulturních pracovníkÛ, vûdcÛ, drobn˘ch
i stﬁedních podnikatelÛ, mlad˘ch lidí i dÛchodcÛ.
Usilovali jsme získat pro takovou politiku podporu napﬁíã
cel˘m spektrem, pronikáním do struktur obãanské spoleãnosti. Chtûli jsme získávat pro odpovûdnou sociální
politiku obãany, kteﬁí neztratili schopnost vnímat zniãující politiku polistopadov˘ch vlád a byli ochotni se v nápravû pomûrÛ angaÏovat. Své pﬁedstavy o lep‰ích pomûrech a o cestû k nim mûly odbory, nespokojené obce, mnohé regiony, ale i odpovûdní podnikatelé (v organizaãní struktuﬁe KSâM jich pÛsobí více neÏ 2300).
Konkrétní podporu oãekávali ve svém individuálním
i druÏstevním podnikání malov˘robci, Ïivnostníci a zemûdûlci (statistické údaje prozatím poãítají s pﬁibliÏnû
600 aÏ 700 tisíci podnikateli, pﬁiãemÏ dvû tﬁetiny z nich
nemají zamûstnance a pomáhající rodinní pﬁíslu‰níci
tvoﬁí jen zanedbatelnou ãást). Není pﬁehnané, ﬁeknemeli, Ïe bylo hodnû lidí, kteﬁí ãekali, aÏ se jim více pﬁiblíÏíme a pﬁizveme váhající a nerozhodné ke spolupráci.
Lze ﬁíci, Ïe KSâM postoupila v plnûní linie V. sjezdu, tj. neuzavírat se do vlastních struktur a ãekat, aÏ
k nám lidé sami najdou cestu. Uvûdomovala si, Ïe
masovost není jen v poãtu ãlenÛ strany, ale také ve
stabilním vlivu v nej‰ir‰ích vrstvách. Vût‰ina ãlenÛ
strany plnû pochopila, jak dÛleÏité je, aby politika
KSâM na v‰ech úrovních získala nûkteré nové rysy.
Uvûdomila si, Ïe se musí otevírat pﬁi sledování potﬁeb
a zájmÛ ‰iroké obãanské veﬁejnosti rozumn˘m názorÛm a zku‰enostem, aniÏ by se vydávala v ‰anc lobbistick˘m zájmÛm rÛzn˘ch skupin vlivu.
Nezbavovali jsme se pﬁitom koncepce avantgardní
strany. Kladli jsme dÛraz - ve spoleãnosti, která je postupem kapitálu stále více objektivnû i zámûrnû tﬁí‰tûna a atomizována - na sjednocování rÛznorod˘ch zájmÛ a hlavnû na aktivní úãast dotãen˘ch skupin pﬁi
prosazování sv˘ch zájmÛ, úãastí ve volbách poãínaje
a volbou nejúãinnûj‰ích forem protestÛ konãe.
Budou-li komunisté takto politicky pÛsobit, budou
je lidé volit, zvítûzí-li dojem, Ïe jsou jako ostatní, tj. jinak mluví a jinak jednají, budou obãané na svou úãast
rezignovat. Získat jejich stálou pﬁízeÀ proto znamenalo a znamená odpovûdnû pÛsobit nejen ve volebním
období, ale stejnû tak i v mezidobí mezi volbami, trvale, na základû získan˘ch pozic v obcích, mûstech, krajích, v obou komorách parlamentu. Komunisté berou
váÏnû svÛj úkol neustále se zab˘vat tématy, která
obyãejné, pracující lidi zajímají a tíÏí, a pomáhat jim ﬁe‰it jejich kaÏdodenní problémy.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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Dûlnická a zamûstnanecká politika
Po listopadovém pﬁevratu se do spoleãnosti vrátil
základní konflikt práce a kapitálu v nûkter˘ch nov˘ch, ale v ﬁadû smûrÛ dokonce, hodnû star˘ch formách. Objevilo se nûkolik málo tisíc pﬁíslu‰níkÛ klasické burÏoazie. Mezi dûlníky bylo moÏné (podle rÛzn˘ch kriterií) zaﬁadit aÏ na 4 miliony osob (z celkového, stále klesajícího poãtu asi 4,5 mil. aktivnû ekonomicky ãinn˘ch). Ve státním sektoru pracovala ménû
neÏ jedna pûtina zamûstnancÛ, v soukromém sektoru více neÏ dvû tﬁetiny.
Pro KSâM byl a zÛstává vztah k dûlnictvu, které
je dnes opût ve vysoké míﬁe „tﬁídou o sobû“, zcela
zásadní. PovaÏuje je za rozhodujícího nositele
a iniciátora pokrokov˘ch zmûn ve spoleãnosti. Proto
také strana vûnovala po sjezdu velkou pozornost
prohlubování a konkretizaci dûlnické politiky, jejímu
dal‰ího v˘hledu. NezÛstávala tu u zboÏn˘ch pﬁání,
analyzovala skuteãné procesy.
KSâM trvá na vymezení dûlnické tﬁídy jako objektivnû rozhodujícího tvÛrce materiálních hodnot.
Uvûdomuje si sbliÏování postavení dûlnictva v obchodû, v rÛzn˘ch i nov˘ch odvûtvích sluÏeb, nûkterá specifika v postavení „sebezamûstnavatelÛ“ a zvlá‰tû pozoruhodn˘ vzestup role „poãítaãového proletariátu“,
k nûmuÏ strana teprve hledá cestu.
Dûlnictvo bylo po roce 1989 zasaÏeno znaãnou
existenãní nejistotou. Jeho závislost na podnikatelích
byla velice cílevûdomû vystupÀována. Zmizel nejen
velik˘ poãet pracovních míst, zanikají celá prÛmyslová
odvûtví a sloÏky dûlnické armády. Na severní Moravû
v dÛsledku restrukturalizace hutnictví ode‰lo bûhem
10 let pﬁes 70 000 pracovníkÛ, dal‰ích 30 000 odcházelo v dÛsledku útlumového programu. Z kdysi v˘znamn˘ch závodÛ i v ﬁadû dal‰ích regionÛ a míst nezÛstal kámen na kameni. Nedávno je‰tû proslulé dûlnické Kladno se zmûnilo v prÛmyslov˘ hﬁbitov. Neklesá
v‰ak jen podíl dûlnictva na populaci a poãet pracovních
míst, organizuje se útok na jejich kvalitu. I v Praze uÏ
nejsou volná dobrá pracovní místa, k dispozici jsou
vût‰inou jen místa ‰patnû vybavená. V celé zemi mají
dûlníci a zamûstnanci problémy v nadnárodních spoleãnostech a ve velk˘ch závodech. Postihováni jsou
i u mal˘ch firem, v obchodech, restauracích, pekárnách, kde se o nû nikdo nestará. Dochází k atomizaci
práce, zvy‰uje se nejen nestabilita pracovních kolektivÛ, ale i samotného pracovního vztahu.
V praktické dûlnické politice navíc stále pﬁeÏívá
pﬁedstava o dûlnické tﬁídû jako fyzicky pracujících.
Vyhovuje i reÏimním politikÛm, kteﬁí vycházejí vstﬁíc
hledaãÛm „levné pracovní síly“ ze zahraniãí. Takové
pojetí pak ztûÏuje vyuÏít moÏností a motivace ke zvy‰ování intelektuální úrovnû práce a ãinností a váÏnû
po‰kozuje spoleãensk˘ zájem.
Chybami v dûlnické politice pﬁed rokem 1989 byly
postoje dûlnictva znaãnû negativnû ovlivnûny. S dÛNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

sledky této politiky jsme se pot˘kali nejen bezprostﬁednû po pﬁevratu. Politické postoje dûlníkÛ jsou jimi
silnû ovlivnûny je‰tû dnes.
Mezi dûlníky byla vná‰ena víra ve velk˘ potenciál
polistopadové transformace, v‰emoÏnû byl podnûcován návrat na tradeunionistické pozice. Paradox, Ïe
dûlníci pﬁeváÏnû volili ODS, se v‰ak postupnû vytrácel. Od poloviny 90. let se zaãali pﬁiklánût k sociální
demokracii. Podle v˘zkumu STEM z ledna 2004 by
ale stále je‰tû 27 % dûlníkÛ volilo ODS, âSSD 20 %
a KSâM 21 %. S koncem desetiletí se celková angaÏovanost námezdních pracovníkÛ dále sniÏovala.
NarÛstal nezájem, lhostejnost. âást dûlnictva je s pracovními podmínkami a celkov˘m zaji‰tûním celkem
spokojena, i kdyÏ je mezi nimi také nadprÛmûrné
mnoÏství zklaman˘ch i rozhoﬁãen˘ch, kteﬁí nevûﬁí
státním orgánÛm, politikÛm ani sdûlovacím prostﬁedkÛm. Velké mnoÏství je nerozhodnut˘ch a nevoliãÛ.
Strana si uvûdomovala, Ïe ãást dûlnictva se postupnû radikalizuje, ale jen malá ãást byla zatím ochotna aktivnû vystupovat. Trvala apatie. Ani ty, kteﬁí svou
nespokojenost s dan˘m stavem dávali rÛznû najevo,
nezajímaly politické projevy zaklínající se dûlnictvem.
Nezajímali se také o násilné akce, o nichÏ propaganda
prohla‰uje, Ïe hrozí celkovou destabilizací pomûrÛ.
Jen asi polovina z nich (v˘zkum v pardubickém okrese) byla pro (povolené) mítinky a demonstrace, je‰tû
vût‰í poãet by dal pﬁed akcí pﬁednost zmûnû zamûstnání. Tﬁetina odmítala i stávku. Dûlníci vût‰inou ãekali,
Ïe jim nûkdo koneãnû v jejich obtíÏné spoleãenské
a osobní situaci pomÛÏe. NeuvaÏovali je‰tû pﬁíli‰ nad
tím, jak by si pomohli sami. Zajímal je dne‰ek, moÏnost
udrÏet si ãi získat práci a mzdu.
VÛãi komunistÛm si dûlníci nadále udrÏovali urãit˘
odstup. Jejich podpora na‰í politice nebyla zatím vût‰í neÏ u ostatních vrstev spoleãnosti. Pomûrnû velk˘
poãet tûch, kteﬁí spí‰e ãekali, jak se situace vyvine, byl
i mezi dûlníky - komunisty (jen málo z nich bylo napﬁ.
mezi funkcionáﬁi odborÛ). Zku‰enosti i prÛzkumy ukazovaly, Ïe se situace mûní. Potû‰ující bylo, Ïe nûkteﬁí
z dûlníkÛ jiÏ neodmítali dialog, i kdyÏ stále nebyl dostatek pﬁedních dûlníkÛ ochotn˘ch takov˘ dialog zprostﬁedkovat. Jist˘ pﬁíklon ãásti zamûstnancÛ a nezamûstnan˘ch ke KSâM se spí‰e objevoval v projevech
sympatie neÏ v ochotû aktivnû politicky jednat.
Nedaﬁilo se ve v˘znamnûj‰ím poãtu získávat dûlníky
k aktivní práce ve stranû.
KSâM situaci posuzuje stﬁízlivû, ale je pevnû rozhodnuta snaÏit se s dûlníky o vût‰í kontakt a najít prostﬁedky, jak je oslovit. Je si vûdoma toho, Ïe nejde
o proklamace, ale o hledání cesty pﬁes jednotlivce,
osobnosti, pﬁední dûlníky, pﬁes obhajobu jejich nejbûÏnûj‰ích zájmÛ. Uvûdomuje si, Ïe jim jde zvlá‰tû
o pracovní jistoty. Ví, Ïe musí pﬁicházet s programov˘mi a legislativními návrhy, poskytovat konkrétní pomoc i jednotliv˘m podnikÛm, kolektivÛm a jedincÛm,
25
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pomáhat jim k práci, k bytu apod. Uvûdomuje si potﬁebu uplatÀovat program aktivní sociální sebeobrany.
Chce vytváﬁet volnûj‰í aktivy ze zamûstnancÛ, odboráﬁÛ, nezamûstnan˘ch. Chce jim nabízet a udrÏovat
kontakt s na‰imi zastupiteli, b˘t u kaÏdého propou‰tûní, stávky, u kaÏdého protestu proti pokusu o likvidaci
dal‰ího podniku (od Vagónky ve Studénce a Tatry
Kopﬁivnice pﬁes Svit Zlín, Zetor Brno a Sklárny Kvûtná
po Let Kunovice a mnohé dal‰í).
KSâM si uvûdomuje, jak dÛleÏité je vytváﬁet ‰ir‰í
základnu dûlníkÛ a zamûstnancÛ mlad‰í a stﬁední generace, kteﬁí by získávali postupnû zku‰enost z veﬁejné ãinnosti a autoritu mezi dûlníky a veﬁejností. Ví, jak
potﬁebné je získávat dûlníky do na‰ich ﬁad, i kdyÏ jako
ãlenové strany budou mít úkol tûÏ‰í, neÏ kdyby se
omezili jen na volbu komunistick˘ch kandidátek.
Mají-li obyãejní lidé práce v této zemi obstát, nemohou strpût takové znevaÏování talentÛ a takov˘ pokles
péãe o vyuÏívání a rozvoj schopností, s jak˘m se po
dlouh˘ch 14 let od pﬁevratu setkávají. Pod hesly o svobodû tvorby byla vûda, kultura, umûní a publicistika
zbavena sv˘ch základních existenãních jistot. Byla svedena pod kuratelu trhu a donucena posluhovat systému, vyhla‰ovanému za poslední, uÏ jen dílãími zásahy
napraviteln˘ stav svûta. Mnozí se je‰tû nechávají hníst
reÏimem, nemálo z nich pomáhá pﬁiÏivovat antikomunismus. O to více vynikají ãiny tûch umûlcÛ, vûdcÛ
i technikÛ, ‰kolsk˘ch a dal‰ích kulturních ãinitelÛ, inteligence pracující v rÛzn˘ch oborech lidské ãinnosti, kteﬁí
se s levicovou orientací nikdy neroze‰li a zachovali si
svou nezávislost a hrdost. Po zku‰enostech nacházejí
mezi nû cestu dal‰í a dal‰í. S rostoucími rozpaky sleduje veﬁejnost snahy hájit stûÏí obhajitelné. Stále pozornûji naslouchá tûm, kteﬁí skr˘vat pravdu nehodlají.
Jejich názory a hlediska se pﬁitom s pﬁístupy a hledisky
komunistÛ mohou nadále i dosti li‰it.
Mnozí umûlci, vûdci, uãitelé, ﬁídící pracovníci i dûlníci vykonávající du‰evnû vysoce nároãné pracovní úkony v KSâM nikdy nepﬁestali pracovat. Dal‰í k ní teprve
hledají cestu. KSâM sama jim musí vycházet vstﬁíc.

Politika pro mladé a s mlad˘mi lidmi
Jednou z nejv˘znamnûj‰ích priorit V. sjezdu byla
práce mezi mládeÏí a s její úãastí. I kdyÏ se podíl nejmlad‰í vûkové kategorie stále sniÏuje, tvoﬁí stále poãetnou skupinu v populaci (na 1 milion 620 tisíc chlapcÛ a dûvãat). Restaurace kapitalismu ji ãasto uvádí do
obtíÏného postavení, ze kterého hledá v˘chodisko.
Oblíbené tvrzení reÏimních ÏurnalistÛ, Ïe jsme strana
odsouzená k vymﬁení, se postupnû ukazovalo a ukazuje jako pouhé zboÏné pﬁání. Mladí lidé jsou mezi na‰imi voliãi, vstupují i do strany. Daﬁí se práce mezi dûtmi. Stﬁízlivû v‰ak je nutné ﬁíci, Ïe vcelku strana zvlá‰tû u mládeÏe nad 15 let vûku - je‰tû nenabídla
program ãinností, kter˘ by ji dostateãnû zaujal.
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KSâM analyzovala a soustavnû sleduje ve sv˘ch
odborn˘ch a zájmov˘ch skupinách situaci a v˘voj.
Uvûdomuje si, Ïe právû mezi mládeÏí dochází stále
je‰tû k nepﬁízniv˘m posunÛm v hodnotov˘ch orientacích smûrem k úzk˘m osobním zájmÛm. Pﬁijala zásadní politické stanovisko (vãetnû Deklarace V. sjezdu k mládeÏi), staví poÏadavky mládeÏe na pﬁední
místa svého programu. Usiluje o informace a kontakty v okresech a krajích, zakládá tu kluby mládeÏe
a komise pro práci mezi mládeÏí, má v této oblasti
své koordinátory. Má zájem neomezovat se na rétoriku, prom˘‰lí a uskuteãÀuje konkrétní, praktická organizaãní opatﬁení. Závûry a doporuãení se pﬁesto naplÀují jen pomalu.
Pestré formy jsou voleny pro práci s dûtmi: od tradiãních DnÛ dûtí pﬁi oslavách 1. máje (napﬁ. na
Teplicku organizované Májové odpoledne na Kyselce,
jehoÏ se úãastní okres Most, akce v Oseku, v Hrobu)
pﬁes pﬁipomínku v˘znamn˘ch v˘roãí (SNP v tzv. Vatﬁe
v Duchcovû) po turistické akce (napﬁ. na Kladensku
pravidelnû organizovan˘ Májov˘ bûh, turnaj v malé
kopané, v severních âechách organizovan˘ turistick˘
v˘stup na Mile‰ovku, na Fr˘decko-Místecku v˘stup na
Ondﬁejník) a mnoho jin˘ch. Úãastní se jich i rodiãe
a prarodiãe, dochází k neformálním setkáním obãanÛ,
poslancÛ a zastupitelÛ.
Za v˘znamné je povaÏováno „chodit“ za mládeÏí.
Mnozí zastupitelé (napﬁ. na Lounsku i jinde) se podíleli na rÛzn˘ch akcích a soutûÏích urãen˘ch mlad˘m lidem. ¤ada funkcionáﬁÛ ale stále mûla obavy vyjít ven,
na veﬁejnost, do ulic - a poÏadavky mlad˘ch podpoﬁit.
Zdráhala se nûco pro mládeÏ ve svém volném ãase
dûlat, pﬁípadnû si nepﬁála, aby se o tom pﬁíli‰ mluvilo.
Pﬁitom jsme stále je‰tû o souãasn˘ch zájmech
a orientacích mládeÏe nevûdûli a nevíme dost, málo
jsme naslouchali tomu, co mladé lidi zajímá. Ani oni
ov‰em na tom nebyli a nejsou lépe: jen urãitá malá
ãást o nás nûco ví a zajímá se o nás. Vûdûli jsme, Ïe
pﬁi kontaktu musíme poãítat i s nepﬁíjemn˘mi otázkami a kritikou.
MládeÏ stále zÛstává pod stál˘m a siln˘m propagandistick˘m tlakem. Jen málo pedagogÛ dokázalo
dûtem ﬁíci pravdu, mladí lidé byli trvale vystavováni
masáÏím sdûlovacích prostﬁedkÛ. Nebylo tu moÏné
spoléhat pouze na dobrovolné pracovníky, pomoc bylo nutné hledat i jinak a jinde.
DÛleÏité bylo najít s mládeÏí spoleãn˘ jazyk, tímto
jazykem s ní mluvit, nementorovat, zbavovat se funkcionáﬁsk˘ch kli‰é a pﬁedcházet sektáﬁskému ohrazování. Bylo potﬁeba znát a respektovat zvlá‰tnosti jejího souãasného Ïivotního stylu. Je‰tû dÛleÏitûj‰í pak
bylo vyvarovat se ukvapenosti pﬁi posuzování hodnotové orientace. MládeÏ má potﬁebu kritického my‰lení,
potﬁebu dopídit se pravdy. Jednou dané pouãky odmítá. Mladí pﬁem˘‰lejí, mají svÛj názor, a to je dobﬁe, je
pro nûj nutné mít pochopení.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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Komunisté nemûli dÛvod obávat se toho, co je nûkdy oznaãováno jako „radikalismus“ mlad˘ch. Jde o v˘raz vyhranûného nonkonformního postoje a také pﬁirozené netrpûlivosti mládí, jeho ãist˘ch emocí a snah.
Nemûli jsme dÛvod obávat se takového zápalu, energie
a elánu. Ani na‰ím cílem nebyl pﬁece spokojen˘, se
v‰ím smíﬁen˘ malomû‰Èák. Pﬁitom, Ïel, právû takové
postoje se mezi ãást mládeÏe podaﬁilo s restaurací kapitalismu v zemi vnést. Ve své naprosté vût‰inû v‰ak
úspû‰nû vzdorovala a vzdoruje snahám reÏimu o pûstování nemysliv˘ch, poÏivaãn˘ch konzumentÛ.
K postoji vlivné ãásti mládeÏe patﬁí, Ïe je citlivá na
strnulost i ãernobílá schémata a pﬁitom Ïádá jasná,
jednoznaãná stanoviska, ne lidi, kteﬁí lavírují a vyh˘bají se odpovûdi. Byla a zÛstává citlivá na otázky
osobních svobod a moÏnosti získávat nejrozmanitûj‰í
zku‰enosti, ale velice se zajímá i o celkové pﬁírodní
a spoleãenské prostﬁedí, o problémy ekologické,
o práva men‰in a ras, osudy celosvûtové civilizace.
V dÛsledku spoleãensko politick˘ch a ideologick˘ch
vlivÛ projevovala nízk˘ zájem o organizovanost, o tradiãní formy. PﬁevaÏovaly individualistické postoje
a zájem o volné formy sdruÏování, kombinované - zatím ãastûji v zahraniãí - s úãastí na jednorázov˘ch masov˘ch bojov˘ch vystoupeních. Politické organizovanosti se mladí spí‰e vyh˘bali, povaÏují politiku za nudnou, postrádající pﬁitaÏlivé vzory.
V posledních nûkolika letech jejich politick˘ zájem
zﬁetelnû oÏil. Mnozí si uvûdomili skuteãnou spoleãenskou situaci a povahu pravicov˘ch i sociálnûdemokratick˘ch politikÛ. Jejich zájem o ãinnost komunistické
strany se zv˘‰il, i kdyÏ se reÏimní politikové snaÏili zneuÏívat urãité míry jejich politické nezku‰enosti a udrÏovat tak mínûní o KSâM jako konzervativní politické síle,
s níÏ není radno si zadat. Bylo stále více tûch, kteﬁí vystupovali za obdobné nebo i totoÏné cíle jako komunisté, i kdyÏ si levicovou povahu takov˘ch poÏadavkÛ
a blízkost pozicím komunistÛ ani neuvûdomovali, aÈ uÏ
to byli studenti, uãni nebo i dal‰í skupiny mládeÏe.
KSâM se snaÏila hledat s potﬁebami a poÏadavky
mlad˘ch lidí styãné body, vûdoma si toho, co v‰echno
mladí i po materiální a finanãní stránce postrádají.
MládeÏi chybûjí klubovny, finance pro úãelné vyuÏívání volného ãasu, pro zaﬁízení informaãních center poãítaãi a vÛbec vy‰‰í podpora státu.
Mlad˘m lidem v‰ak chybûl a chybí i pravidelnûj‰í
kontakt s lidmi, kteﬁí by pro nû mohli b˘t osobním vzorem. Nejlep‰í zku‰enost pﬁinesla setkání, na nichÏ mladí lidé, napﬁ. z pracovního procesu, oslovovali mladé.
KSâM ani po V. sjezdu nepovaÏovala za nezbytné
a dÛleÏité, aby mladí lidé do strany pﬁímo vstupovali. Jen
nejodváÏnûj‰í z nich k nám zatím nalezli cestu.
Pﬁemostûní k dal‰í generaci zatím pﬁedstavuje na 3000
mlad‰ích lidí, z nichÏ pﬁes 600 je ve vûku do 30. let.
NejbliÏ‰í organizovanou strukturou ke KSâM je
Komunistick˘ svaz mládeÏe. Podstatná ãást mlad˘ch
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

ãlenÛ a sympatizantÛ KSâM je v‰ak stále zachycována
rÛzn˘mi volnûj‰ími a místním podmínkám odpovídajícími
formami. Mnohde si vytvoﬁili zvlá‰tní mládeÏnickou základní organizaci ãi levicové kluby mlad˘ch s rÛzn˘mi
názvy, v nichÏ se angaÏují KSM, ale i anarchisté a dal‰í
skupinky. Jisté kontakty (pﬁedev‰ím na osobní bázi) jsou
i na rÛzná radikálnû levicová uskupení mládeÏe - typu
Budoucnost, SOP, Socialistická solidarita apod.
MoÏnosti navázat ‰ir‰í kontakty nebyly zatím zdaleka vyuÏívány. Spolupráce s politick˘mi uskupeními
typu Mladí sociální demokraté prakticky neexistuje.
V˘znamnou politickou aktivitou je Iniciativa za sociální fóra, jejímÏ cílem je rozvoj ãesk˘ch sociálních hnutí
a zapojení do Svûtového a Evropského sociálního fóra. Vybudovat tûsnûj‰í kontakty pﬁedpokládá vyh˘bat
se tomu, aby byl kladen dÛraz hlavnû na nesporné
ideové rozdíly. Jednotliví aktivisté KSâM ãi KSM si
v ‰ir‰ím levicovém i nelevicovém prostﬁedí neziskov˘ch organizací dokázali získat rÛzné v˘znamné kontakty a respekt. Vedoucí Odborné sekce mládeÏe
Miroslav Proke‰ je jako vyjednavaã respektován ve
stﬁechov˘ch mládeÏnick˘ch sdruÏeních (Kruh dûtí
a mládeÏe âR) ãi v ekologick˘ch organizacích (Zelen˘
kruh, âSOP), úãastní se i vytváﬁení Asociace NNO,
pÛsobí ve velk˘ch mezinárodních neziskov˘ch organizacích, jako je Sociálnû ekologické hnutí
Internacionála pﬁátel pﬁírody, v síti UNITED for
Intercultural Action a je stál˘m zástupcem této mezinárodní organizace pﬁi OSN v Radû Evropy.
RÛzné okresní v˘bory KSâM pomáhaly mlad˘m
ãlenÛm strany radou, finanãní podporou, zpﬁístupnûním internetu apod. Ne vÏdy v‰ak mûli s okresními
v˘bory jen dobré zku‰enosti. Nûkteré OV nemûly
o jejich ãinnosti ani pﬁehled, mûly dílãí, neúplné i nesprávné, staré informace. Vznikaly problémy komunikaãní, ãasové i personální. Nûkteré problémy si
mladí lidé v klubech vytváﬁeli i sami tím, Ïe pﬁipustili
plané schÛzování s prázdn˘m ideologizováním, tedy
obsah, styl a metody ãinnosti, které je nedokázaly trvaleji zaujmout.
Samotn˘ vûk jistû není vstupenkou do funkce, ale
získávat mladé lidi pro politickou práci bylo dÛleÏité
i tím, Ïe mûli moÏnost uplatnit se ve veﬁejném Ïivotû,
v tisku, na voliteln˘ch místech kandidátek do zastupitelstev i do parlamentu a odpovûdnou funkci také skuteãnû pﬁevzít. MoÏností pro získávání praxe v rámci
KSâM bylo více. Mohli se uplatnit i jako asistenti poslancÛ, ãlenové odborn˘ch a zájmov˘ch komisí na
rÛzn˘ch úrovních apod.
KSâM si byla plnû vûdoma také Ïivotní situace seniorÛ a v˘znamu jejich Ïivotních a politick˘ch zku‰eností.
Jejich poãet rostl zejména ve velk˘ch mûstech, jako je
Praha, Brno a PlzeÀ. Podíl obãanÛ nad 60 let se tu zvy‰oval nejrychleji a pﬁevy‰oval 20 % z poãtu obyvatel.
V˘slovnû ve svém volebním programu KSâM zámûrnû vyzdvihla obtíÏné postavení, do nûhoÏ se dostá27
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vají Ïeny (zvlá‰tû matky - samoÏivitelky). Ve spoleãnosti bylo v tomto období z celkového poãtu 10,2 milionu obyvatel 51,3 % Ïen (2003). Poklesl poãet zamûstnan˘ch Ïen. Îeny nedostávaly pﬁíleÏitost podílet
se na ﬁídících funkcích, sniÏovalo se jejich finanãní
ohodnocení (profese s pﬁevaÏujícím podílem Ïen zÛstávaly na nejniÏ‰ím stupni ohodnocení). V zamûstnání se
setkávaly s ãast˘m nedodrÏováním Zákoníku práce.
Zamûstnankynû ãasto svá práva ani neznaly a zamûstnavatelé toho vyuÏívali. KSâM ve spolupráci
s Levicov˘mi kluby Ïen pro nû proto k jejich objasnûní
poﬁádala besedy, pﬁedná‰ky i semináﬁe. Mûnily se
i podmínky pro úlohu Ïen v rodinách. Stoupal vûk vstupu Ïen do manÏelství a pro poãetí prvního dítûte, klesala porodnost, mûnil se celkov˘ styl jejich Ïivota a poklesla i jejich politická aktivita a angaÏovanost.
Od dlouhé tradice boje za zrovnoprávnûní Ïen
KSâM nikdy neustoupila. Neprojevovalo se to jen
v pﬁipomínání Mezinárodního dne Ïen, jako dne bojÛ za jejich skuteãné zrovnoprávnûní i vtom, aby získaly dÛstojné zastoupení v politice. KSâM tu dosahovala lep‰ích v˘sledkÛ neÏ jiné politické strany,
i kdyÏ kvotace podílu Ïen v politick˘ch orgánech na
V. sjezdu schválena nebyla. Pﬁesto zb˘valo je‰tû
hodnû uãinit, poãínaje prosazováním Ïen na volitelná místa v kandidátkách s pomocí Levicov˘ch klubÛ
Ïen (22 % Ïen na kandidátkách ve volbách do zastupitelstev v roce 2002 nebylo pﬁíli‰ mnoho).
V˘sledkem bylo i stále je‰tû pomûrnû nízké zastoupení Ïen v krajsk˘ch zastupitelstvech.
K v˘znamn˘m spojencÛm strany patﬁily v této oblasti Levicové kluby Ïen (LKÎ). SdruÏují levicovû
orientované Ïeny, pﬁeváÏnû ãlenky KSâM, v jejich
úsilí o rovnoprávné postavení. Mají v regionech rÛznû
velkou ãlenskou základnu i rÛzn˘ poãet klubÛ, nejãastûji v závislosti na sociální situaci v místû (nejvíce klubÛ je v severních âechách). LKÎ nejãastûji spolupracují s KSâM, i kdyÏ nûkteré OV a KR KSâM ne vÏdy
v˘znam jejich pÛsobení doceÀují. âastûj‰í je kontakt
se starosty, místostarosty a ãleny zastupitelstev za
KSâM i nezávislé. I kdyÏ pÛsobí i v odborech, pﬁímá
spolupráce s odborov˘mi centrálami se zatím nedaﬁí.
Problémem je, aby se více soustﬁeìovaly na prosazování práv Ïen a situaci rodin a na nutnost získat
vût‰í zájem o svou ãinnost mezi mlad‰í generací.
V souãasné dobû je v âR na 30 Ïensk˘ch organizací. Spolupráce LKÎ s âesk˘m svazem Ïen je v jednotliv˘ch regionech rozdílná, vût‰inou závisí na tom,
kdo je v ãele organizací âSÎ. Spolupráce se Sociálnû
demokratick˘mi Ïenami je na republikové úrovni,
v rámci PâR, kde je v ãele Stálé komise pro rodinu
a rovné pﬁíleÏitosti pﬁedsedkynû LKÎ a souãasnû poslankynû za KSâM Kvûta âeli‰ová. Pro mladé aktivistky KSâM je v˘zvou budovat kontakty na feministicky zamûﬁené organizace v âR (napﬁ. Feministická
skupina 8. bﬁezna aj.) i v zahraniãí.
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Podpora odborÛ
Souãinnost s odbory byla i mezi rokem 1999
a 2004 pro KSâM prvoﬁadou otázkou. Práce v odborech se v zájmu úãinné pomoci dûlníkÛm a zamûstnancÛm jevila jako nejpotﬁebnûj‰í i nejúãelnûj‰í.
Odborové organizace mohly b˘t vytváﬁeny ve v‰ech
podnicích a firmách, mohly znaãnû ovlivÀovat situaci
zamûstnancÛ. Skuteãností bylo, Ïe jim v ﬁadû pﬁípadÛ
nejen úãinnû nepomáhaly, ale svou servilním politikou
vÛãi zamûstnavatelÛm leckdy pﬁímo i ‰kodily.
ReÏimu naklonûné odbory mlãely, kdyÏ byla okle‰Èována základní práva kodifikovaná v Zákoníku práce, kdyÏ byly pﬁijímány asociální zákony, kdyÏ se lidé
ze Zetoru a âKD doÏadovali sv˘ch mezd. Zato se
soustavnû a otevﬁenû zastávaly politiky v‰ech polistopadov˘ch vlád a zcela zámûrnû tlumily a odvracely
(aÏ na v podstatû nepatrné v˘jimky) v‰echny akce zásadnûj‰ího odporu.
V dÛsledku tlaku zamûstnavatelÛ (a nejenom zahraniãních, i kdyÏ právû ti potíráním odborové ãinnosti vynikali), ale i povolnosti odborov˘ch pﬁedákÛ klesla organizovanost v odborech asi na 1/5 v‰ech zamûstnancÛ. JiÏ poãátkem 90. let bylo hnutí roztﬁí‰tûno
na 5 odborov˘ch centrál a 67 odborov˘ch svazÛ, které nejsou a nebyly schopny v˘znamnûji ovlivÀovat
spoleãensk˘ v˘voj. Ke ztrátû reprezentativnosti do‰lo
i v jednotliv˘ch podnicích. Zamûstnavatelé jim úspû‰nû odpírali ãi alespoÀ omezovali práva na zastupování v‰ech zamûstnancÛ. Strach z propou‰tûní bránil
rozdûlen˘m osazenstvÛm podnikÛ se ozvat. Ostatnû
i za práci v odborech byli zamûstnanci postihováni,
i kdyÏ jim byla formální právní ochrana poskytována.
PﬁestoÏe mnozí odboráﬁi nadále nevûﬁili v úãinnost
sv˘ch obrann˘ch akcí, pﬁece jen k urãitému posunu
ve vyjadﬁování odboráﬁsk˘ch zájmÛ po roce 1999 do‰lo. Zvedal se odpor proti pasivitû odborÛ, docházelo
k urãité radikalizaci, marnû tlumené vût‰inou odborov˘ch aparátÛ. Objevovala se i jistá nostalgie po minul˘ch odboráﬁsk˘ch vymoÏenostech (od poskytování
v˘hodn˘ch pÛjãek pﬁes moÏnosti rekreace aÏ po kulturu a sportovní vyÏití).
KSâM se zejména po svém V. sjezdu snaÏila pﬁekonat urãité bariéry ve vztahu k âeskomoravské komoﬁe odborov˘ch svazÛ (âMKOS), s ãlenskou základnou témûﬁ 833 000 ãlenÛ v 34 odborov˘ch svazech. Odbory, které vytvoﬁili komunisté, tj. Odborov˘
svaz âech, Moravy a Slezska, zÛstávaly slabé, a to
pﬁes práci, kterou do nich vloÏili Karel Hene‰, Jaroslav
·trait, Petr ·imÛnek a Karel Vymûtal. V ostatních odborov˘ch svazech byla v‰echna v˘znamná místa obsazena sociálními demokraty, mezi nimiÏ nebylo málo
takov˘ch, kteﬁí nadále Ïivili i velice hrub˘ antikomunismus. KSâM v‰ak ve vedení tûchto svazÛ zcela vyklidila pole, i kdyÏ v nich i komunisté byli zapojeni.
Mnozí ãlenové pracují v tûchto odborov˘ch svazech
velmi aktivnû, stejnû jako v âeském svazu Ïen, ve
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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spolku pﬁátel LuÏice aj. Jejich názory v‰ak nebyly
v odborech dostateãnû sly‰et. âlenové a pﬁíznivci
strany svÛj postoj zdÛvodÀovali tím, Ïe se v tak pravicov˘ch odborech nechtûli angaÏovat a nestáli pﬁíli‰
o to, b˘t v nich organizováni. Právû to se v‰ak ukazovalo jako stále vût‰í chyba. Napﬁ. stanovy, program
a cíle OS KOVO (a nejenom tohoto svazu) byly pozicím radikální levice blízké.
KSâM nabízela odborÛm konkrétní pomoc pﬁi obnovû a ochranû odborov˘ch práv, pﬁi pﬁekonání zámûrné dezintegrace odborÛ. Prosazovala prostﬁednictvím sv˘ch poslancÛ zlep‰ení pracovního zákonodárství, zejména zákoníku práce, posílení odboráﬁské legislativy, vût‰í ochranu odboráﬁsk˘ch funkcionáﬁÛ, vymahatelnost práva na informace o podniku a vût‰í váhu kolektivnímu vyjednávání. ZdÛrazÀovala v˘znam
ãinnosti odborÛ na vy‰‰í, nadpodnikové úrovni, neÏ
dovoluje vyjednání o pracovní smlouvû se zamûstnavatelem. Organizovala fondy solidarity se stávkujícími
a se zamûstnanci, kteﬁí se ocitli ve svízelné situaci.
Ohlas mûl praktick˘ zájem na ﬁe‰ení situace v klíãov˘ch podnicích, podpora odboráﬁsk˘ch protestÛ proti propou‰tûní a proti zadrÏování mezd. Jistou odezvu
mûl i návrh na zkrácení pracovního t˘dne na 35 hodin
(po vzoru Nûmecka, Itálie, ·panûlska a Francie), kter˘ by umoÏnil roz‰íﬁit nabídku pracovních míst.
Vcelku v‰ak nelze povaÏovat v˘sledky politiky ve
vztahu k odborÛm za uspokojivé. Nedaﬁilo se ovlivÀovat politickou orientaci a pasivitu odborov˘ch centrál,
získávat bliÏ‰í informace o moÏnostech v konkrétní
odborové politice na jednotliv˘ch úrovních struktury
KSâM. Pﬁitom se objevily nové oblasti, v nichÏ byla
práva zamûstnancÛ, zejména Ïen, v˘raznû poru‰ována (super- a hypermarkety, provozovny sluÏeb).
Ukazuje se jako stále potﬁebnûj‰í podporovat vstup
na‰ich ãlenÛ a sympatizantÛ do odborÛ a ãinnost odborÛ vÛbec, tím spí‰e, Ïe napﬁ. stanoviska âMKOS
jsou na‰im stanoviskÛm ãasto v mnohém blízká
(o dne‰ním stavu zastoupení ãlenÛ KSâM v klíãov˘ch
svazek a závodních organizacích zatím nejsou dostateãné údaje). Je Ïádoucí, aby ãlenové a sympatizanti
KSâM vyuÏívali pﬁíleÏitosti a zaujímali uvolnûné pozice
v orgánech odborov˘ch organizací, aby zakládali dal‰í
odborové organizace. OdboráﬁÛm je nutné umoÏÀovat, aby vcházeli ve styk s na‰imi poslanci v zájmu roz‰iﬁování zamûstnaneck˘ch, odborov˘ch práv a sociálních jistot zamûstnancÛ. Je tak nutné získat postupnû
v odborech vût‰í vliv a napomáhat tomu, aby razantnûji vystupovaly pﬁi obhajobû zájmu lidí práce. Je nepochybné, Ïe k dal‰ímu oÏivení odborové ãinnosti mÛÏe dojít se vznikem a jednáním tripartit v krajích a v poradních sborech úﬁadÛ práce, zvlá‰tû v tûch nejohroÏenûj‰ích regionech. Îádoucí by bylo osvojit si schopnost organizovat hnutí nezamûstnan˘ch.
Dnes jiÏ není problém, aby se komunista zapojil do
práce âMKOS a Asociace samostatn˘ch odborÛ
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

a pÛsobil v nich alespoÀ jako ﬁadov˘ ãlen. Pravda
ov‰em je, Ïe stále je‰tû nûkde ãlenství v KSâM vadí,
i kdyÏ i pracovní kolektiv je za ãleny navrhuje a pﬁimlouvá se za nû. Hlavním limitem je mal˘ poãet ãlenÛ
KSâM v produktivním vûku, pﬁízniv˘m faktorem je naopak stále více mûnící se spoleãenská atmosféra, zájem o stanoviska KSâM a autorita poslancÛ a zastupitelÛ za KSâM. Jde samozﬁejmû o dlouhodob˘ proces, ve kterém budou hrát stále vût‰í roli konkrétní
osobnosti z KSâM vystupující jako mluvãí odboráﬁÛ.
K nejv˘znamnûj‰ím aspektÛm ãinnosti KSâM patﬁila politická snaha, co nejvíce roz‰iﬁovat prostor pro
reálnou demokracii vãetnû zvy‰ování úãasti pracujících na ﬁízení jejich závodu ãi instituce. Komunisté
mûli a mají zájem na tom, aby se zvy‰oval podíl obãanÛ, sdruÏení, spolkÛ a obãansk˘ch hnutí na rozhodování. Úãast na ﬁízení v rÛzn˘ch formách a na rÛzn˘ch úrovních vÏdy povaÏovali za v˘znamn˘, strategick˘ aspekt sv˘ch základních postojÛ.
Pﬁedstavám, odpovídajícím samosprávné formû ﬁízení, se snaÏili dát vût‰í publicitu, seznamovat s ideou úãasti zamûstnance, Ïivit zájem o vlastnické a dal‰í formy úãasti. Znaãná pozornost byla vûnována návrhu na zamûstnanecké rady. Skuteãností je, Ïe v této „osvûtû“ bude nutné intenzivnûji pokraãovat. Zatím
nevyvolala vût‰í ohlas, i kdyÏ v jin˘ch zemích, se nespornû ujala a má i oficiální podporu, která mÛÏe b˘t
vyuÏita k naplÀování této my‰lenky i v âeské republice. Jak ukazují nûkteré v˘zkumy, ani komunisté si zatím tuto ideu dostateãnû prakticky neosvojili a zvlá‰tû
nad zamûstnaneck˘m vlastnictvím dosud kroutí pochybovaãnû hlavou.
KSâM navrhla zavedení zamûstnaneck˘ch rad do
legislativy s tím, Ïe by se mûly zab˘vat zejména personálním a sociálním zaji‰tûním zamûstnancÛ. Jejich
aktivita by se nemûla s ãinností odborÛ kﬁíÏit. V diskusi se pﬁesto objevily námitky, Ïe by mohly b˘t pﬁece
jen proti odborÛm vyuÏívány. Nesporné je, Ïe odbory
lépe neÏ závodní rady umoÏÀují solidární akce a politické pÛsobení.

Komunistick˘ svaz mládeÏe
Komunistick˘ svaz mládeÏe je nepoãetnou, ale
ve srovnání s dal‰ími politicky zamûﬁen˘mi organizacemi mlad˘ch lidí nejvût‰í a nejv˘znamnûj‰í organizací mlad˘ch komunistÛ. Jeho posláním je získávat
mladé lidi pro uplatÀování programu KSâM za aktivní souãinnosti KSM.
V KSM je organizováno asi 300 z 3000 mlad˘ch
ãlenÛ strany. Jsou samostatnou organizací, s vlastní
organizaãní strukturou, hájí a prosazují vlastní, politicky vyhranûn˘ názor. Mají své vlastní webové stránky
na internetu, Mladou pravdu.
KSM se po V. sjezdu daﬁilo organizovat ﬁadu aktivit, volil volnûj‰í formy práce, vûnoval se nejen politic29
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ké, ale také zájmové ãinnosti. UmoÏÀoval mlad˘m lidem setkávat se a bavit o vlastních problémech, nejenom „dûlat politiku“.
KSM se snaÏil vystupovat jako otevﬁená organizace, pûstující hojné kontakty, napﬁ. se stﬁedními a vysok˘mi ‰kolami, na nichÏ poﬁádal besedy, diskuse
a organizoval sportovní a kulturní setkání. Usiloval také o trvalej‰í kontakt s rÛzn˘mi mládeÏnick˘mi sdruÏeními, iniciativami a politick˘mi skupinami doma
i v zahraniãí. Pﬁipravil spolu se ZSM spoleãné setkání
v Tvrdonicích, zúãastnil se Svûtového festivalu mládeÏe, byl v kontaktu s Antimaastrichtskou aliancí,
s Finskou alternativou k EU a dal‰ími partnersk˘mi organizacemi komunistÛ a mládeÏe.
K nûkter˘m aspektÛm situace v zemi i ve svûtû
zaujímal KSM postoj na základû své generaãní specifiky a zku‰enosti, coÏ tûsné spolupráci nemohlo bránit. KSM uskuteãnil ﬁadu akcí, kter˘mi v˘znamnû zasáhl do politické diskuse i praxe. V roce 2001 sebral
na 6,5 tisíce podpisÛ proti ‰kolnému, v˘raznû se podílel na protestních akcích proti zasedání MMF a SB
v Praze i proti summitu NATO. Silnou skepsi vyjadﬁoval k dÛsledkÛm vstupu âR do EU s tím, Ïe bûhem
pomûrnû krátké doby mÛÏe silnû vyhrotit sociální problémy v zemi i v celé Evropû. Vedl a vede kampaÀ „Za
sociální, sjednocenou, socialistickou Evropu!“.
Spolupráce KSM s komunisty byla velice intenzivní a na solidní úrovni. KSâM poskytovala KSM pomoc
finanãní a materiální, ale respektovala jeho vyhranûn˘
seberealizaãní prostor. Do jeho vnitﬁních vûcí nezasahovala. V souladu se stanovisky V. sjezdu se vyh˘bala jak˘mkoli ‰ablonám, jednala i s KSM jako otevﬁená
politická síla a jako rovn˘ s rovn˘m.
Pﬁedstavitelé KSM se s vedením KSâM pravidelnû
setkávali. Z V. sjezdu KSM v listopadu 2001 si odnesl
pﬁedseda ÚV KSâM, jak uvedl v tisku, ty nejpﬁíznivûj‰í dojmy, mj. o jejich vlastním „Zeleném manifestu“,
o postojích ke ‰kolnému, o drogové tematice, o boji
proti extremismu, o prioritû pÛsobení ve veﬁejnosti
i snaze vybudovat si vlastní odborné zázemí. Za práci, kterou v ãele KSM vykonal, bylo J. Gottwaldovi vysloveno podûkování. V˘raznou osobností je i jeho
souãasn˘ pﬁedseda Z. ·tefek. Jako jeden z podnûtÛ
zaznûl na zasedáních ÚV KSâM i návrh, aby byl na
VI. sjezdu pﬁípadnû zvolen samostatn˘ místopﬁedseda KSâM pro práci s mládeÏí.
Úspû‰nû pracovala organizace pro dûti, Pion˘r.
Je zcela samostatnou nezávislou organizací. Vztah
âeské rady Pion˘ra ke KSâM byl a zÛstává velice
vlaÏn˘. ZdÛrazÀovat, Ïe tato organizace je blízká
KSâM by v ovzdu‰í neustále otravovaném antikomunistickou propagandou práci dûtské organizace
obãas mohlo poskytnout i medvûdí sluÏbu.
Komunisté pracovali v organizaci ãasto jako vedoucí. Práce s dûtmi je zajímala a tû‰ila a pﬁiná‰ela trvalej‰í v˘sledky.
30

V práci s mládeÏí pomáhají jako blízk˘ spolupracovník KSâM uÏ zmínûné Levicové kluby Ïen, vedené
svou republikovou radou, a dal‰í více ãi ménû levicovû
orientované spoleãenské a zájmové organizace.

Styky KSâM s komunistick˘mi
a levicov˘mi stranami
Síly levice jsou opût na vzestupu, jejich pozice se
po historické poráÏce jiÏ vût‰inou stabilizovaly a v ﬁadû oblastí svûta jejich vliv opût vzrÛstá. Jsou na vzestupu i v ‰ir‰ím evropském kontextu. Pozice a vliv reakce jsou v‰ak ve svûtû silné. V Evropû pravice pokraãuje ve frontálním útoku na zbytky sociálních práv
a jistot pracujících lidí a na práva a svobody obãanÛ.
V západní Evropû není státu, kde by se lidé nebouﬁili,
mnozí jiÏ nemají kam ustoupit.
Zﬁetelnûji neÏ kdykoli dﬁíve se po V. sjezdu prokazovalo, Ïe úãinnû se bránit nelze pouze v rámci národních státÛ. Po stabilizaci a obnovû pozic levice bylo nutné, aby se znovu rozhodnûji ujímala dûjinné iniciativy. Zahraniãní styky KSâM byly zamûﬁeny tak,
abychom pﬁispívali ke sjednocování sil mezinárodního
dûlnického a komunistického hnutí. NejuÏ‰í spolupráci udrÏovala strana s Komunistickou stranou
Slovenska, s KS ¤ecka, KS Ruské federace a dal‰ích
zemí b˘valého Sovûtského svazu, s KS Kuby, KS âíny, KS Vietnamu, Korejskou stranou práce,
Portugalskou komunistickou stranou, Stranou italsk˘ch komunistÛ, italskou Stranou komunistické obrody, KS ·panûlska, Dûlnickou stranou Maìarska, nûmeckou PDS, Nûmeckou komunistickou stranou,
KS Rakouska, Francouzskou komunistickou stranou,
·védskou levicovou stranou, Bulharskou komunistickou stranou, Japonskou komunistickou stranou,
KS Indie, Marxistickou komunistickou stranou Indie,
KS Brazílie, Jihoafrickou komunistickou stranou,
Kyperskou AKEL, Iráckou komunistickou stranou aj.
KSâM a Komunistická strana Slovenska vycházejí z mnohalet˘ch tradic bratrského souÏití obou národÛ a z na‰ich internacionálních svazkÛ. Bez ohledu
na umûle vytvoﬁené hranice v rozporu s vÛlí obou národÛ pokraãují ve vzájemné spolupráci v souladu
s nároãn˘mi potﬁebami souãasného v˘voje. SnaÏí se
tak konkrétnû pﬁispívat k ãesko - slovenské vzájemnosti vãetnû druÏebních stykÛ mezi okresy, mûsty
a obcemi v hraniãních oblastech, jakoÏ i mezi organizacemi. Spolupráce se zaãíná rozvíjet i mezi poslanci KSâM a KSS.
Vedle tradiãních forem zahraniãních stykÛ oÏivoval zájem o nové, pozoruhodné pokrokové iniciativy
(napﬁ. v hnutí zelen˘ch a proti globalizaci). Sílila snaha vyuÏívat zku‰eností Evropského sociálního fóra
i poznatkÛ ze svûtového sociálního fóra v brazilském
Porto Alegre a jeho pokraãovatelÛ (napﬁ. na indickém
subkontinentu, v Bombaji) a jin˘ch inspirací. V rozNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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manit˘ch levicov˘ch hnutích a organizacích jsou
kombinovány uÏ‰í i volné formy styku a organizace,
roste zájem o pﬁímou úãast v bojov˘ch vystoupeních
v rÛzn˘ch zemích, i o nové formy, které umoÏÀují souãasné formy komunikace.
Strany na‰í nebo nám blízké orientace pÛsobily
a pÛsobí ve velmi rozdíln˘ch podmínkách, uplatÀují
rÛznou strategii a taktické postupy, ale sjednocuje je
cíl - pﬁekonat kapitalismus. Hnutí jako celek intenzivnû pociÈovalo potﬁebu solidarity (napﬁ. takového typu
jako byly akce na podporu Kuby proti provokacím
USA, s uznáním pﬁijala KSâM takov˘ projev solidarity, jak˘m byla pomoc obûtem povodní, kterou poskytlo zastupitelstvo francouzského departementu sloÏené z komunistÛ a socialistÛ aj.).
Pﬁi pﬁirozené rÛznosti se hledaly ale i odpovídající
cesty k intenzivní koordinaci a spolupráci v ideové
a organizaãní oblasti, která by vyústila v blízk˘ i jednotn˘ postup v klíãov˘ch politick˘ch otázkách a v nedaleké perspektivû i v pﬁípadném utváﬁení jednotn˘ch
stranickopolitick˘ch organizací.
SbliÏování mûlo ﬁadu forem a sloÏek, ale zatím
pﬁevaÏovaly spí‰e volné formy: Strany se v rostoucí
míﬁe setkávaly na konferencích, semináﬁích, které zorganizovaly. Informovaly se ve sv˘ch tiskovinách napﬁ.
o v˘sledcích voleb a dal‰ích akcí. Rozvíjela se pﬁíhraniãní, regionální spolupráce, druÏební styky se
Slovenskem, Nûmeckem a Polskem, ãtyﬁstranná spolupráce mezi v˘chodoãesk˘mi a stﬁedoãesk˘mi okresy a okresy braniborsk˘mi, sask˘mi, se slovensk˘m
Martinem aj. V rámci sv˘ch mezinárodních druÏebních
stykÛ zprostﬁedkovávají okresy (napﬁ. DomaÏlice)
i spolupráci odborov˘ch organizací druÏebních zemí.
Na samém poãátku jsou v‰ak hlub‰í ideové diskuse o pﬁíãinách osudové poráÏky, o nov˘ch jevech ve
v˘voji svûtového kapitalismu (vãetnû pﬁemûn v sociálnû tﬁídní struktuﬁe), které pﬁiná‰ejí nejen nové hrozby
ale i nové moÏnosti, o ideov˘ch inspiracích, které poskytuje souãasná vûda. Aktuální je nejen intenzivnûj‰í
v˘mûna a zobecÀování zku‰eností, ale i hlub‰í diskuse porovnávající programové zamûﬁení.
Získávání ãastûj‰ích, úplnûj‰ích informací umoÏnilo KSâM také chápat, jakou cestou se ubírat nemá
(napﬁ. podlehnutí svodÛm problematick˘ch v˘hod poskytovan˘ch okrajovou úãastí ve vládû sociální demokracie, nedostateãné a opoÏdûné zhodnocení v˘znamu úãasti v integraãním procesu aj.), tj. varování pﬁed
ztrátami, které pﬁiná‰í ústup od levicovosti. KSâM
projevovala sympatie stranám, které se pokou‰ely navázat na ãinnost komunistick˘ch a dûlnick˘ch stran
v jiné formû. Uvûdomovala si ale také opakovanû, Ïe
tzv. „transformovaná“ levice je vÛãi nástupu kapitalistické restaurace aÏ pﬁíli‰ poddajná, i to, v jak vysoké
míﬁe na jakékoli odváÏnûj‰í vzepﬁení se rezignuje.
KSâM má v mezinárodním mûﬁítku velkou odpovûdnost za strategickou volbu v ‰ir‰ím, pﬁedev‰ím evNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

ropském mûﬁítku. Její opravdová levicovost a dodrÏování nárokÛ politické kultury zvy‰ují její autoritu a ãiní
z ní jednu z nejvlivnûj‰ích stran. Inspirovala a organizovala ﬁadu v˘znamn˘ch setkání.
Na bilaterální konzultaãní náv‰tûvy nebo námi poﬁádané politické akce jsme pozvali pﬁedstavitele mnoha bratrsk˘ch stran. Celkov˘ poãet dvojstrann˘ch
i mnohostrann˘ch aktivit, kter˘ch se zúãastnili na‰i
pﬁedstavitelé, vzrostl na více neÏ sto. Soustﬁedili jsme
se pﬁirozenû zejména na akce tûch levicov˘ch sil, které pÛsobí v rámci EU. Mezi nejv˘znamnûj‰í z nich patﬁil mezinárodní semináﬁ o globalizaci v Nymburce, semináﬁ o Mezinárodním mûnovém fondu (a uÏ vzpomenutá demonstrace s velkou zahraniãní úãastí proti
zasedání této organizace v Praze), konference o bezpeãnostní architektuﬁe Evropy (a zmínûná demonstrace proti summitu NATO v Praze).
Na mezinárodní konferenci k bezpeãnostní architektuﬁe Evropy v listopadu 2002 byla formulována „PraÏská
v˘zva“ k formování mírové a spolupracující Evropy, proti váleãn˘m aktivitám NATO a neoimperialistické politice
USA, podpoﬁená 35 bratrsk˘mi stranami. Byla publikována v mnoha jazycích svûta a v˘znamnû napomohla
sjednotit pﬁístupy vÛãi agresivnímu paktu NATO a projektu bezpeãnostního systému v Evropû. Podobn˘ v˘znam mûlo i námi iniciované spoleãné prohlá‰ení 68 komunistick˘ch a levicov˘ch stran svûta z února 2003 proti chystané válce proti iráckému lidu. Na Setkání pﬁedstavitelÛ mezinárodních oddûlení 10 komunistick˘ch
a dal‰ích levicov˘ch stran v dubnu 2003 v Praze byla
vytvoﬁena pracovní skupina z pﬁedstavitelÛ KS Ruské
federace, KS ¤ecka, Sjednocené levice ·panûlska
a KSâM. Zab˘vá se otázkami svûtové bezpeãnosti
a koordinace boje proti politice válek. KSâM si je vûdoma, Ïe od stran, které dlouhodobû pÛsobí v podmínkách
kapitalismu, se mÛÏe i hodnû nauãit.
Novou, velmi v˘znamnou ‰anci získává internacionalistická politika vstupem âR do EU a moÏnou úãastí
komunistick˘ch poslancÛ v EP. Pomûrnû ãasto uvádûné argumenty, Ïe nûkolik málo desítek skuteãnû
levicov˘ch poslancÛ v klubu Evropské sjednocené
levice/Severské zelené levice zÛstane bez vlivu
a Ïe se i KSâM mal˘mi moÏnostmi pÛsobit ve staãlenném parlamentu spí‰e zkompromituje, neobstojí.
Sjednocená levice zÛstává v EP skuteãnû zatím slabá,
je v‰ak moÏné a nutné pﬁemûnit ji postupnû v sílu.
KSâM tu rozhodnû nebude pasivní, obdobnû jako
v parlamentním shromáÏdûní, v Radû Evropy, v OBSE
a v dal‰ích organizacích. Nejen Ïe by mûla více vyuÏívat dosud roztﬁí‰tûn˘ a nedostateãnû vyuÏívan˘ potenciál, ale usilovat také o to, aby vedle evropsk˘ch
stran, které sdruÏují konzervativce, liberály, sociální demokraty, vznikla i skuteãnû levicová politická struktura.
Na setkání pﬁedstavitelÛ evropsk˘ch levicov˘ch
stran v Berlínû v lednu 2004 zaznûla v˘zva k oficiálnímu vytvoﬁení takové spoleãné formace. Mohla by mj.
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napomoci k tomu, aby radikální levice byla pﬁítomna
i v dal‰ích pﬁistupujících zemích a aby se posilovaly její pozice v tzv. star˘ch ãlensk˘ch zemích. O zpÛsobu
zapojení, o tom, zda bude KSâM souãástí Strany evropské levice nebo se bude na její ãinnosti podílet jin˘m zpÛsobem, rozhodnou ve vhodné dobû ústﬁední
stranické orgány. V kaÏdém pﬁípadû si i vznikem EU
a roz‰iﬁováním vlivu evropské radikální levice „pﬁipravuje kapitalismus svého hrobaﬁe“.
Mezinárodní konference evropsk˘ch komunistick˘ch
a levicov˘ch stran v Praze z bﬁezna 2004 ukázala, Ïe
proces zaloÏení Evropské levicové strany nelze pﬁekotnû urychlovat. V první ﬁadû jde o nutnost posilovat spolupráci na zdrav˘ch základech dÛvûry a vzájemného respektování. Projekt integrace musí b˘t dÛsledkem etapy
úspû‰né akãní jednoty a nemÛÏe ignorovat bratrské
strany z b˘val˘ch socialistick˘ch zemí. Nesmí b˘t politicky závisl˘ na financování EU a nesmí b˘t centralistick˘. Pﬁípravné kroky byly uãinûny na vratimovském semináﬁi v ﬁíjnu 2003 i na obvodní konferenci KSâM
v Praze 10 za úãasti dal‰ích levicov˘ch stran z âR i ze
zahraniãí. Inspirací jsou i v˘sledky mostecké sociální
konference a Manifest KSâM pro demokratickou
Evropu, kter˘ KSâM diskutovala jiÏ v roce 1994.

V.

âinnost
v zastupitelském systému
KSâM jako strana parlamentní a masová
KSâM plní své funkce jako strana parlamentní, stále více i jako strana volební, která se opírá o svou poãetnou ãlenskou základnu, ale jako otevﬁená strana se
obrací stále více i na ‰irok˘ okruh obãanÛ, sympatizantÛ. Na volební aktivitu se v‰ak neomezuje, usiluje
zÛstat a posilovat svou pozici i jako strana masová.
Opustit takovou pozici by vedlo k posilování pasivity
ãlenstva a organizaãních ãlánkÛ, oslabovalo by odpovûdnost strany jako celku. I kdyÏ není vÏdy snadné
a jednoduché uchovat organizaãní strukturu strany zaloÏené na ‰iroké aktivitû ãlenÛ a pﬁíznivcÛ, umoÏÀuje jí
takové pojetí, aby byla v co nejtûsnûj‰ím kontaktu
s pracujícími lidmi a mohla pro nû konkrétnû pracovat.
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Volby a snahu o dobr˘ volební v˘sledek chápala
KSâM v období po V. sjezdu jako ústavní prostﬁedek
k takové zmûnû ve vládní moci v právním státu, díky
níÏ by bylo moÏné hájit zájmy v‰ech, nikoli pﬁedev‰ím
ãi pouze zájmy majetn˘ch. Chápala takovou snahu jako prostﬁedek ke stále dÛslednûj‰ímu prosazování sociálnû spravedlivého uspoﬁádání.
Do voleb KSâM vÏdy vstupovala se stﬁízliv˘m oãekáváním i se zdrav˘m sebevûdomím. Jako strana,
která prosazuje zájmy ‰irokého okruhu sv˘ch voliãÛ,
se ucházela o jedno z pﬁedních míst ve stranickém
spektru. Pﬁistupovala k volbám jako ideovû a organizaãnû pevná strana, se smyslem pro otevﬁenou politickou soutûÏ a kulturu, se zájmem pﬁesvûdãovat voliãe, Ïe volba komunistÛ je volba uÏiteãná pro nû samé.
I v období po V. sjezdu neponechávala KSâM pﬁi
sestavování kandidátních listin, v pﬁípravû volebních
programÛ a pﬁi vedení volební kampanû nic náhodû.
UskuteãÀovala v naprosté vût‰inû sv˘ch ãlánkÛ dohodnutou volební strategii. Uplynulé volební období
1998 - 2002 bylo pro stranu jedno z nejúspû‰nûj‰ích.
Ve volbách do Poslanecké snûmovny PâR dosáhla
v roce 2002 absolutního pﬁírÛstku hlasÛ, (coÏ se dal‰ím stranám nepodaﬁilo). Odpovûdnû a vãas se pﬁipravuje i na volby do krajsk˘ch zastupitelstev a na doplÀovací volby do Senátu v roce 2004, které se budou
odehrávat po VI. sjezdu KSâM.
Volba komunistÛ byla ‰ancí, která zklaman˘m levicov˘m voliãÛm je‰tû zb˘vala. Byla ale i v˘sledkem práce strany, která odmítala praktiky 90. let, kdy vítûzové
pﬁed volbami lhali a po volbách své voliãe podvádûli.
Pﬁi v˘bûru kandidátÛ se strana orientovala s pomocí ZO a OV na v˘bûr osobností, které se osvûdãily
v komunální politice i ve vlastních ﬁadách a které si
získávaly mezi spoluobãany autoritu. SnaÏila se vybírat kandidáty z odborníkÛ, kteﬁí znali odpovídající problematiku a byli ochotni i schopni funkce opravdu pﬁevzít a vykonávat. Mnozí vázali svÛj souhlas se zaﬁazením na kandidátní listinu na uji‰tûní, Ïe budou nasazeni na volitelná místa.
SnaÏili jsme se vãas vytipovat a pﬁipravit kandidáty
z generace mlad˘ch, z lidí v aktivním vûku, zvlá‰tû
z ﬁad dûlníkÛ s pﬁirozenou autoritou v pracovním kolektivu a také zv˘‰it podíl Ïen. Zatím jsme tu pﬁijateln˘ch v˘sledkÛ nedosáhli. Stále více problémÛ - pﬁestoÏe otevﬁen˘ antikomunismus tu jiÏ ãasto ustupuje bylo se sestavením kandidátek v mal˘ch obcích.
Leckdy se projevovala setrvaãnost, sloÏení dostateãnû
neodpovídalo voliãské poptávce. Strana si váÏí zejména tûch obûtav˘ch funkcionáﬁÛ, kteﬁí dokázali sestavit
kandidátku ze sympatizantÛ ãi nezávisl˘ch i tam, kde
nebyla ZO ani Ïádn˘ registrovan˘ komunista.
Ukazovalo se, Ïe rozhodnutí o otevﬁen˘ch kandidátkách bylo správné. Váhání nad zaﬁazováním nestraníkÛ nebylo namístû. Nestraníci mnohdy prokázali, Ïe dokáÏí udûlat pro veﬁejnost více práce neÏ nûNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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kter˘ straník. To, Ïe nemûli s námi vÏdy shodné názory, nebylo na pﬁekáÏku. Bylo ov‰em poÏadováno, aby
souhlasili s volebním programem KSâM, za kter˘
kandidovali. Strana zaﬁadila bezpartijní i na kandidátku do parlamentu tam, kde si byla jista, Ïe navrhuje
osobnost, která neselÏe. Ve vût‰ích obcích se ukázalo uÏiteãné získávat, dávat moÏnost na na‰ich kandidátkách i men‰ím skupinkám, hnutím a organizacím
(napﬁ. „zelen˘ch“).
Nûkdy aÏ „raketov˘ nástup“ nezávisl˘ch osob na
kandidátky rÛzn˘ch stran vãetnû na‰í, a zvlá‰tû pﬁedkládání jejich nezávisl˘ch kandidátek souviselo s tím,
Ïe obãané pﬁestávali a pﬁestávají stranám vûﬁit.
Kritické postoje nezávisl˘ch pﬁitom nebylo vÏdy namístû pﬁeceÀovat. DÛstojní kandidáti z profesí, ve veﬁejnosti se ãasto tû‰ících vysoké prestiÏi (lékaﬁi, uãitelé apod.), byli ãasto nominováni jako „béãka“ pravicov˘ch subjektÛ.
KSâM pﬁedkládala kandidátní listiny vãas, i kdyÏ ne
vÏdy v‰echny okresy vãas pﬁedaly pﬁedbûÏné návrhy.
Sestavení kandidátek se ãastûji stávalo nejen obtíÏn˘m, ale i kontroverzním úkolem. Na V. sjezdu byly
na podnût ãlenské základny a stranick˘ch orgánÛ ve
stanovách zakotveny primární volby a byl zpracován
metodick˘ materiál, kter˘ pro‰el pﬁipomínkov˘m ﬁízením. V pﬁedbûÏné, tajné volbû byla demonstrována vÛle ãlenské základny, podpora, kterou kandidátovi poskytovala. Podporu získávali schopní lidé, s pevn˘m
názorem, kteﬁí pﬁiná‰eli nové my‰lenky. Nezískávali ji
lidé, kteﬁí byli sice ve veﬁejnosti známí, ale o nichÏ se
samosprávn˘ orgán domníval, Ïe se odtrhli od lidí
a stranick˘ program nedokázali prosazovat.
O definitivním sestavení kandidátky spolurozhodoval podle stanov a úpravy volebního zákona
ÚV KSâM, zejména pokud ve volebním obvodu nedo‰lo k dohodû. Tuto jeho odpovûdnost nebylo namístû zpochybÀovat. Pﬁedcházelo se tak prosazování pﬁípadn˘ch skupinov˘ch zájmÛ (pﬁedev‰ím ve
mûstech) a umoÏÀovalo se postupovat v zájmu prospûchu strany jako celku. Takov˘ dialog byl zvlá‰tû
nezbytn˘ pﬁi posuzování senátní kandidátky. U nûkter˘ch kandidátek se pﬁesto projevila neúmûrná rivalita, která omezila spolupráci okresÛ a pro stranu charakteristické kolektivní pojetí akcí. âlenové ÚV KSâM
se proti takovému „kandidátkovému ‰ílenství“ a osobním sporÛm ostﬁe ohradili.
Pro volby do Evropského parlamentu (EP) navrhlo
k 1. prosinci 2003 75 0V KSâM celkem 48 osob.
Z nich byla na 20. zasedání ÚV KSâM v lednu 2004
sestavena kandidátka KSâM se 32 jmény.
Strana ve volebních kampaních pﬁedkládala programy, z nichÏ bylo zﬁejmé, Ïe jsou zaloÏeny na pevn˘ch levicov˘ch zásadách. Souãasnû ukazovaly stranu jako stranu moderní, která pﬁistupuje k problémÛm
spoleãnosti vûcnû. Vytrvale pﬁedkládala a nabízela
konkrétní, pozitivní ﬁe‰ení, která byla otevﬁena dal‰í
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

aktualizaci. Sv˘m dlouhodob˘m sociálním programem
jsme oslovovali voliãe jiÏ tﬁetí volební období. Obraceli
jsme se nejen na své ãleny a pﬁíznivce, ale také na
jednotlivé sociální skupiny, na ‰ir‰í veﬁejnost.
Ukazovali jsme, jak je moÏné zlep‰it kvalitu Ïivota
obyãejn˘ch lidí. SnaÏili jsme se ukázat, z jak˘ch zdrojÛ by bylo moÏné k naplnûní tûchto cílÛ ãerpat a jak je
hodláme aktivizovat, a to i spoluprací s dal‰ími silami
pﬁi alespoÀ minimální programové shodû.
Pro volby do Evropského parlamentu pﬁipravila
KSâM svÛj návrh programu pod záhlavím „Sociálnû
zamûﬁená Evropa nebo barbarství“. Navazuje v nûm
na základní cíle svého politického a hospodáﬁsko sociálního programu. Spolu s dal‰ími levicov˘mi stranami pracovala na minimálním programu radikální demokratické levice, s nímÏ se obrací na v‰echny levicové síly nejen v EU a Evropû jako takové, ale i za jejími hranicemi.
V regionech byly na‰e návrhy i formou oponentury
regionálních programÛ státní správy. Zab˘valy se
hodnû technologick˘mi, investiãními akcemi, ne vÏdy
v‰ak také tím, co se udûlalo v sociální oblasti, pro mládeÏ, pro celkov˘ místní rozvoj. Tak si své úkoly stanovili napﬁ. komunisté v Ústí nad Labem: pﬁinést sociální jistoty do kraje, kter˘ celé století dával republice
uhlí, nerostné bohatství, elektﬁinu a pracovní síly a za
„odmûnu“ se mu zatím dostalo pouze nejvy‰‰í nezamûstnanosti a utrpení pro pracující lidi.
Nabídkou programÛ, jejichÏ kvalitu musela pﬁipustit
i pravicová Ïurnalistika, se KSâM daﬁilo prolamovat snahy pravice a âSSD o na‰i izolaci. Ukazovali jsme pﬁitom
asociálnost, omezování demokracie a bezmocnost sociálních demokratÛ a nabízeli zpÛsoby, jak se lze bránit
tlakÛm pravice a snahám o návrat ODS k moci.
Na‰e strana v‰ak vliv volebních programÛ na veﬁejnost nepﬁeceÀovala. Je obecnûj‰í zku‰eností, Ïe
programy se zab˘vají hlavnû politici a jejich mluvãí
a straníci v médiích; ãte je jen men‰í ãást voliãÛ.
Velice mnoho proto také záleÏí na formách volební
kampanû.
Charakter i poãetnost akcí ovlivÀovala tvrdost politického zápasu. KSâM neorganizovala okázalé, nabubﬁelé volební akce, ale kampaÀ spí‰e skromnou, úspornou,
pﬁesto se snahou o vysokou úãinnost. DÛvûru se snaÏila získávat pﬁíkladnou aktivitou pﬁi obhajobû zájmÛ ﬁadov˘ch obãanÛ, reagovala na jejich starosti, ukazovala
v˘chodiska. Pﬁesvûdãovala prací sv˘ch zastupitelÛ, starostÛ, poslancÛ a senátorÛ, tím jak pracovala pro záchranu Avie ãi Zetoru a dal‰ích podnikÛ.
O volebním v˘sledku ale spolurozhodovala ideologická manipulace a informaãní blokáda organizovaná
pravicí s úãastí sociální demokracie. UÏ od voleb v roce 2000 dávala témûﬁ v‰echna média najevo své zdû‰ení nad v˘sledky voleb a dûlala v‰e, aby atmosféru
krajního znepokojení nad volebními v˘sledky komunistÛ pﬁenesla na pravicové i nerozhodnuté voliãe.
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Ve volbách jsme uspûli, také proto, Ïe jsme byli ménû sebestﬁední. SnaÏili jsme se více oslovovat veﬁejnost, uplatnit se úspû‰nûji ve sdûlovacích prostﬁedcích.
Pﬁesto si klademe otázky: udûlali jsme v‰e k prolomení
informaãní bariéry, máme novináﬁÛm vÏdy co ﬁíci?
I na‰i voliãi pﬁestávali sly‰et na nûkteré tradiãní,
uniformní prostﬁedky. Bylo proto nutné hledat takové
formy, které více odpovídají prosazujícímu se Ïivotnímu stylu, podobám komunikace a situaci v místech.
Na jejich uÏití mûla vliv situace v ãlenské základnû.
V˘sledky v Moravskoslezském kraji ukazují, Ïe psychick˘ch i fyzick˘ch sil mají komunisté dost. Vcelku
v‰ak uÏ nebude moÏné opírat volební kampaÀ pouze
o síly vlastní ãlenské základny ãi sympatizujících.
S tím, jak se vyvíjí ãlenská základna, se zuÏuje
okruh tûch, s nimiÏ je moÏné volby s pln˘m nasazením pﬁipravovat. Svou roli hrají i omezené finanãní
prostﬁedky. Stoupají nároky na úãast zku‰en˘ch, profesionálních pracovníkÛ, volá se po manaÏerech. Jde
ov‰em o odborné vedení kampaní, nikoli o pﬁebírání
podílu na pﬁihloupl˘ch, reklamních akcích, spojen˘ch
nezﬁídka s vym˘váním mozkÛ.
SnaÏili jsme se o pestﬁej‰í a pﬁitom jednodu‰‰í, ne
pﬁíli‰ nákladné postupy. Kladli jsme si otázku, zda má
smysl vylepování plakátÛ, v jaké míﬁe a formû mají b˘t
uÏity (malé plakáty na malé obce), zda není v˘hodnûj‰í vyuÏívat podle okolností i billboardy, jestli vyuÏívat letákÛ a jak je distribuovat (pﬁednost byla dávána
jejich rozdávání na veﬁejn˘ch místech), zda vyuÏívat
placené inzerce. Rozná‰ku a vylepování uÏ ãasto nezvládáme vlastními silami, centrálnû sjednaná placená forma distribuce a reklamy je úãinná, ale nákladná.
Vhodné pro získání a upoutání pozornosti se ukazovaly zábavnûj‰í formy s krátk˘mi vstupy kandidátÛ
i uÏiteãné propagaãní dárky.
Vedle spoleãnû organizované kampanû jsme mûli
i individuální volební kampanû hrazené z vlastních
prostﬁedkÛ kandidátÛ. Strana se bránila tomu, aby byly vedeny chaoticky, nekoordinovanû a prosazovala,
aby se kandidáti radili se stranick˘mi orgány.
Osvûdãila se opakovaná i celostránková inzerce
v Haló novinách a v Na‰í pravdû, tematické letáky,
které tiskly. Osvûdãily se a pﬁitom byly rÛznû vyuÏívány volební noviny (Jihoãesk˘ kraj jich objednal v roce
2004 100 tisíc v˘tiskÛ, kraj Vysoãina necel˘ch 6 tisíc).
Ani sledovanost novin ve volebních kampaních v‰ak
nebylo moÏné pﬁeceÀovat.
Rozhodnû uÏ nebylo moÏné spoléhat na to, Ïe volební v˘sledek „udûlají“ shromáÏdûní s obãany bûhem
kampanû. I v obecních volbách probíhala taková shromáÏdûní za velice nízkého zájmu. Je stále zﬁejmûj‰í,
Ïe v uzavﬁen˘ch místnostech nás veﬁejnost nemÛÏe
sly‰et, Ïe klasické mítinky ztrácejí úãinnost.
Nejprospû‰nûj‰í formou bylo kontaktní vedení volební
kampanû, konkrétní pﬁedkládání programu konkrétními lidmi na veﬁejn˘ch prostranstvích (od obchodních
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domÛ po závody). Tam bylo moÏné vést dialog, odpovídat na pﬁímé dotazy, získávat dal‰í poznatky o situaci, nevyh˘bat se ani konfrontaci. UÏiteãná byla setkání zejména v mal˘ch skupinách, na akcích pro dûti,
i na prvomájov˘ch oslavách, jarních brigádách aj.
Osvûdãila se volební ‰tafeta, radiovozy s dobﬁe pﬁipraven˘mi moderátory a vstupy kandidátÛ.
Mnohé záviselo na schopnosti organizovat i improvizovat, na invenci i operativnosti od Krajsk˘ch rad aÏ
po úroveÀ Ústﬁedního operativního volebního ‰tábu
(napﬁ. v zájmu soustﬁedûní pozornosti na volebnû slibné regiony).
Pﬁes v‰echny nové formy, které zvy‰ovaly náklady, byly volební kampanû KSâM vÏdy v porovnání s
jin˘mi nejménû nákladné. Je v‰ak nutné poãítat
s tím, Ïe pﬁes ve‰kerou snahu o úspornost se budou
volební náklady postupnû zvy‰ovat.
Ve volbách pouÏívala KSâM hesla jednoduchá,
obecnû srozumitelná. Nevolila hesla konfrontaãní, ale
pozitivní. Od hesla „Jiní o lidech, my s lidmi“, pﬁe‰la ke
struãnému a v˘stiÏnému: „S lidmi, pro lidi!“ Toto své základní heslo uplatÀuje KSâM i v programu voleb do EU:
„S vámi a pro vás, doma i v Evropské unii“, na nûjÏ navázalo heslo radikální levice v EU: „Za humanitu, demokracii, mír a sociální spravedlnost. Za socialistickou
perspektivu Evropy i svûta“. KSâM se nebrání tomu,
vyuÏívat i jiná hesla k jednotliv˘m aspektÛm programu
(„Chcete zmûnu, volte Ïenu!“). Setrvala pﬁitom serióznû na zvolen˘ch a osvûdãen˘ch volebních symbolech.

V˘sledky voleb
V˘sledky KSâM, dosaÏené v jednotliv˘ch typech
voleb v období po jejím V. sjezdu potvrzují upevÀující
se postavení strany ve spoleãnosti. OdráÏejí i vnitﬁní
situaci ve stranû samotné.
Trend upevÀujícího se postavení KSâM v ãeské
spoleãnosti a v podstatû i poãátek byÈ mírného, av‰ak
trvalého vzestupu jejího politického vlivu a v˘znamu
potvrzují v˘sledky voleb do krajsk˘ch zastupitelstev
na podzim roku 2000. ·lo v popﬁevratovém období
o nov˘ druh voleb, kdy se KSâM s celkovû 161 získan˘mi mandáty ve v‰ech krajsk˘ch zastupitelstvech
(z celkového poãtu 675 moÏn˘ch), stala tﬁetí nejsilnûj‰í stranou za ODS (185 mandátÛ) a ãtyﬁkoalicí
(171 mandátÛ). Podle poãtu zastupitelÛ v krajsk˘ch
zastupitelstvech pﬁedstihla sv˘m volebním v˘sledkem
âSSD, která v tûchto volbách získala 111 mandátÛ.
KSâM tak získala 21,1 % hlasÛ voliãÛ, ODS 23,8 %
hlasÛ, ãtyﬁkoalice 22,9 %, âSSD 14,7 % platn˘ch hlasÛ. V Ústeckém kraji obsadila KSâM se ziskem
18 mandátÛ dokonce první místo a spolu s âSSD získala v zastupitelstvu poãetní pﬁevahu. V 8 krajích byla
KSâM poãtem získan˘ch mandátÛ druhá (v krajích
Ostravském,
Brnûnském,
Stﬁedoãeském,
Olomouckém, Jihlavském, PlzeÀském, Libereckém
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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a Karlovarském). Nikde se pak KSâM neumístila hÛﬁe, neÏ na místû tﬁetím (kraje Budûjovick˘, Zlínsk˘,
Pardubick˘ a Královéhradeck˘), pﬁiãemÏ ve v‰ech
krajích ve svém umístûní pﬁedstihla âSSD.
Dal‰ím v˘razn˘m úspûchem KSâM v období po jejím V. sjezdu byl v˘sledek, dosaÏen˘ ve volbách do
Poslanecké snûmovny Parlamentu âR v ãervnu roku
2002. KSâM byla jedinou stranou, která zaznamenala pﬁírÛstek hlasÛ, a to o tﬁetinu (o 230 tisíc hlasÛ).
Sociální demokracie stejnû jako ODS ztratily po pÛl
milionu hlasÛ, ãtyﬁkoalice pﬁes 450 tisíc. KSâM tím
potvrdila své pevné místo mezi nejsilnûj‰ími stranami
v zemi.
Hor‰í v˘sledky zaznamenala strana v senátních
volbách, kde situace stagnuje. V roce 2000 jsme postavili kandidáty ve v‰ech 27 senátních obvodech.
SnaÏili jsme se soustﬁedit a napﬁít síly na obvody,
kde byla reálná nadûje na úspûch. Pﬁesto jsme
1 mandát dokonce ztratili. Svou roli sehrála nízká
úãast voliãÛ a také odmítav˘ postoj mnoh˘ch ãlenÛ
a pﬁíznivcÛ strany vÛãi Senátu, jako nadbyteãné
souãásti Parlamentu âR, se zjevnû silnû konzervativním posláním. V senátních volbách v roce 2002
pﬁipravila a uskuteãnila KSâM kvalitnûj‰í volební
kampaÀ ve srovnání s pﬁedcházejícími volbami v roce 2000 a podaﬁilo se pﬁi pomûrnû nízké úãasti
(24,10 % zapsan˘ch voliãÛ) postoupit pûti na‰im
kandidátÛm do druhého kola (v senátních volebních
obvodech Cheb, Louny, Pﬁerov, Fr˘dek-Místek
a Karviná). Pouze v‰ak Eduardu Matykiewiczovi se
v senátním obvodu Karviná podaﬁilo díky 51,81 %
podpoﬁe voliãÛ senátorsk˘ mandát získat. Ve zb˘vajících ãtyﬁech senátních obvodech, kde postoupili
na‰i kandidáti do druhého kola, je ve dvou pﬁípadech (v obvodû Louny a Fr˘dek-Místek) tûsn˘m rozdílem pﬁipravili o vítûzství kandidáti ODS, díky nejen
voliãsk˘m hlasÛm pravicov˘ch voliãÛ, ale také nedostateãné úãasti voliãÛ na‰ich. V jednom pﬁípadû
pak se znaãn˘m rozdílem hlasÛ zvítûzila nezávislá
kandidátka (senátní obvod Pﬁerov) a v jednom pﬁípadû (v senátním obvodû Cheb) s 35 % rozdílem
hlasÛ kandidát âSSD. Nepodaﬁilo se tak splnit základní cíl, posílit zastoupení, aby mohl vzniknout samostatn˘ klub senátorÛ.
Komunální volby se v období mezi V. a VI. sjezdem KSâM konaly v listopadu roku 2002. I v tûchto
volbách pokraãoval trend ke sniÏování úãasti voliãÛ,
vãetnû voliãÛ KSâM. (V celé âR byla úãast voliãÛ
v tûchto volbách v prÛmûru 45,51 %, nejménû tradiãnû v Praze - 35,29 %, ale i v mûstsk˘ch ãástech
velk˘ch, zejména statutárních, mûst, kde volební
úãast klesla na 29,12 % oprávnûn˘ch voliãÛ.)
KSâM v tûchto volbách zaznamenala jist˘ úspûch.
Volební kampaÀ byla vlaÏná, podcenûná, projevila
se urãitá únava. Nerespektovala se specifika obecních voleb, byla podcenûna práce v ZO (tﬁetina ãleNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

nÛ strany nebyla volit). Pﬁi úãasti 43,98 % voliãÛ
v rámci celé âeské republiky získali kandidáti na‰í
strany 14,49 % z celkového poãtu platn˘ch hlasÛ,
coÏ je o témûﬁ jedno procento více neÏ v komunálních volbách v roce 1998. DosaÏen˘mi 5702 získan˘mi mandáty jsme ale oproti roku 1998 ztratili
48 mandátÛ. Lep‰ích v˘sledkÛ bylo dosaÏeno ve vût‰ích obcích, ve statutárních mûstech. Z dílãích v˘sledkÛ je hodno zaznamenání, Ïe v Mostû a v Ústeckém kraji komunisté vyhráli jiÏ tﬁikrát volby komunální a jedny krajské. Na Sokolovsku se bez komunistÛ neobejde témûﬁ Ïádné obecní zastupitelstvo.
Také v Jihoãeském kraji v‰ak bylo dosaÏeno pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ: v Kolodûjích nad LuÏnicí u T˘na
nad Vltavou a v Horní Stropnici pro komunistické zastupitele hlasovalo pﬁes 35 % voliãÛ a kandidáti
v okrese âeské Budûjovice získali o 6,3 % více hlasÛ neÏ v roce 1998.
Charakteristick˘m pro v˘sledek v tûchto volbách,
tak jako v obdobn˘ch volbách v roce 1998, byl vysok˘
poãet mandátÛ získan˘ch nezávisl˘mi kandidáty,
z tzv. SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (10,16 % hlasÛ,
41,01 % kandidátÛ).
KSâM si uvûdomovala, Ïe republika se ve sloÏité
situaci neobejde bez ﬁádnû zvolené hlavy státu.
Nepostavit v prezidentsk˘ch volbách v roce 2003
vlastního kandidáta, povaÏovala za chybu. Usilovala
nabídnout v˘raznou osobnost a souãasnû kandidáta
obecnûji pﬁijatelného a rozhodla se pro Miroslava
KﬁíÏeneckého.
Pokud bychom zÛstali v dal‰ích kolech volby pasivní, mohl se dostat na Hrad Jan Sokol, jehoÏ vztah
k Nûmecku a nárokÛm ﬁímsko-katolické církve je prÛkazn˘ a netajil se tím, Ïe je otevﬁen˘ antikomunista.
I proto zvítûzil Václav Klaus.
KSâM si nemyslí, Ïe byl zvolen ideální prezident,
ale pﬁiklonila se k názoru, Ïe se bude snaÏit b˘t prezidentem v‰ech obãanÛ.
Novû vyzkou‰en˘m prvkem pﬁímé demokracie se
stalo referendum o vstupu âR do EU, které se konalo 13. - 14. ãervna 2003. Obãané mûli poprvé po pﬁevratu v roce 1989 rozhodovat o závaÏné otázce,
o vstupu âR do svazku zemí EU. Vláda vedla ve
v‰ech zvolen˘ch formách a úrovních kampaÀ povrchnû, populisticky a jednostrannû. Ani kampaÀ na‰í strany v‰ak nebyla zprvu dosti v˘razná ãi razantní. Celkem se referenda zúãastnilo 55,21 % voliãÛ
(z 8 259 525). Pro vstup z 4 457 206 platn˘ch hlasÛ
bylo 77,33 % (3 446 758), proti vstupu 22,67 %
(1 010 448) voliãÛ.
Pro volby v âR byla po roce 1999 charakteristická
klesající úãast voliãÛ jako v˘raz zklamání i rezignace
obãanÛ. Dávali tak zﬁetelnû najevo svÛj názor na zpÛsob vládnutí v zemi. V Ostravû - mûstû a ve Fr˘dkuMístku se úãast voliãÛ zv˘‰ila. Ale v Ústí nad Labem
35
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pﬁi 70 tisících nezamûstnan˘ch pﬁi‰lo volit pouze nûco
pﬁes 50 % voliãÛ, coÏ svûdãí o jejich rezignaci.
Uvolnûní vazeb mezi voliãi a stranami postihlo
KSâM ménû neÏ strany ostatní. Je nutné si pﬁiznat, Ïe
k úbytku voliãÛ do‰lo i v na‰ich ﬁadách, coÏ byl mimo
jiné dÛsledek klesající akceschopnosti organizací,
funkcionáﬁÛ a ãlenÛ. K rÛzn˘m volbám nepﬁi‰lo 10 aÏ
30 % ãlenÛ strany.
Charakteristick˘m dÛsledkem nízké úãasti voliãÛ
v nejvût‰ím mûstû Stﬁedoãeského kraje, v Kladnû
v roce 2000 - pﬁi‰lo nûco málo pﬁes 22 % oprávnûn˘ch voliãÛ - byl i znaãn˘ neúspûch tamních komunistÛ. Obdobnû tomu bylo pﬁi doplÀovacích volbách
do Senátu ve volebním obvodû ã. 12 ve Strakonicích,
kde rozdílem pouh˘ch 251 hlasÛ unikla kandidátovi
KSâM úãast ve druhém kole voleb. Ve volebním obvodu nesplnily oãekávání - tentokrát na vesnicích místní základní organizace. Také v doplÀovacích volbách v Brnû, v 58. senátním volebním obvodu, oãekávali mnozí ãlenové a funkcionáﬁi KSâM pﬁízniv˘ v˘sledek. Kdyby se na‰i voliãi dostavili ve stejném poãtu jako pﬁi posledních volbách do Poslanecké snûmovny, mohl ná‰ kandidát vyhrát doplÀovací senátní
volby jiÏ v prvém kole.
Na‰i voliãi nepﬁicházeli k volbám i proto, Ïe jsme je
nedokázali pﬁesvûdãit o smyslu konkrétních voleb,
takÏe pﬁevládlo jednostranné mínûní, které si utvoﬁili
(napﬁ. o Senátu). Existuje nebezpeãí, Ïe podobná situace by se mohla zopakovat i pﬁi volbách do
Evropského parlamentu, na coÏ uÏ nûkteré levicové
strany v dal‰ích zemích doplácejí.
Na druhé stranû jsou nesporné úspûchy ve volbách vyvolávány tím, Ïe KSâM volí stále více i nestraníci, ‰irok˘ okruh reálnû uvaÏujících obãanÛ (a nikoli pouze z ﬁad b˘val˘ch ãlenÛ KSâ). K jednomu ãlenu KSâ tak pﬁistupuje 5 aÏ 6 voliãÛ mimo ãlenskou
základnu. MÛÏe ov‰em jít spí‰e o urãité pﬁelévání levicov˘ch voliãÛ, nikoli je‰tû o prolomení bariéry zejména vÛãi nerozhodnut˘m.
Strana si uvûdomuje, Ïe musí práci mezi sympatizanty vûnovat stálou pozornost, má-li pﬁekroãit svÛj
relativnû ohraniãen˘ elektorát a dosáhnout stálej‰ího
vlivu. Úkol jiÏ z roku 2000, tj. pﬁivést k volbám na
1 ãlena strany 5 dal‰ích voliãÛ kraje neplnily. K jeho
splnûní se pﬁiblíÏily okresy Most, Karviná, Ústí n. L.,
Strakonice, Opava.
Pro reÏimní strany dobr˘ voliã = nevoliã. Pro komunisty bylo naopak v˘znamn˘m úkolem získávat obãany k úãasti vãetnû prvovoliãÛ, jejichÏ poãet stále roste
(v roce 1996 6%, mezi roky 1998-2000 uÏ 12 %).
V‰echny zku‰enosti pﬁi sestavování kandidátek,
z obsahu a forem volební kampanû, z prÛbûhu a v˘sledkÛ voleb, z úãasti ãi neúãasti voliãÛ vyuÏila KSâM
také v pﬁípravû na volební rok 2004, v nûmÏ probûhnou volby do Senátu, do zastupitelstev krajÛ a do
Evropského parlamentu. Objevily se i spekulace
36

o moÏnosti pﬁedãasn˘ch voleb do Poslanecké snûmovny. KSâM je nepovaÏuje za pﬁíli‰ pravdûpodobné.
Na jejich prosazování se nehodlá podílet (nepﬁinesly
by pﬁi vy‰‰ích nákladech jin˘ v˘sledek neÏ v ãervnu
2002), ale je i na takovou situaci pﬁipravena.
Strana si uvûdomuje specifiku voleb do
Evropského parlamentu, potﬁebu pﬁedejít nezájmu
ãlenÛ a sympatizantÛ a pﬁesvûdãovat je o v˘znamu
tûchto voleb. ZÛstává nadále k EU kritická a je si
vûdoma toho, Ïe vzrÛstá i kritick˘ postoj obãanÛ.
Uvûdomuje si, jak je dÛleÏité i touto cestou získat
odpovídající, dÛstojné postavení. V˘sledek tûchto
voleb zﬁejmû ovlivní i dal‰í v˘voj a postavení KSâM
v politickém spektru, vãetnû konkrétních domácích
voleb na podzim tohoto roku.

Tvorba koalic
a zhodnocení volebního v˘sledku
Z KSâM se díky volebním v˘sledkÛm a celé její
ãinnosti stala v˘razná opozice. Pravice s ní musí poãítat, i kdyÏ ji nebere ke spoluodpovûdnosti. Také na‰i voliãi oãekávají, Ïe jejich hlasy pro KSâM dokáÏí
dûní ovlivnit, Ïe se jich strana úspû‰nû zastane.
Proto jí dávají své hlasy. Takové oãekávání nemÛÏe
KSâM zklamat. Musí o dÛvûryhodnosti, reálnosti
sv˘ch ﬁe‰ení pﬁesvûdãovat. Nehodlá se omezovat
na proklamace, zatím nevolila ani praxi stínové vlády, kterou nepovaÏovala pro úãinnou opoziãní politiku za pﬁíli‰ prospû‰nou.
MoÏnost prosazovat potﬁeby a zájmy obyãejn˘ch
lidí v parlamentu, v radách a statutárních orgánech
obcí závisela na objektivních podmínkách ve spoleãnosti i v místû, na skuteãné míﬁe vlivu i pﬁijatelnosti ve
veﬁejnosti. Závisela na schopnosti pﬁekonat dosavadní pravicovou politiku, ﬁídící se heslem „V‰ichni proti
KSâM“ a vyznaãující se snahou zakládat koalice bez
nás a proti nám. Pﬁitom KSâM odmítala a odmítá pÛsobit v pochybn˘ch svazcích, bez reálného vlivu.
MoÏnost úãinnûji pÛsobit závisela i na vnitﬁních
podmínkách ve stranû samotné, na kvalitû práce v dané funkci. Závisela na schopnosti postupovat s celou
stranou, uchovat si zpûtnou vazbu, pravideln˘ kontakt.
KSâM získala po volbách v roce 1998 6013 zastupitelÛ (9,63 %) a z toho 368 starostÛ, 348 zástupcÛ
starostÛ a 285 ãlenÛ rad. Ve volbách do zastupitelstev
v roce 2002 komunisté získali 5702 mandátÛ
(9,12 %), posílili svÛj vliv ve vedení obcí a mûst
(371 ãlenÛ rad) a vcelku udrÏeli poãet starostÛ (354)
a místostarostÛ (347). Získali pozice 2 primátorÛ
a 3 jejich námûstkÛ.
Volbou KSâM vyjádﬁili voliãi nejen svÛj protest proti dosavadní politice vlád, ale oãekávali také, Ïe vznikne co nej‰ir‰í seskupení, které umoÏní zmûnu. Po celé sledované období v‰ak k uzavﬁení regulérních koaNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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liãních dohod ãi smluv na centrální úrovni nedo‰lo.
Pravice v sociální demokracii obãas radûji odepsala
své kandidáty, neÏ by na spolupráci s komunisty pﬁistoupila. Takové chování ãást voliãÛ levice znechutilo
a odrazovalo je od volební úãasti vÛbec.
Po volbách do snûmovny v roce 2002 získala
KSâM moÏnost nejen pouze bránit zbytky sociálních
jistot, ale i zvût‰it svou ‰anci energiãtûji prosazovat
ideály sociální spravedlnosti a lidské sounáleÏitosti.
Mohla pomoci mûnit protestní volbu ve volbu pozitivní, v˘znamnû napomoci posílit celkové postavení levice. Spolu s âSSD by vytvoﬁila 111 mandátovou vût‰inu (proti 89 mandátÛm pravicov˘ch stran). V rozhodující ãásti vedení âSSD se v‰ak projevily nespolehlivost, obavy, obojetnost a pﬁeÏívající siln˘ antikomunismus. âSSD dala pﬁednost tomu, vyuÏívat ve vládní koalici s KDU-âSL a Unií svobody-DEU
v Poslanecké snûmovnû kﬁehkou vût‰inu 101 hlasÛ.
Jist˘ prÛlom ve vztahu sociálnû demokratick˘ch
voliãÛ ke komunistick˘m kandidátÛm nastal pﬁed
2. kolem senátních voleb v roce 2002, a to navzdory
nehybnosti vedení sociální demokracie. Komunisté si
uvûdomovali potﬁebu lépe zvládat taktick˘ postup také vÛãi stranám, které se zamûﬁovaly na urãitou regulaci fungování v rámci kapitalismu.
Ke smluvní spolupráci nedocházelo s rÛzn˘mi spoleãensk˘mi ãi zájmov˘mi organizacemi a obãansk˘mi
sdruÏeními. âlenové KSâM v nich pﬁitom ãasto pracují a vykonávají funkce.
UplatÀování pomûrného zastoupení na radnicích
se ãasto nedodrÏovalo. Komunistiãtí zastupitelé byli
blokováni i tam, kde se stali vítûzi voleb. Byl jim zamezován vstup do rad a v˘borÛ (Most, Ústí n. L.).
V roce 2000 byl markantní pﬁípad Stﬁedoãeského
kraje, kde sice komunisté získali v 65 ãlenném zastupitelstvu 16 mandátÛ, ale ãleny v˘borÛ a komisí
se nestali.
Na‰i zastupitelé se obrÀovali trpûlivostí, snaÏili
se v‰ak vystupovat pﬁi prosazování vÛle vût‰iny voliãÛ nekompromisnû. V ﬁadû zastupitelstev existovala a existuje nepsaná dohoda, ãi mlãky uznávaná
potﬁeba spolupráce napﬁíã cel˘m politick˘m spektrem, a to i v pﬁípadû vedoucích orgánÛ obce ãi v˘borÛ nebo komisí jednotliv˘ch zastupitelstev. Na
mnoha místech docházelo ke spoleãnému postupu,
pﬁedev‰ím s âSSD, ale i dal‰ími stranami. Ve volbách v roce 2002 napﬁ. v âeské Lípû KSâM nav˘‰ila poãet zastupitelÛ o 100 % a dostala se do rady
a v˘borÛ. Potvrdil se vliv osvûdãen˘ch funkcionáﬁÛ.
Tam, kde máme starosty, byl volební v˘sledek pﬁes
40 % i v mal˘ch obcích.
Po vstupu do EU se bude stále více rozhodovat
v krajích, které ovládla pravice. âSSD tak bude na této úrovni nucena odpovûdnûji zvaÏovat nezbytnost
koalic s komunisty.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Za svého hlavního koaliãního spojence komunisté
povaÏují lidi, kter˘m se díky kapitalismu neÏije dobﬁe
a v nichÏ mají znaãn˘ politick˘ potenciál. S tûmito koaliãními partnery komunikujeme. Chceme znát jejich názory.
Jim se zodpovídáme za to, jak byly vyuÏity jejich hlasy
a kdo zpÛsobil, Ïe nebyla respektována jejich vÛle.

âinnost poslaneckého klubu KSâM
Poslaneck˘ klub je orgánem, kter˘ uskuteãÀuje
politiku KSâM na úrovni Poslanecké snûmovny
a Senátu Parlamentu âR. Vychází z programu KSâM,
z jejího volebního programu. UplatÀuje pﬁitom schopnosti a znalosti sv˘ch ãlenÛ. Pﬁi závaÏn˘ch rozhodnutích a zmûnách v politické situaci schvalují jeho zásadní rozhodnutí ústﬁední orgány KSâM, mezi sjezdy
ÚV KSâM. Radí se s VV a poskytuje mu pravidelné
informace. Strana pociÈuje potﬁebu prohloubit zpûtné
vazby klubu aÏ do úrovnû okresÛ.
Základní linii strany se klub po V. sjezdu KSâM nikdy nezpronevûﬁil. Zaujímal pro voliãe strany dÛvûryhodn˘ a odpovûdn˘ postoj, formuloval a prosazoval
stranickou politiku. ÚV KSâM na svém 14. zasedání
v ﬁíjnu 2002 podûkoval V. Filipovi pﬁi jeho pﬁechodu na
funkci místopﬁedsedy snûmovny za práci, kterou jako
pﬁedseda klubu vykonal. P. Kováãik, kter˘ byl pﬁedsedou PK KSâM následnû zvolen, dokázal na tuto pozici navázat.
Po volbách v roce 2002 se ziskem 41 poslaneck˘ch míst se klub ocitl v úplnû jiné situaci. Zájem
o hlasy komunistÛ znaãnû vzrostl, jejich moÏnost
úãinnû zasahovat do jednání se znaãnû zv˘‰ila.
Poslanci KSâM dosáhli urãitého zrovnoprávnûní.
Z. Rujbrová se stala pﬁedsedkyní petiãního v˘boru
snûmovny, na‰i poslanci jsou pﬁedsedy tﬁí stál˘ch komisí snûmovny. Zcela pﬁirozenû se ucházeli i o místa
v institucích, v nichÏ se dnes v˘kon státní ekonomické
moci soustﬁeìuje (ve Fondu národního majetku,
v âeské konsolidaãní agentuﬁe, ale také v Radû âeské televize aj.).
Klub vystupoval jako zásadní opozice ve smyslu
programu KSâM a na tomto základû i jako opozice
konstruktivní. Hledal a prosazoval takové formy a metody práce, které by nové situaci ve snûmovnû odpovídaly. Rozhodnû se vyh˘bal kabinetním manévrÛm,
dûlal politiku zcela otevﬁenou.
Komunistiãtí poslanci zaujali zásadní postoj: nepodpoﬁit Ïádnou vládu s úãastí pravicové strany.
Konkrétnû nepodpoﬁili kabinet V. ·pidly, pravicov˘
obsah i styl vládnutí, za kter˘ by se Ïádná pravicová
strana nemohla stydût. Klub podporoval nûkteré konkrétní kroky vlády hlasy sv˘ch jednotliv˘ch poslancÛ,
aby vylouãil pád vlády a nástup ODS k moci. Tûmito
principy (a uplatnûním dílãích poÏadavkÛ, zejména
v sociální oblasti) se ﬁídil i pﬁi projednávání rozpoãtÛ.
Poslanci byli ochotni nebránit deficitnímu financování.
37
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Tzv. reformu veﬁejn˘ch financí ale klub odmítl jako nekoncepãní, asociální a protirÛstovou.
V sociální oblasti pﬁicházel klub vytrvale s ﬁadou
iniciativ (od podpory tûch, kteﬁí nedostávali mzdu
a ocitali se mezi nezamûstnan˘mi pﬁes propopulaãní
opatﬁení a opatﬁení na podporu rodin a mlad˘ch lidí po
prosazování podpory a pomoci pro strategicky v˘znamné podniky). Komunistiãtí poslanci prosazovali
koncepãní diskusi o reformû veﬁejné správy.
PoÏadovali opatﬁení pro její odpovûdné financování
i proti byrokratizaci.
O systému práce poslaneckého klubu a o legislativních iniciativách podrobnû informuje Zpráva o ãinnosti klubu KSâM pro V. sjezd KSâM.
V˘slovnû pﬁipomeÀme, Ïe klub odpovûdnû posuzoval návrhy vztahující se k Ústavû âR, vûcnû kritizoval rozhodnutí Ústavního soudu o problematice regulace nájemného, vedl úporn˘ zápas o podobu volebního zákona.
Prostﬁednictvím M. Ransdorfa jako místopﬁedsedy zahraniãního v˘boru mûl klub pﬁístup k v˘znamn˘m jednáním. Mohl pomûrnû úãinnû zasahovat do
diskuse o ústavních zákonech oznaãovan˘ch jako
„Bene‰ovy dekrety“, do pﬁípravy a posuzování podmínek vstupu âR do EU. Ostﬁe kritizoval a jednoznaãnû se distancoval od tzv. vojensko bezpeãnostních aktivit vlád.
Poslanci se snaÏili pracovat jako odpovûdn˘, pﬁední funkcionáﬁsk˘ aktiv strany a vystupovat promy‰lenû
i jednotnû. Ne vÏdy se to v‰ak daﬁilo. Potﬁebná stanoviska vznikala nûkdy i v ostﬁej‰ích diskusích, zvlá‰tû
jestliÏe ‰lo o tak závaÏné záleÏitosti jako bylo roz‰iﬁování NATO a vstup do EU.
Pravidelná a úãinná byla spolupráce mezi
VV ÚV KSâM a poslanci za KSâM. âlenové VV jsou
soustavnû informováni o dûní ve snûmovnû - v ucelen˘ch blocích i v dílãích problémech. Ménû soustavná
a dokonce váznoucí je spolupráce se senátory.
Obãané povaÏují obecnû práci Senátu i snûmovny
za ‰patnou. I v na‰ich ﬁadách se o práci na‰ich poslancÛ (vãetnû jejich zaﬁazení v ãinnosti snûmovny)
na úrovni ZO a okresÛ pomûrnû málo vûdûlo.
Získávat objektivní a úplné informace pro nû zÛstávalo nesnadné, a to i pﬁes informace, které postupnû zaãaly pravidelnûji pﬁiná‰et Haló noviny a Na‰e pravda.
Objevovaly se proto poÏadavky, aby poslanci i senátoﬁi pravidelnû o své práci a pﬁijat˘ch zákonech pﬁímo
v organizacích informovali. Je tu tﬁeba ocenit ãinnost
P. Kováãika, J. Kohlíãka, Z. Rujbrové, M. Grebeníãka
a K. âeli‰ové, kteﬁí do organizací ãastûji zajíÏdûli a besedovali o naléhav˘ch otázkách s voliãi. Nûkteﬁí poslanci mûli problém obsáhnout celou republiku, nûkteﬁí se pﬁíli‰ neangaÏovali ani ve svém pÛsobi‰ti. Na
okresech bylo málo akcí s jejich úãastí.
O práci na‰ich poslancÛ a senátorÛ toho pﬁíli‰
nevûdûli mladí lidé, i kdyÏ nûkteﬁí poslanci
38

(J. Houzák, J. Kohlíãek aj.) ãastûji nav‰tûvovali
‰koly a uãili‰tû a se studenty a uãni besedovali.
Strana oceÀuje také exkurze pro mládeÏ na pÛdû
parlamentu, které se dodnes jiÏ zúãastnily stovky
studentÛ, i jejich úãast na jednání dûtsk˘ch parlamentÛ. Více bylo Ïádoucí pﬁi seznamování s prací
na‰ich poslancÛ vyuÏívat i internetu.

âinnost komunistÛ v zastupitelstvech
V âR nebylo v minulém období pﬁíli‰ bíl˘ch míst
bez zastoupení a vlivu KSâM. Strana získala mnoho
míst zastupitelÛ a ﬁadu míst starostÛ a místostarostÛ,
vede i velká mûsta. Tomuto úseku práce strany byla
vûnována velká péãe.
Zastupitelé hájili zájmy tûch, kter˘m je na‰e politika pﬁedev‰ím urãena a vystupovali jako konstruktivní
opozice. Neúãastnili se hrátek o posty. Prosadili v zastupitelstvech (vãetnû rozvojov˘ch programÛ krajÛ)
mnoho pro v‰echny uÏiteãn˘ch vûcí: od zaji‰Èování
práce a zamûstnanosti pﬁes starost o mladé rodiny,
bydlení, ‰kolství, zdravotnictví po kulturu a voln˘ ãas.
âinnost v zastupitelstvech dokládala, Ïe komunisté dokáÏou své sliby plnit. Obãané se o tom sami
pﬁesvûdãovali. O v˘sledcích v‰ak mohli b˘t i více informováni, kdyby napﬁ. zastupitelé více o své ãinnosti
informovali v místním tisku.
Ve stovkách obcí se podaﬁilo pﬁekonávat neochotu
spolupracovat, mnozí z na‰ich zastupitelÛ dokázali
udrÏet kontakty s dal‰ími ãiniteli, aniÏ by byly
opou‰tûny
na‰e
vlastní
programové
cíle.
Zprostﬁedkovatelem ‰ir‰í spolupráce byly mnohé nezávislé osobnosti. Úspû‰ná byla spolupráce i ve velk˘ch mûstech (Znojmo, Vy‰kov, Îìár n. S. aj.).
Strana oceÀuje v‰echny ty své obûtavé pﬁedstavitele v obcích, kteﬁí hájili a prosazovali zájmy obãanÛ
i v tûch nejtûÏ‰ích obdobích. Chce podûkovat v‰em
zastupitelÛm, starostÛm, místostarostÛm, ãlenÛm rad
a krajsk˘m zastupitelÛm. Jmenovitû chce mezi mnoha
jin˘mi vyjádﬁit uznání soudruhovi Arno‰tu Kohlovi, kter˘ je v âeské Metuji na okrese Náchod starostou jiÏ
30 let. âinnost zastupitelÛ si zaslouÏí soustavnûj‰í,
v‰estrannou podporu celé strany. Îádoucí je i urychlené doﬁe‰ení statutu a zpÛsobu stranické podpory
zastupitelÛ v kraji.
Je pochopitelné, Ïe mnozí z tûch, kteﬁí v tûÏk˘ch
podmínkách pracovali po cel˘ch 14 let, jsou jiÏ unaveni. Znepokojivé je, Ïe nûkteﬁí z nich jsou znechuceni nejen v˘vojem situace ve spoleãnosti, ale i obãasn˘mi krajnostmi v diskusích uvnitﬁ strany. Ne
vÏdy jsme dokázali a umûli pomoci zastupitelÛm
v obcích a ve mûstech, kteﬁí byli funkcí zcela pohlceni, nezb˘val jim ãas na rodinu, Ïili navíc i v existenãní nejistotû. Pﬁitom byli obãas i pau‰álnû kritizováni za malou aktivitu. DokaÏme více jejich práci
ocenit a váÏit si jí.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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Politická práce mezi lidmi
(mimoparlamentní ãinnost)
Dobﬁe organizovaná volební aktivita je dÛleÏitá.
V˘znamnûj‰í pro schopnost strany pracovat v celospoleãenském zájmu je její schopnost pÛsobit neustále, soustavnû, pﬁipomínat se ãiny ve prospûch lidí práce i mezi volbami, v mimoparlamentní ãinnosti.
Také v tomto období mnoha na‰im funkcionáﬁÛm
vyhovoval pﬁíklon k pﬁeváÏnû volební stranû, kter˘ je
tolik nezatûÏoval. VyÏadoval zv˘‰ené úsilí jen v krátkém pﬁedvolebním úseku a dovoloval pak omezovat
se uÏ jen na komentáﬁ toho, jak pracovali vedoucí
pﬁedstavitelé, poslanci, senátoﬁi ãi zastupitelé.
Naprostá vût‰ina komunistÛ si ale v˘znam práce
mezi lidmi uvûdomovala. Mûla zájem i o jejich úãast
na sv˘ch jednáních. Na Dûãínsku se napﬁ. v ﬁadû organizací daﬁilo zvát na zasedání levicovû sm˘‰lející
obãany, Levicov˘ klub Ïen, Klub ãeského pohraniãí,
zastupitele nestraníky z na‰ich kandidátek.
Zaznamenali i zv˘‰enou aktivitu studentské mládeÏe,
hledající zmûnu.
Komunisté spolupracovali se spoleãensk˘mi
a zájmov˘mi organizacemi levicového zamûﬁení.
Jejich základna byla z v˘znamné ãásti tvoﬁena na‰imi ãleny a sympatizanty. Vedle zmínûného
Levicového klubu Ïen pÛsobili v Klubech ãeského
pohraniãí a ve Volné my‰lence. Byli aktivní ve
Spoleãnosti pﬁátel s národy v˘chodu, prostﬁednictvím Slovanského v˘boru âR organizovali besedy
k V‰eslovanskému sjezdu v Moskvû. Byli mezi zakladateli Unie ãesk˘ch spisovatelÛ a ve Spolku ãesk˘ch novináﬁÛ. AngaÏovali se v zájmov˘ch obãansk˘ch sdruÏeních a iniciativách: ve V˘boru národní
kultury, ve vlasteneckém sdruÏení ANTIFA,
v Obãanské iniciativû Vdûãnost, ve Spoleãnosti
pﬁátel J. Fuãíka, ve Spoleãnosti ãesko-kubánského
pﬁátelství a v ﬁadû dal‰ích.
V˘raznû z levicov˘ch pozic vychází Spolek ãesk˘ch novináﬁÛ a Unie ãesk˘ch spisovatelÛ, které mají
ve sv˘ch ﬁadách vy‰‰í poãet ãlenÛ KSâM. V˘znam
dobrovolného nestranického obãanského sdruÏení
V˘boru národní kultury vzrÛstá se sílícím kultem trhu
a spotﬁebitelsk˘m charakterem mezilidsk˘ch vztahÛ,
s neﬁe‰en˘mi aspekty vstupu âR do EU, doprovázen˘mi prÛnikem pokleslé ãásti americké kultury a dÛsledky kapitalistické globalizace vÛbec. Problémem je
zde slabé spojení se souãasn˘mi, zejména mlad˘mi
tvÛrci a vyrovnávání se s rÛzn˘mi proudy a smûry
souãasné kultury, zvlá‰tû s její pokrokovou a demokratickou sloÏkou ve svûtû
Také mezi aktivisty v pestré ‰kále vlasteneck˘ch
a mírov˘ch organizací je ﬁada ãlenÛ KSâM. Na úrovni Prahy vytvoﬁily tyto organizace Koordinaãní centrum vlasteneck˘ch organizací (KCVO), které vyvíjí
spoleãnou politickou a zájmovou ãinnost.
Zorganizovalo takové rozmanité akce, jako protesty
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

proti vyslání ãesk˘ch vojákÛ do Afghánistánu, Rok
ãeské hudby, akce k MDÎ, ke 100. v˘roãí Volné my‰lenky, mezinárodní zasedání Slovanského v˘boru
a VI. národní snûm KâP.
Vedle KSâM blízk˘ch vlasteneck˘ch organizací
existuje celá ‰kála dal‰ích moÏností: v Mírovém
hnutí, na základû Iniciativy proti válce. KSâM je
v nich vnímána jako jediná protiváleãná politická
strana, ve které jsou normálnû myslící a cítící lidé.
Pokud se vyvarujeme nebezpeãí spojeného s infiltrací tûchto struktur nacionalisty (napﬁ. z lidí kolem
Vlastenecké fronty), mÛÏeme se pﬁi rovnocenné
spolupráci shodnout na urãit˘ch spoleãn˘ch nosn˘ch tématech.
Relativnû nevyuÏity zÛstávají stále je‰tû moÏné
kontakty na organizace s urãit˘m politick˘m pﬁesahem ãinnosti, napﬁ. z oblasti Ïivotního prostﬁedí (radikálové jako Duha, Greenpeace, Dûti zemû), z oblasti ochrany lidsk˘ch práv (napﬁ. Amnesty
International) a mnohé dal‰í (oblast boje s rasismem, na ochranu men‰in, zejména RómÛ). Tito lidé
jsou vesmûs levicovû orientovaní s objektivnû se
dostávají do opozice vÛãi souãasné kapitalistické
realitû. Byl by tak získán nov˘, perspektivní okruh
sympatizantÛ a souãasnû i vázána problematická
tendence nûkter˘ch aktivistÛ z tûchto oblastí sklouzávat do extremistick˘ch postojÛ.
âlenové KSâM pracují v celé ‰kále zájmov˘ch ãi
profesních organizací. Jsou ãinní v organizacích pro
práci s dûtmi, v organizacích dÛchodcÛ, v bytov˘ch
druÏstvech, pÛsobí v druÏstevních samosprávách,
mezi ekology, ve sportovních a tûlov˘chovn˘ch organizacích, mezi dobrovoln˘mi hasiãi, mezi zdravotnû a tûlesnû postiÏen˘mi, v âeském ãerveném kﬁíÏi,
jsou ve styku s obãansk˘mi sdruÏeními zamûﬁen˘mi
na sociální práva vãetnû tûch, která jsou zaloÏena
na kﬁesÈansk˘ch ideálech, pracují mezi myslivci, rybáﬁi, zahrádkáﬁi, vãelaﬁi (poslanec Josef Mandík byl
po léta volen pﬁedsedou âeského svazu vãelaﬁÛ),
chovateli a pûstiteli, mezi filatelisty, entomology,
pﬁáteli folkloru, ve stﬁeleck˘ch krouÏcích a mezi vojáky v záloze apod.
V˘razná a systematická je spolupráce se
SdruÏením nájemníkÛ (SON), se kter˘m má KSâM podepsanou smlouvu o spolupráci (symetricky s âSSD).
Praktická je spolupráce se Svazem bytov˘ch druÏstev
a s Koordinaãním v˘borem dÛchodcovsk˘ch organizací. V˘znamná je práce ãlenÛ KSâM ve Svazu bojovníkÛ za svobodu, v Kruhu vyhnan˘ch, i kdyÏ nemají pﬁímou vazbu na KSâM. V pravidelném osobním styku,
v rovinû individuálních diskusí k rÛzn˘m politick˘m, sociálním, ekologick˘m a dal‰ím otázkám, které zajímají
veﬁejnost, dochází k v˘mûnû názorÛ a my‰lenek, které pﬁispívají k rÛstu informovanosti o stanoviscích strany a její autority. Dobré zku‰enosti jsou s aktivní podporou obãanÛ v jejich víceménû organizovan˘ch pro39
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testech proti vûcem, které je trápí (od otázky prodeje
bytÛ po optimalizaci sítû ‰kol).
Komunisté pracují v tûlov˘chovn˘ch organizacích,
volen˘ch orgánech i v aparátu v âeském svazu tûlesné v˘chovy, ve SdruÏení sportovních svazÛ,
v âeské asociaci sportu pro v‰echny, v âeské obci
sokolské apod.
Pﬁes ve‰kerou snahu se nám úkoly mezi zájmov˘mi a spoleãensk˘mi organizacemi nedaﬁí uspokojivû
plnit. KSâM nemÛÏe ze svého rozpoãtu ‰tûdﬁeji dotovat jejich ãinnost. MÛÏe jim, na základû objektivního
posouzení jejich perspektiv, poskytnout politickou
podporu (napﬁíklad v Parlamentu âR pﬁi prosazování
poÏadavkÛ a zákonÛ dÛleÏit˘ch pro zájmy jejich ãlenÛ). Zﬁejmá i naléhavá potﬁeba je napﬁ. podpoﬁit osvûtovou ãinnost: projekt lidové univerzity, levicovû orientovaná spoleãenskovûdní studia a publikace, jakoÏ
i kulturní akce oslovující mládeÏ a poskytující ‰ance
pro novou kulturní avantgardu.
V kaÏdém pﬁípadû je Ïádoucí pﬁená‰et tûÏi‰tû stále více z pÛsobení pouze v tzv. satelitních organizacích na ‰ir‰í soustavné a cílevûdomé pÛsobení v tzv.
obãanském sektoru, v odborov˘ch, zájmov˘ch a obãansk˘ch organizacích. Zvlá‰tû je potﬁebné zv˘‰it zájem o tuto oblast v OV a ZO KSâM a ve spolupráci
s klubem KSâM v PS PâR formulovat konkrétní úkoly a cíle stranické politiky v této oblasti a pomáhat tûmto organizacím k dosaÏení oprávnûn˘ch spoleãensk˘ch poÏadavkÛ.
KSâM organizovala soustavnû ﬁadu veﬁejn˘ch vystoupení a akcí. Oslavy Svátku práce, 1. máje, pﬁipravovaná komunisty, patﬁily stále k nejnav‰tûvovanûj‰ím. Tradiãní setkávání organizovaná z ústﬁedí i na
úrovni okresÛ a krajÛ byla kaÏdoroãnû na Lázku, ve
Fr˘dlantû nad Ostravicí, ve StráÏnici, na Kunûtické
hoﬁe, v Tvrdonicích, v Radyni, pﬁi v˘stupu na SnûÏku
a na Blaník u LouÀovic, na moravskoslovenském pomezí, pﬁi slavnosti Haló novin v Praze a pﬁi Dni tisku
v Ostravû.
Dobrou úroveÀ vtiskla tûmto shromáÏdûním obûtavá a promy‰lená práce poãetn˘ch skromn˘ch organizátorÛ, dobrá obsahová i technická pﬁíprava a pﬁedev‰ím stálá podpora pﬁíznivcÛ. Levicová veﬁejnost tu
mûla moÏnost setkávat se s funkcionáﬁi, seznamovat
se s v˘sledky práce poslancÛ a senátorÛ, dát najevo
nejen svou názorovou orientaci, ale i akceschopnost.
UÏiteãné i nutné bylo udrÏovat historickou pamûÈ pﬁipomínáním historick˘ch událostí (Lidice a LeÏáky,
Duchcov, Most, SNP aj.).
Bylo ale také potﬁebné vnímat, Ïe obãané nechodili
ve vût‰ím poãtu na akce zamûﬁené jen na pietu, na zaÏitá shromáÏdûní, kde se opûtnû dozvídali pouze to, Ïe
je v‰echno ‰patné, nikoli co lze pro zmûnu dûlat. Z citové úrovnû bylo nutné více pﬁecházet k racionálnímu
rozvaÏování, ãeho lze pﬁi kaÏdodenních aktivitách dosahovat a co je nutné pro budoucnost udûlat jiÏ dnes.
40

JestliÏe dokázali komunisté získat ve volbách
pﬁes milión hlasÛ, proã nenapﬁít vût‰í energii na organizaci petiãních akcí a pﬁedev‰ím masov˘ch protestÛ? KSâM dala najevo svÛj rozhodn˘ postoj k poﬁádkÛm, které v této zemi vládnou vícekrát.
Vyjádﬁila jej v roce 2000 na záﬁijové demonstraci na
praÏském Tû‰novû proti zasedání MMF a SB. 19. listopadu 2002 zorganizovala protiváleãnou demonstraci na Staromûstském námûstí proti zasedání
NATO v Praze a uskuteãnila i dal‰í veﬁejné akce.
PﬁestoÏe byly tyto akce úspû‰né a oslovovaly veﬁejnost, ‰ir‰í úãasti obãanÛ se zatím nedaﬁilo dosáhnout. ·lo o pouh˘ poãátek masov˘ch akcí a protestÛ, zvlá‰tû srovnáme-li v téÏe dobû konaná masová
vystoupení v zahraniãí. KSâM tu má jako vlivná
strana svou odpovûdnost.

VI.

Îivot strany
Stav ãlenské základny
Komunistická strana âech a Moravy je nejmasovûj‰í politickou stranou v âR. Chce b˘t také stranou
nejaktivnûj‰í. V. sjezd KSâM, kter˘ v˘znam ãlenské
základny znovu zdÛraznil, poÏadoval proto pÛsobit
k pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ.
V období mezi V. a VI. sjezdem strana nejmasovûj‰í stranou zÛstávala. Pﬁes nepﬁízniv˘ v˘voj ve struktuﬁe
ãlenské základny bylo ve stranû více neÏ 28 tisíc ãlenÛ
do 60 let. Nejvût‰í poãet ãlenÛ KSâM byl
v Jihomoravském kraji (13 699), ve Stﬁedoãeském kraji (13 315), v hlavním mûstû Praze (9818) a v kraji
Moravskoslezském (10 614). Nejménû ãlenÛ strany bylo v kraji Karlovarském (2379) a Libereckém (3057).
Mezi léty 1999 aÏ 2003 nicménû do‰lo k úbytku
poãtu ãlenÛ ze 128 346 na 100 781. Nejvût‰í úbytek
ãlenÛ zaznamenal kraj Vysoãina, tj. 27,0 % (z 8193 na
5940 ãlenÛ), kraj Stﬁedoãesk˘ o 24,0 % (z 17 439 na
13 315 ãlenÛ) a Libereck˘ o 24 % (z 4039 na
3057 ãlenÛ). Nejmen‰í úbytek ãlenÛ zaznamenal kraj
Jihoãesk˘, Ústeck˘ a Zlínsk˘.
Roãní pﬁírÛstek nov˘ch ãlenÛ se po více let v podstatû nezmûnil a pohyboval se okolo 0,5 % ãlenské základny. Od roku 1999 bylo do roku 2003 pﬁijato
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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2454 ãlenÛ. Relativnû dobr˘ch v˘sledkÛ v pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ dosahují kraje Ústeck˘ a Moravskoslezsk˘.
K ãásteãnému zlep‰ení do‰lo v krajích Stﬁedoãeském,
Libereckém a Královéhradeckém. V ostatních krajích
z celkové stagnace v pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ vyboãují
pouze jednotlivé okresy jako napﬁ. Praha 5, Sokolov,
Brno-mûsto, Prostûjov a KromûﬁíÏ.
Z celkového poãtu ãlenÛ KSâM bylo k 31. 12. 2003
43 495 Ïen (43,2 %) a 57 286 muÏÛ (56,8 %). V Ïádném kraji Ïeny sv˘m poãtem muÏe nepﬁevy‰ovaly.
Klesající poãet ãlenÛ strany nebyl pro úspû‰né
fungování nepﬁekonatelnou pﬁekáÏkou. Komunistická strana byla akceschopná v dobû, kdy mûla
400 tisíc ãlenÛ, ale byla ãinorodá i po V. sjezdu v roce 1929, kdy mûla ãlenÛ jen 17 tisíc. KDU-âSL má
asi 46 tisíc ãlenÛ, ODS pod 20 tisíc a âSSD necel˘ch 16 tisíc ãlenÛ.
V sociálním sloÏení a ve vzdûlání ãlenÛ KSâM nedo‰lo k témûﬁ Ïádn˘m zmûnám. Napﬁ. podíl dûlníkÛ
tvoﬁil v roce 1999 13,4 % a v roce 2003 13,6 %
(13 714 v absolutních ãíslech). Vysoko‰kolské vzdûlání mûlo v roce 1999 9,0 % a v roce 2003 9,7 % ãlenÛ
(9803 v absolutních ãíslech). Nejvíce ãlenÛ s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním bylo v hl. m. Praze (2118).
Z hlediska akceschopnosti strany jsou v˘znamné
zmûny ve vûkovém sloÏení ãlenské základny.
ZávaÏn˘m problémem byl neustále klesající poãet ãlenÛ strany do 60 let: od roku 1999 klesl z 43 253 ãlenÛ
na 39 900 v roce 2000, v roce 2001 na 36 300, v roce 2002 na 34 000 a v roce 2003 na 28 783 ãlenÛ, coÏ
pﬁedstavuje pokles v poãtu ãlenÛ strany mlad‰ích
60 let v období od V. sjezdu o 33 %. Naproti tomu se
poãet ãlenÛ star‰ích 70 let v podstatû nemûní a ãiní
asi 50 000. To v‰ak znamená, Ïe jejich podíl na celkovém poãtu ãlenÛ neustále roste.
PrÛmûrn˘ vûk stoupl z 64,1 let v roce 1999 na
68,1 let v roce 2003. Nejvy‰‰í byl prÛmûrn˘ vûk
v hl. m. Praze 72,1 let, v kraji Libereckém 69,9 let,
v kraji Ústeckém 69,5 let. NejniÏ‰í prÛmûrn˘ vûk mají
ãlenové v kraji Jihoãeském 65,2, Jihomoravském
66,4 a v kraji Vysoãina 66,6 let.
Vznikl tak, vedle pokraãujícího úbytku zastoupení
ekonomicky aktivní generace, znaãn˘ nepomûr mezi
mlad‰í a star‰í generací.
Pﬁed KSâM zÛstal jeden z nejnaléhavûj‰ích úkolÛ
vÛbec: dosáhnout zvratu v pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ.
ZÛstal naléhav˘m pﬁesto, Ïe vzhledem k celkovému
v˘voji vztahu k politick˘m stranám jej do jisté míry vyváÏil vzrÛst role pﬁíznivcÛ strany. Zatím noví ãlenové
pﬁicházeli spí‰e ve vût‰ích místech a centrech, ne
vÏdy tam, kde byla potﬁeba nejakutnûj‰í: na vesnicích,
v zapadl˘ch místech.
Nahrazovat odcházející ãleny strany, obnovovat,
omlazovat ãlenskou základnu nebylo a nebude vÛbec
jednoduché. Trvají obavy z moÏn˘ch existenãních postihÛ i nechuÈ ke stranickému organizování a k politiNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

ce a politikÛm vÛbec. Bude nutné odváÏnûji uplatÀovat nové formy úãasti a ãlenství, ale tak, aby byla aktivní sloÏka strany reálnû uchována a posilována.
(viz. tabulky ã. 1, 2, 3 a 4 na str. 52 a 53)

Vyhledávání, pﬁíprava
a prosazování osobností
Komunistická strana âech a Moravy se snaÏila citlivû, odpovûdnû pracovat s lidmi. Dbala na to, aby ﬁe‰ení tzv. kádrov˘ch otázek nezastiÀovalo ﬁe‰ení obsahov˘ch problémÛ. VáÏila si tûch, kteﬁí pro stranu odvedli hodnû práce a jsou stále schopni a ochotni je‰tû
nûco udûlat. OceÀuje a cení si zásadov˘ch, obûtav˘ch, nezi‰tn˘ch funkcionáﬁÛ, snaÏila a snaÏí vycházet jim vstﬁíc, respektovat podmínky, v nichÏ pracují.
Komunisté si uvûdomovali, Ïe ne v‰ichni mohli vyuÏít nabyt˘ch zku‰eností, Ïe nûkteﬁí z nich zakusili
i pocity kﬁivdy. Ne vÏdy se dostalo úãinné pomoci tûm,
kteﬁí bez moÏnosti návratu opustili svou pÛvodní profesi, ne vÏdy se dost peãovalo o to, aby se v politické
ãinnosti mohli nadále uplatnit. „Ne vÏdy jsme na tohle
mysleli“, musela pﬁipomenout Z. Rujbrová na 2. zasedání ÚV v lednu 2000.
I v období po V. sjezdu ale pﬁib˘valo tûch, kteﬁí jiÏ
aktivnû pracovat nemohli ãi nechtûli. Strana potﬁebovala vytváﬁet si „zálohu“ nov˘ch lidí. Oslovovala pﬁitom vlastní, poãetnou a silnou ãlenskou základnu, vûdûla, Ïe má velk˘ rezervoár talentÛ v komunální sféﬁe. Její starost o personální problémy vypl˘vala také
z její obrovské historické odpovûdnosti. Je stranou,
která se stále obrací k pﬁítomnosti a budoucnosti.
Byla si vûdoma toho, Ïe na stále nároãnûj‰í úkoly se musí pﬁipravovat i personálnû, Ïe musí vyhledávat a vyzvedávat odborníky schopné zastávat
úkoly v nároãném postavení. UvaÏovala i o prospû‰nosti vzniku jakési „kádrové mapy“, která by
poskytla co nejlep‰í pﬁehled o konkrétních lidech pro
jednotlivé úkoly, umoÏÀovala by je znát a vûdût,
o koho se mÛÏeme opﬁít.
Tvrdá logika politick˘ch zápasÛ vyÏadovala i obmûnu, omezení v˘konu v˘znamn˘ch funkcí ãasem.
Strana se nemohla spokojovat s tím, Ïe pracovala
leckdy ve stále stejném okruhu, Ïe její ãlenové potkávali pﬁi sv˘ch akcích stále stejné lidi. Byla povinna
dát pﬁíleÏitost tûm, kteﬁí nespotﬁebovali zatím vût‰inu
sv˘ch sil, b˘t schopna nabídnout nové tváﬁe, odváÏnûji vyzdvihovat osobnosti, které by mohly oslovovat
veﬁejnost, pracovat pro obãany a spolu s nimi. Na
okresních konferencích komunistÛ je oceÀováno, Ïe
lidé ve vût‰inû ZO pracovali s velk˘m elánem, ale také zdÛraznûno, Ïe OV hledají nové prostﬁedky a formy práce, vypl˘vající z vûkového sloÏení a charakteru ãlenské základny.
V personální a kádrové práci mûla KSâM zatím
pomûrnû velké nedostatky. Mnohé bylo dáno objektiv41
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ní situací. Projevovala se ale i men‰í soustavnost, nahodilost v˘bûru a rozmisÈování nadûjn˘ch osob, nedostávalo se jim obãas úãinné podpory a ‰ancí (napﬁ. na
veﬁejné vystoupení). Pﬁi své profilaci tak mûly nûkdy
i zbyteãné obtíÏe.
VzrÛstaly nároky na takové osobnosti, které mûly nejen politické pﬁedpoklady, zaujímaly ideovû zásadní postoj, mûly pozoruhodnou kvalifikaci a erudici (vãetnû znalosti jazykÛ) a také organizaãní schopnosti. Bylo Ïádoucí, aby mûly také osobní, charakterové, morální pﬁedpoklady, byly nebojácné, neobávaly se polemik s protivníky. Strana potﬁebovala
osobnosti, které byly schopné získat si autoritu ve
své vlastní stranû a ve veﬁejnosti, které mûly i urãité charisma. Osobnosti, které strana potﬁebovala,
musely zkrátka b˘t prÛbojné, usilovat o své uplatnûní, prosazení, mít tedy i odpovídající ctiÏádost, která
je u osobnosti pﬁirozenou. V‰echny tyto vlastnosti
musely ov‰em b˘t uplatÀovány tak, aby byl ztûlesÀována a naplÀována zásadní, dlouhodobá programová orientace strany, posilována její autoritu
a sluÏba veﬁejnosti.

Organizaãní struktura KSâM
KSâM vûnovala v zájmu naplÀování zámûrÛ sjezdu velkou pozornost své organizaãní v˘stavbû. Byla si
vûdoma toho, Ïe dobrá organizaãní práce není v‰emocná: veﬁejnost neposuzuje stranu podle toho, jaké
orgány vytvoﬁí a jak uvnitﬁ strany fungují, ale podle toho, jak uskuteãÀují stranickou politiku ve spoleãnosti.
Efektivní organizace byla jedním z nejv˘znamnûj‰ích
pﬁedpokladÛ úspûchu.
Strana postupovala v tomto smûru systematicky,
vûdoma si toho, Ïe jde o nároãn˘, dlouhodobûj‰í úkol.
Unáhlenost pﬁi zmûnách kompetencí, ãi opou‰tûní dosavadních ãlánkÛ a vytváﬁení nov˘ch nebyla namístû.
Bylo nutné reagovat rychle a vãas, nikoli ukvapenû.
V úvahu bylo nutné brát subjektivní i objektivní faktory, rozdílnost podmínek a kvalitu funkcionáﬁského aktivu i celé ãlenské základny. Bylo také nutné pﬁihlíÏet
ke zmûnám v územním uspoﬁádání a ve volebním
systému.
Diskusi k potﬁebn˘m zmûnám, metodám, formám
a k celkovému stylu své práce zahájila KSâM na
5. zasedání ÚV KSâM v záﬁí 2000 a pokraãovala v ní
i na 9. zasedání v ãervnu 2001. Obsáhlá a ãasto i vyhrocená diskuse probûhla pﬁed 17. zasedáním v ãervnu 2003. Diskutující poÏadovali, aby uváÏlivé zmûny
struktury více odpovídaly souãasn˘m nárokÛm.
Strana mûla b˘t otevﬁená, poskytovat vût‰í nabídku
spoluúãasti na svém Ïivotû (vãetnû vût‰í variability forem ãlenství ve stranû), posilovat úlohu sv˘ch samosprávn˘ch ãlánkÛ a jejich vazbu na ústﬁední orgány.
Mûla tak jednat pruÏnûji a souãasnû se snadnûji v zájmu akce stmelovat.
42

Reforma, kterou byly zru‰eny okresní úﬁady, zavedeno 14 krajÛ, obnoveno 205 obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností a 388 obcí s povûﬁen˘m obecním, byla prosazena proti vÛli KSâM. Model byl vytvoﬁen bez solidní pﬁípravy, od zeleného stolu. Oprávnûnû vyvstaly
ostré reakce a protesty.
Ve stranû se dlouhodobû uplatÀoval tﬁístupÀov˘
systém (ZO, OV, ÚV). Ve vnitrostranick˘ch diskusích
se prosadil názor, Ïe na tomto sytému není tﬁeba
(alespoÀ do sjezdu) nic mûnit. Opíral se o pﬁesvûdãení, Ïe by si strana mûla vzhledem ke sv˘m cílÛm sama urãovat, kde chce mít tûÏi‰tû své ãinnosti.
KSâM si uvûdomovala, Ïe je nezbytné pﬁiblíÏit
politické jednání a rozhodování strany více tûm, za
jejichÏ zájmy se strana zasazovala. Bylo tﬁeba zajistit vyváÏen˘ vztah mezi kolektivním rozhodováním
v rámci celé strany a samosprávn˘m rozhodováním
v kaÏdém odpovûdném ãlánku. Bylo nutné, aby ÚV
doceÀoval samosprávnost v podobû samostatné,
iniciativní ãinnosti ZO a okresních konferencí, ale
aby byla respektována i jeho úloha jako nejvy‰‰ího
orgánu ve stranû mezi sjezdy. S uplatÀováním partikulárních zájmÛ se mohl sniÏovat efekt ãinnosti
a dokonce ‰íﬁit bezradnost.
Pro úspûch stranické práce bylo navíc nutné ãastûji spojovat práci dobrovoln˘ch aktivistÛ a t˘mÛ s placenou prací i nevolen˘ch pracovníkÛ (s „manaÏersk˘m“ pÛsobením), pﬁi úãasti a trvalé kontrole vykonávané volen˘mi stranick˘mi funkcionáﬁi.

Základní organizace v první linii
V˘znam základních organizací pro ãinnost celé
strany se ani po V. sjezdu nijak nesniÏoval. Program
strany se jejich prostﬁednictvím dostával bezprostﬁednû k lidem. Právû ony se bezprostﬁednû seznamovaly s jejich názory a poÏadavky, byly propojeny se zastupiteli. Byly zkrátka nositeli politiky „v‰edního dne“.
Plní také dÛleÏité vnitrostranické funkce: od pﬁijímání
nov˘ch ãlenÛ pﬁes hodnocení situace a úkolÛ po podíl
na finanãním zaji‰tûní provozu strany.
KSâM si velice váÏila a váÏí jejich aktivity, bez níÏ
by Ïádn˘ svÛj úkol nemohla plnit. Stﬁízlivû v‰ak hodnotila jejich moÏnosti, akceschopnost a v˘konnost
související pﬁedev‰ím s objektivními v˘vojov˘mi trendy ve vlastních ﬁadách.
Poãet základních organizací se postupnû zmen‰oval. Od roku 1999, kdy pÛsobilo 5276 organizací, se
do roku 2003 sníÏil jejich poãet na 4691. Procento meziroãního úbytku kolísalo (1999 2,4 %, 2000 1,8 %,
v roce 2001 4,9 %, v roce 2002 1,6 % a v roce 2003
3,4 %). Nejvût‰í poãet ZO byl pﬁirozenû v nejvût‰ích
krajích - ve Stﬁedoãeském a Jihomoravském (652
a 524), nejmen‰í v kraji Karlovarském (126). V obcích
do 2000 obyvatel pÛsobilo 2147 ZO.
(viz. tabulky ã. 5 a 6 na str. 53 a 54)
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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Mnohé základní organizace pracovaly úspû‰nû.
Pﬁib˘valo v‰ak organizací, které obtíÏnû plnily své povinnosti a uplatÀovaly svá práva v plné ‰íﬁi. Hodnû organizací pracovalo spí‰e nerovnomûrnû. Ménû se podílely na místní politice. V ZO v mal˘ch obcích vznikaly problémy s jejich podílem na aktivní pﬁípravû a prÛbûhu voleb. Mnohé organizace se vyjadﬁovaly spí‰e
k ãinnosti vy‰‰ích, zejména ústﬁedních orgánÛ a k vystupování jednotliv˘ch funkcionáﬁÛ. Nûkteﬁí komunisté
nebrali dostateãnû na vûdomí zmûnûné podmínky.
Domnívali se, Ïe existuje dostateãnû kádrovû i jinak
vybavené ústﬁedí, které mÛÏe bez problémÛ vykonat
to, co povaÏovaly i právem za potﬁebné. Pomoci
okresního ãlánku si ZO cenily.
Pﬁes v‰echny tyto potíÏe naprostá vût‰ina základních organizací pracovala po V. sjezdu velmi obûtavû.
ZvaÏovaly moÏnosti, jak svou práci zlep‰it. Hodnotily
situaci v místû svého pÛsobení, a vztahy s rÛzn˘mi
místními organizacemi i stranami. Jejich drobná, nápaditá a systematická práce v obcích mûla nadále velkou váhu, jejich zku‰enost pomáhala ﬁe‰it i mnohé
komplikované celostranické problémy.
Podle ãlánku 45 Stanov jsme mûli v obcích, kde
není dostatek ãlenÛ strany ustavit alespoÀ stranické
skupiny nebo jmenovat stranické dÛvûrníky. Zatím se
tak v‰ude nestalo.
V˘znam vy‰‰ích ãlánkÛ, poãínaje okresy, se vÛãi
základním organizacím stále zvy‰oval. Se vznikem
obcí povûﬁen˘ch úkoly tﬁetího stupnû byly také ZO seskupeny do urãit˘ch stﬁediskov˘ch, okrskov˘ch ãi oblastních rad. âastûj‰í snahy o pﬁímé spojování ãi sluãování ZO byly posuzovány s ohledem na jejich reálnou akceschopnost pﬁi pÛsobení ve veﬁejnosti. Úkoly
nûkter˘ch ZO se v dÛsledku celkov˘ch zmûn pﬁesouvaly také na místní ãi mûstské v˘bory.
Vût‰ina okresÛ si svou zvy‰ující se odpovûdnost
uvûdomovala. Na okrese Praha 6, v ﬁadû okresÛ
PlzeÀského kraje se komunisté snaÏili vytváﬁet nové
ZO KSâM z vûkovû mlad‰ích ãlenÛ, na okrese
Bene‰ov nové organizace ze zku‰en˘ch a vzdûlan˘ch
obyvatel chalup, kteﬁí pomáhali obcím i okresu.
Situace v‰ak zÛstávala velmi nerovnomûrná v rámci
jednotliv˘ch okresÛ a krajÛ.

Okresní ãlánek stranické organizace
Okresní ãlánek se v organizaãní struktuﬁe strany po
dlouhou dobu osvûdãoval. Na‰ich 86 okresÛ mûlo
spolu s celou ãlenskou základnou rozhodující roli pﬁi
intenzivní a úãinné práci. Oslabení okresního ãlánku si
proto ﬁada organizací nepﬁála. Mohly by se podle jejich
mínûní sníÏit vazby na ZO: ztíÏila by se organizace
stranické práce (vãetnû voleb) v obcích, mohla by zaniknout ﬁada ZO a do‰lo by k váÏnému oslabení ãlenské základny. Ve stranické práci by nastala stagnace
a zpÛsobila by i oslabení masového charakteru strany.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Na okresech pracovala ﬁada obûtav˘ch funkcionáﬁÛ.
Nepﬁízniv˘ byl vzhledem k oslabování poãetnosti
ãlenské základny v˘voj v poãtu ãlenstva na jednotliv˘ch okresech. JestliÏe v období V. sjezdu byl typick˘m okres, kter˘ mûl 1300 ãlenÛ pÛsobících
v 50 ZO KSâM a s vûkov˘m prÛmûrem 64 let, tak
v období VI. sjezdu to bude okres, kter˘ má 1100 ãlenÛ ve 40 organizacích, s vûkov˘m prÛmûrem 68 let.
Je nutné poãítat s tím, Ïe 44,1 % OV KSâM má
ménû neÏ 1000 ãlenÛ a u dal‰ích nejménû 31,4 %
okresních organizací je poãet ãlenÛ v rozmezí 1000 aÏ
1500. (viz tabulka ã. 7 na str. 54)
Na okresech pracovala ﬁada osvûdãen˘ch pﬁedsedÛ okresních organizací. Situace mezi nimi byla nepomûrnû pﬁíznivûj‰í, neÏ by naznaãoval v˘voj ãlenské
struktury. PrÛmûrn˘ vûk pﬁedsedÛ jen o málo pﬁesahoval 55 let, jen 18,6 % z nich bylo ve vûku do 50 let.
Pﬁedsedové mûli v naprosté vût‰inû vysokou kvalifikaci: 65 % mûlo vysoko‰kolské vzdûlání, 22 % úplné stﬁední odborné a 13 % stﬁední odborné vzdûlání.
Mûli také znaãnou politickou zku‰enost: 29 % pracovalo ve funkci více neÏ 10 let, 59 % po 2 aÏ 3 období,
a jen necel˘ch 19 % vykonávalo funkci do 3 let.
OV budou nadále ﬁídit stranickou práci ve svém regionu. Ve svém postavení bezprostﬁedního partnera
základních organizací budou muset úãinnûji hledat
i nové formy a metody práce, pﬁizpÛsobovat svou náplÀ ãinnosti.
Mnohé okresy si ve stranické práci poãínaly velice aktivnû, vná‰ely do ní nové prvky, mûly úspûchy.
Okres Tachov napﬁ. stabilnû dosahoval dobr˘ch v˘sledkÛ ve volbách. Jednotlivé okresy se ale také stále více pﬁesvûdãovaly o tom, Ïe nemohou úkolÛm
dostát jen s obûtavostí a revoluãním elánem.
Neobe‰ly se bez moderní technické základny, bez
kvalitních ekonomick˘ch a politick˘ch pracovníkÛ
v „realizaãních t˘mech“. SnaÏily se hledat zpÛsoby,
jak vyuÏít dne‰ních prostﬁedkÛ komunikace, uvaÏovaly o „manaÏerech“, kteﬁí by usnadÀovali kontakt na
krajské rady a dal‰í okresy.
Práce v politickém terénu, napﬁ. uÏ jen zájem udrÏet ZO v chodu (zejména na vesnicích), byla velmi ãasovû i vûcnû nároãná. Pozornost se pﬁirozenû zamûﬁovala na sociální problémy v místech, kde byli lidé vyhazováni z práce a v práci byli vykoﬁisÈováni více neÏ
v kapitalismu minulého století. âasto mûli bytové
a dal‰í existenãní problémy. Potﬁebovali pﬁi jejich ﬁe‰ení konkrétní pomoc, obãas ji postrádali. Bylo proto
pochopitelné, Ïe se i mezi na‰imi funkcionáﬁi objevovaly obãas vedle racionálních pﬁístupÛ i emotivní reakce. Zájmem celé strany bylo, aby subjektivní hlediska pﬁi prosazování místních zﬁetelÛ nenaru‰ovala politickou kulturu jednání, která je mezi komunistick˘mi
funkcionáﬁi obvyklá.
Prosazovat nové formy neznamenalo ãekat na stanoviska ÚV ãi KR, ale vyuÏívat samosprávného prin43
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cipu, pracovat s ãleny strany i s nestranickou veﬁejností, s odborníky, zastupiteli, poskytovat informaãní
a poradensk˘ servis, kter˘ se na rÛzn˘ch okresech
velmi osvûdãoval. Nebylo okresu, kter˘ by nemûl zájem na vût‰ím pﬁijímání mlad˘ch lidí do strany. A pﬁitom jen asi ãtvrtina okresÛ mezi mládeÏí cílevûdomûji
pracovala. Nûkteré uvádûly dobré v˘sledky, jichÏ dosahují jiné organizace, napﬁ. Pion˘r.
Strana oceÀuje, Ïe na rÛzn˘ch okresech, zvlá‰tû
na okrese Karviná i Brno-mûsto se snaÏili pﬁiblíÏit
mládeÏí soustavnûj‰ím sledováním jejích problémÛ.
ZásluÏnû, s pestr˘mi aktivitami se o voln˘ ãas dûtí
a mládeÏe starali na Moravsko-Tﬁebovsku. V celé
ﬁadû okresÛ vyuÏívali tradiãních akcí KSâM s doprovodn˘mi programy pro mladé lidi. Podíleli se na
Mezinárodním dni dûtí, poﬁádali sportovní aj. soutûÏe, letní tábory (napﬁ. OV Ústí n. L., Louny, Zlín,
Kladno aj.), besedy o problémech zajímajících Ïáky
a studenty. OV mûly zájem o spolupráci s KSM, ale
ne vÏdy byly dÛsledné. Dostateãné informace nemûly ani o jeho rÛzn˘ch akcích (·tafeta mládeÏe do
tﬁetího tisíciletí apod.). Na nûkter˘ch okresech ale
dokázali mezi mlad˘mi lidmi s pomocí mlad‰í generace sv˘ch ãlenÛ úspû‰nû pracovat. Organizovali
stáÏe v parlamentu, v Haló novinách, na ãlensk˘ch
schÛzích ZO i na zasedáních OV (Praha - západ
aj.). Ukazovalo se tak, Ïe nestaãí tﬁeba i dvakrát za
rok se na zasedání OV formálnû situací zab˘vat.
Bylo nutné zajistit, aby za prosazení dobr˘ch návrhÛ a programÛ odpovídal konkrétní ãlen OV i v‰ichni jeho ãlenové.
Úspû‰ná práce okresního ãlánku strany vyÏadovala stálou, dobrou spolupráci samosprávného ãlánku
s ÚV KSâM. Jeho stanovisko ke zpÛsobu plnûní
usnesení V. sjezdu nemohlo b˘t pro OV nezávazné,
nemohlo b˘t povaÏováno za pouhé doporuãení. Práce
nûkter˘ch okresÛ pﬁi uskuteãÀování usnesení V. sjezdu KSâM byla vedoucími funkcionáﬁi adresnû kritizována. Nûkteré problémy se vyskytly i v evidenci ãlenÛ
ãi v archivování materiálÛ. OV z druhé strany obãas
poukazovaly na to, Ïe nebyly dostateãnû vyuÏívány
jejich podnûty a námûty. Právem poÏadovaly, aby se
ÚV seznamoval s ãinností okresu na místû, aby mohl
skuteãnû odbornû, soudruÏsky pomoci.

Úloha krajského ãlánku
organizaãní struktury KSâM
KSâM uplatÀovala vÛãi zpÛsobu vytváﬁení vy‰‰ích
územnû správních celkÛ oprávnûné v˘hrady. Jejich
kompetence se jen postupnû zpﬁesÀovaly a uplatÀovaly. Strana v‰ak byla nucena jiÏ dnes v tûchto krajích
Ïít a pﬁizpÛsobit jim i vlastní stranickou v˘stavbu.
K 1. dubnu 2000 tak byl uãinûn první krok, kdyÏ byla
posílena dosavadní struktura krajsk˘ch rad (KR) a vytvoﬁeno 14 KR.
44

Úloha krajsk˘ch ãlánkÛ je jiÏ dnes v˘znamná
a s postupem integrace v Evropû se bude dále zvy‰ovat. I v âR bude homogenní struktura státu takov˘m
postupem oslabována. Stoupne proto v˘znam politického postupu respektujícího jejich specifiku, nebude
lhostejná ani jejich velikost.
Na krajské úrovni se zabydlela ODS a ﬁe‰í tu problémy na úkor obyãejn˘ch lidí. Z této úrovnû chce
znovu dob˘t i vládu nad celou zemí.
Tím, Ïe zmûnila strukturu sv˘ch KR, získala KSâM
oproti ostatním stranám mírnou v˘hodu. Chápala své
KR jako koordinaãní, sjednocující a v podstatû pomocn˘ orgán ÚV, kter˘ mûl umoÏÀovat konkrétní, detailní zaji‰Èování politick˘ch úkolÛ (napﬁ. prostﬁednictvím regionální porady pﬁedsedÛ OV aj.).
Od roku 2001 mûly KR nového partnera, krajské
zastupitelstvo, coÏ zavdalo i podnût k úvahám, zda
neroz‰íﬁit stranické aktivity o krajské konference,
které by volily odpovídající stranické orgány. Takové
orgány by pak nejen koordinovaly, ale celkovû ﬁídily
stranickou ãinnost (v tomto smyslu se doporuãovalo
upravit i stanovy strany). Pﬁes pﬁedchozí projednání
v komisi vnitrostranické práce ÚV KSâM,
Hospodáﬁské radû, VV ÚV KSâM se nena‰el konsensus pro plné naplnûní usnesení V. sjezdu KSâM
a nelze hovoﬁit o tom, Ïe by pﬁíslu‰né usnesení
V. sjezdu KSâM bylo v této otázce naplnûno.
Jedin˘m hmatateln˘m v˘sledkem bylo schválení
experimentu ovûﬁování ﬁídícího krajského ãlánku
v podmínkách Královéhradeckého kraje a následnû
pak v PraÏské stranické organizaci a ustavení 14 instruktorÛ ÚV KSâM - tajemníkÛ KR KSâM. Krajskou
konferencí byl k 2. únoru 2002 ustaven
v Královéhradeckém kraji krajsk˘ VV. Zpráva krajské
konference Královéhradeckého kraje v bﬁeznu 2004
zhodnotila dosavadní pÛsobení v reÏimu krajského
v˘konného v˘boru jako jednoznaãnû pozitivní (zvlá‰tû pokud jde o podstatné zlep‰ení volebních v˘sledkÛ v kraji). Objevily se v‰ak i kritické hlasy a cel˘
experiment je‰tû celkovû zhodnocen nebyl.
Na svém 9. zasedání v ãervnu 2001 se ÚV pro zﬁízení plnohodnotn˘ch krajsk˘ch orgánÛ s nej‰ir‰ím
mandátem nevyslovil. Jeho stanovisko potvrdila i celostranická konference KSâM v dubnu 2003 a následnû její závûry pﬁijal i ústﬁední v˘bor. Urãitá diskuse pokraãovala, se snahou alespoÀ posílit funkci KR
vÛãi krajskému zastupitelstvu a orgánÛm kraje, s tím,
Ïe o stanovení základních cílÛ a strategie (napﬁ. ve volebních kampaních) by pﬁirozenû rozhodoval ÚV. KR
by je rozpracovávaly vzhledem ke sv˘m jiÏ dosaÏen˘m politick˘m pozicím (v radû, zastupitelstvu,
na místech starostÛ apod.).
Pﬁi diskusi byly respektovány i více jak desetileté
zku‰enosti z fungování PraÏské rady, která poukazovala na potﬁebu dÛslednûj‰ího uplatÀování pravomocí
a kompetencí. Ani tu ale ne‰lo o to urãovat, co mají jedNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

SJEZD_A4_001_062.qxd

20.4.2004 20:08

Stránka 45

Zpráva ÚV KSâM o ãinnosti KSâM v období po V. sjezdu KSâM

notlivé obvodní v˘bory dûlat, ale usnadÀovat jednotn˘
postup v záleÏitostech pﬁesahujících rámec obvodÛ.
Ústﬁední v˘bor KSâM se v‰ak pro zmûnu v kompetencích a ve v˘stavbû KR nevyslovil.
KSâM se jako celek prostﬁednictvím sv˘ch zastupitelÛ úãinnûji podílela na práci krajsk˘ch samospráv
(vãetnû koncipování a prosazování regionálních rozvojov˘ch programÛ v souladu s na‰ím programem, pﬁi
existujícím finanãním napûtí a dohady nad pﬁíspûvky
z EU). Prospû‰nou se ukázala pﬁímá spolupráce, kterou KR navazovaly (Ústeck˘ a Libereck˘ kraj,
Olomouck˘ kraj s Karvinou).
I pro KR bylo jedním z pﬁedních úkolÛ pracovat za
pomoci krajského koordinátora pro práci s mládeÏí
v jejích ﬁadách intenzivnûji neÏ dosud.
ÚV mûl vÛãi KR právo a povinnost prosazovat potﬁeby strany jako celku. MoÏnost organizovat porady
s pﬁedsedy KR mohla pﬁitom zv˘‰it efekt setkání s aktivem pﬁedsedÛ OV. âinnost KR byla z centra zaji‰Èována také hospodáﬁsky a finanãnû (na svou ãinnost
dostávaly na 16,5 milionu Kã roãnû, tj. na jednu KR
pﬁes milion Kã).

Celostranická konference
a návrhy úpravy stanov strany
V diskusi na celostranické konferenci konané
12. dubna 2003 v Nymburce byla zdÛrazÀována potﬁeba akãní jednoty, discipliny, respektu k rozhodnutí
stranick˘ch orgánÛ. V souvislosti s ãasto prudk˘m v˘vojem událostí v zemi a ve svûtû jednala konference
i o dosavadních pojetích rozsahu sv˘ch kompetencí.
V popﬁedí zájmu byly vûcné otázky ãinnosti strany
v souvislosti se zdokonalováním metod a stylu stranické práce, coÏ si vyÏaduje podstatné zmûny ve
Stanovách KSâM. Návrhy reagovaly na zmûny
v ãlenské základnû a na jednotliv˘ch stupních stranické v˘stavby. Konferenci bylo pﬁedloÏeno vyhodnocení
experimentu s posílením krajského ãlánku
v Královéhradecké KR a stanovisko PraÏské rady.
V Komisi pro vnitrostranickou práci, sloÏené ze
zástupcÛ v‰ech krajÛ, se o nutn˘ch zmûnách, o základním pﬁístupu a obecn˘ch v˘chodiscích diskutovalo jiÏ od dubna 2000. Celostranická diskuse pak
probíhala od ledna do bﬁezna 2003. MnoÏství pﬁipomínek (1280) svûdãí o znaãném zájmu stranick˘ch
orgánÛ i jednotlivcÛ.
Nejzásadnûj‰í pﬁipomínky se t˘kaly zejména
úprav ãlánku Programov˘ cíl a charakter strany, tvorby orgánÛ (pouze volbou nebo volbou, delegováním
a vzájemnou kombinací obou zpÛsobÛ), pÛsobnosti
a kompetencí KR, vztahu strany, poslancÛ, senátorÛ
a zastupitelÛ, v˘‰e stranick˘ch pﬁíspûvkÛ aj. otázek.
Novû bylo navrhováno: vymezit postavení a kompetence místních, mûstsk˘ch a stﬁediskov˘ch v˘borÛ,
které budou muset pﬁevzít ﬁadu funkcí a úkolÛ za
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

málo poãetné ZO s vysok˘m vûkov˘m prÛmûrem;
umoÏnit nenásiln˘ a postupn˘ pﬁechod okresních organizací do územních oblastních organizací strany
v rámci krajÛ; vymezit a posílit krajské ãlánky; umoÏnit racionálnûj‰í a efektivnûj‰í nakládání s finanãními
prostﬁedky a majetkem strany.
Po ãasto emotivní v˘mûnû názorÛ pﬁed konferencí
i v jejím prÛbûhu (o údajném ohroÏení principu samosprávy snahou o direktivní centralismus) doporuãila
konference zachovat tﬁístupÀové ﬁízení (tj. neschválit
krajsk˘ v˘bor s ﬁídícími kompetencemi) a orientovat se
na kvalitnûj‰í práci v ﬁádnû zvolen˘ch stranick˘ch orgánech. Diskutovala také o zpÛsobu tvorby ústﬁedního v˘boru (napﬁ. poÏadavku na zúÏení ãi zmen‰ení
poãtu jeho ãlenÛ).

Ideová ãinnost KSâM
Vûdeck˘ základ politiky KSâM je v marxismu, ve
svûtû vysoce cenûném. Jeho hlavní tvÛrce, Karel
Marx, byl i v minulém období v˘slovnû zaﬁazován
mezi nejv˘znamnûj‰í myslitele lidstva. Obnovovala
se téÏ ideová pﬁitaÏlivost politick˘ch programÛ, které z jeho díla, z díla dal‰ích pﬁedních osobností dûlnického a komunistické hnutí a z jeho kritického posouzení vycházejí.
Ve svûtû se v‰ak i dále stupÀoval tvrd˘ ideologick˘ zápas. Pravice se snaÏila co nejvíce vyuÏít v˘sledkÛ historické poráÏky levicového hnutí v posledním
desetiletí dvacátého století. Velice mnoho proto záviselo na kvalitû ideové práce a komunikace s obyãejn˘mi lidmi, s veﬁejností vÛbec. Informaãní, vysvûtlovací, ideologickou práci je nezbytné podstatnû zesílit,
máme-li úãinnû ãelit snaze protivníkÛ o informaãní
monopol.
Na‰e práce v této oblasti nedosahuje je‰tû Ïádoucího rozsahu a úrovnû. Jsme na tom hÛﬁe neÏ ostatní
strany v zemi i pokud jde o pﬁístup do sdûlovacích prostﬁedkÛ a do jisté míry i pokud jde o vyuÏívání moderních sdûlovacích prostﬁedkÛ ve vlastních ﬁadách.
NemÛÏeme se tu opírat o státní aparát, jako na‰i soupeﬁi. Musíme spoléhat pﬁedev‰ím sami na sebe.
V tvrdém zápase, kter˘ tu byl svádûn, jsme mohli
uspût nejen pokud bychom se soupeﬁÛm vyrovnali,
ale pokud bychom získali i informaãní pﬁevahu, pokud
bychom vûdûli více neÏ oni a získávali a zobecÀovali
zku‰enosti lépe neÏ oni. Jednalo se tu o úroveÀ vnitﬁního ideového Ïivota ve stranû, o plynul˘ tok informací, o úroveÀ agitace a propagandy, o teoretické diskuse a o tvoﬁivé rozpracovávání teorie. Mûli-li jsme ideovû pÛsobit vÛãi veﬁejnosti, museli jsme dosáhnout toho, aby si strana osvojovala klasické dûdictví, ale také aby se i uvnitﬁ strany intenzivnû Ïilo nov˘mi my‰lenkami. Nastal ãas docenit, zintenzivnit úlohu propagandy v praktické ãinnosti strany a zv˘‰it její kvalitu.
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Také s úrovní osobní i názorné agitace jsme nemohli
b˘t spokojeni.
Bylo Ïádoucí, aby KSâM ãastûji a promy‰lenû vstupovala do seriozních diskusí, aby roz‰iﬁovala své kontakty s levicov˘mi intelektuály a podpoﬁila jejich
v˘znamné aktivity. V Ïádné z takov˘ch podnûtn˘ch
diskusí nemûla chybût. V jisté míﬁe se do veﬁejn˘ch
diskusí vracel ponûkud serióznûj‰í, racionálnûj‰í tón.
A dialogu se KSâM neobávala, byla ochotna diskutovat se v‰emi. Nedûlala si monopol na pravdu a kdyÏ
hájila vlastní v˘chodiska a pﬁedstavy, nebála se pouãit.
Skuteãnû váÏn˘ dialog v‰ak spoleãnost teprve ãeká;
svou pﬁípravu na nûj si nemÛÏeme dovolit podcenit.

Politické vzdûlávání
JiÏ pﬁed V. sjezdem KSâM se zrodila my‰lenka obnovit systematiãtûj‰í informování a vzdûlávání ãlenÛ
a pﬁíznivcÛ strany, zejména mlad˘ch ãlenÛ a mlad˘ch
lidí, kteﬁí se hlásí k levici. Oz˘valo se volání po hlub‰ím vzdûlávání funkcionáﬁského aktivu a zastupitelÛ.
Snahu vyuÏívat intenzivnûj‰í, specializované formy
komplikovala vûková struktura, pracovní zatíÏení i starost o rodinu. Zku‰enosti s ideologick˘m vzdûláváním
pﬁed rokem 1989 varovaly pﬁed jeho formálním, byrokratizovan˘m organizováním.
¤ada funkcionáﬁÛ sice uznávala dÛleÏitost obnovy
a zvy‰ování politické kvalifikace a stálého ideového
sjednocování strany, zároveÀ se ale nechtûla nebo
nemohla pﬁi organizaci vzdûlávacích procesÛ více angaÏovat. Ani ÚV nemûl moÏnost pokr˘vat velkou potﬁebu zku‰en˘ch, kvalifikovan˘ch lektorÛ, kteﬁí by byli
schopni zajíÏdût do regionÛ a pomáhat tamnímu odbornému zázemí a lektorÛm. Chybûli autoﬁi metodick˘ch pomÛcek i moÏnosti k jejich publikování. Nûkteﬁí
z tûch, kteﬁí právem volali po obnovû v˘znamu propagandy, se nakonec spokojovali pouze obnovováním
forem, které se ani v minulosti nebyly úspû‰né.
Pﬁesto zaãalo docházet k mírnému zlep‰ování.
Ne‰lo uÏ jen o tradiãní formu referátÛ na ãlensk˘ch
schÛzích. Pozornost se zaãala obracet ke vzdûlávání
a informování základního aktivu OV (zejména v produktivním vûku, vãetnû profesionálních pracovníkÛ
aparátu), o vzdûlávání nov˘ch, mlad˘ch ãlenÛ strany
a jejích pﬁíznivcÛ. Systematiãtûj‰í a centrálnû organizované bylo ‰kolení tûch, o nichÏ se pﬁedpokládalo,
Ïe mají perspektivu zaﬁadit se mezi levicové politiky.
Na podnûty VV ÚV KSâM byly pﬁes rÛzné pﬁekáÏky poﬁádány na poradách okresního aktivu besedy
a diskuse k nejrÛznûj‰ím politick˘m událostem (od voleb do parlamentu i obcí a volby prezidenta pﬁes summity NATO a jednání MMF a SB po agrese v rÛzn˘ch
zemích, evropskou integraci a vstup âR do EU a pﬁípravu na VI. sjezd KSâM). Existovala i ﬁada doplÀujících témat vãetnû tûch, které byly v˘znamné regionálnû. K pﬁípravû aktivu vhodnû poslouÏily ãlánky v Haló
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novinách, v Na‰í pravdû i v Alternativách. K ideovému
pÛsobení docházelo také pﬁi rÛzn˘ch veﬁejn˘ch akcích
strany, ãasto zaji‰Èovan˘ch s pomocí rÛzn˘ch levicov˘ch organizací.
Specializované diskusní krouÏky a besedy pro
mlad˘ aktiv strany se ale ve vût‰ím rozsahu nepodaﬁilo zorganizovat. Nûkteré z tûchto pokusÛ záhy
skonãily. Nedaﬁilo se také ve vût‰í míﬁe organizovat besedy pro veﬁejnost mimo poslanecké dny zastupitelÛ a náv‰tûvy pﬁedních funkcionáﬁÛ. Úspû‰ná byla pﬁíprava kandidátÛ pro volby do snûmovny
i senátu, zamûﬁená na volební program i veﬁejné
vystupování, neuskuteãnilo se v‰ak uÏ ‰kolení zastupitelÛ.
Nejperspektivnûj‰í formou politického vzdûlávání,
i kdyÏ mûlo dosud úzkou základnu, se stalo pravidelné mûsíãní soustﬁedûní skupiny mlad˘ch lidí, ãlenÛ
i neãlenÛ strany. Zprvu mûlo podobu tzv. „Univerzity
mlad˘ch“ organizované pﬁedev‰ím KSM. Od roku
2001-2002 bylo oznaãováno jako „kurs mlad˘ch politikÛ“. Odpovûdnost za nû pﬁevzalo oddûlení odborného zázemí ÚV KSâM (pﬁedev‰ím TAP) a oddûlení pro
volby a komunální politiku. Daﬁilo se pﬁipravovat soustavu lekcí se specializovan˘mi lektory, i kdyÏ je‰tû
nebyla pﬁekonána urãitá nerovnomûrnost v úãasti
podmínûná objektivními problémy.
V˘znamné místo mûly v ideovém Ïivotû KSâM
teoretické ãi teoreticko-praktické konference a semináﬁe poﬁádané v Praze 1, v Praze 10 a v Brnû.
Zvlá‰tû v˘znamnou úlohu hrál semináﬁ OV KSâM
ve Fr˘dku-Místku, uskuteãÀovan˘ po ﬁadu let, pro
kter˘ se vÏil název „vratimovsk˘“. Tento semináﬁ nejenÏe pﬁekraãoval regionální rámec, ale i rámec
ãlenské základny KSâM. Zaãal pﬁitahovat stále více
levicovû orientovan˘ch odborníkÛ i ﬁadov˘ch zájemcÛ. KSâM oceÀovala i soustavnou, dlouhodobou
práci, kterou vykonávaly odborné kluby, jmenovitû
Klub ekonomÛ, kter˘ má své jádro v 844. ZO KSâM
v Praze 1 a pracuje jiÏ od roku 1990. Mûsíãník
„Zpravodaj Klubu ekonomÛ“ rozesílal na nûkolik stovek adres po celé âR. Organizoval volnû navazující
tematické cykly, které pﬁitahovaly zájem i nestranick˘ch odborníkÛ. Pro stranu vykonával v˘znamnou
ideovou, analytickou a informaãní práci Levicov˘
klub sociologÛ a psychologÛ, jehoÏ ãinnost mûla dobr˘ ohlas i v ‰ir‰ích odborn˘ch kruzích. Oba kluby
intenzivnû spolupracovaly s Teoreticko analytick˘m
pracovi‰tûm ÚV KSâM.
DÛleÏité bylo ideové pÛsobení dal‰ích institucí,
v nichÏ se komunisté angaÏovali, aÈ uÏ ‰lo o dlouhodobû úspû‰nû pÛsobící V˘bor národní kultury (také
vydávající vlastní periodikum) ãi SdruÏení pro podporu vûdy a v˘zkumu a dal‰í. Pozoruhodné úrovnû dosáhl t˘deník Obrys-Kmen vycházející jako pﬁíloha
Haló novin a navazující na nejlep‰í tradice kulturní
tvorby v âeskoslovensku.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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PÛsobení KSâM v masov˘ch
sdûlovacích prostﬁedcích
Po V. sjezdu KSâM do‰lo v moÏnostech politicko
ideového pÛsobení ve sdûlovacích prostﬁedcích k v˘raznému prÛlomu. Situace se postupnû zaãala mûnit, i kdyÏ rovnomûrného pﬁístupu v‰ech politick˘ch
sil dosaÏeno nebylo. Od V. sjezdu se KSâM dostala
v podílu parlamentních stran na vysílání z prÛmûrn˘ch hodnot kolem 0,5 aÏ 1 % na hodnoty kolem
9 aÏ 10 % v diskusních poﬁadech a od roku 2003
i v nejsledovanûj‰ích poﬁadech zpravodajsk˘ch. Více
pozornosti bylo KSâM vûnováno i v tisku. Celkovû
v‰ak pﬁístup je‰tû neodpovídal odhadÛm voliãsk˘ch
preferencí a reáln˘m volebním v˘sledkÛm. Ménû
prostoru získávala KSâM stále v rozhlasovém vysílání. Zﬁeteln˘ byl vzrÛst informací o KSâM v regionálním tisku, kde se spolupráce (zvlá‰tû ve vztahu
k nûkter˘m redakcím) roz‰íﬁila.
Hlavní pﬁíãinou pozitivních zmûn byly volební v˘sledky, které sdûlovací prostﬁedky nemohly nebrat
na zﬁetel, i kdyÏ se v nûkter˘ch pﬁípadech také snaÏily zájem o stranu utlumit. Zvlá‰tû komerãní média
sledovala a celkem respektovala v˘zkumy veﬁejného mínûní. Na postoj médií mûl vliv v˘voj politické situace: pﬁedhánûla se ve vyhledávání sporn˘ch problémÛ a stﬁetÛ uvnitﬁ stran, dokázala tyto konflikty
podnûcovat a vyostﬁovat. Svou roli mûlo dobré pÛsobení zástupcÛ KSâM v mediálních komisích,
zvlá‰tû v pﬁíslu‰né snûmovní komisi. Velk˘ v˘znam
pak mûlo kvalitní vystupování na‰ich politikÛ, které
zvy‰ovalo zájem divákÛ a posluchaãÛ o poﬁady a jejich sledovanost.
S roz‰íﬁením prostoru v médiích v‰ak vyvstaly
pro stranu také nové problémy, poãínaje potﬁebou
umoÏnit vystupovat ‰ir‰ímu okruhu osob a dosáhnout vy‰‰í kvality jejich vystupování, zvlá‰tû v úrovni argumentace.
Na pﬁedstavitele KSâM byly kladeny stále vy‰‰í
nároky: museli (ãasto pod zjevn˘m tlakem moderátora i ãasu) umût odpovídat na zaujatû kladené otázky, pﬁedkládat konkrétní ﬁe‰ení, pruÏnû, pohotovû
a s nadhledem reagovat. Pﬁitom nemûli k dispozici
státní úﬁednick˘ aparát a prostﬁedky jako vût‰ina jejich partnerÛ v diskusi. Informace získávali od poslancÛ i zastupitelÛ a z odborného zázemí strany.

Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Nûkteﬁí, Ïel, neprokazovali ani dostateãnou pohotovost ãi pﬁipravenost pﬁi odkazování na stranické programy a materiály.
Okruh osobností, které mûly moÏnost v médiích
vystupovat, postupnû znovu stagnoval; omezoval se
(podle pﬁání sdûlovacích prostﬁedkÛ) na okruh nejvy‰‰ích funkcionáﬁÛ strany a jejího poslaneckého klubu,
men‰í ‰anci mûli ﬁadoví poslanci. MoÏnost nápravy
byla ve jmenování garantÛ za jednotlivé resorty, jakési obdoby „stínové vlády“, kterou zatím strana jako pﬁíli‰ populistick˘ krok nenavrhla.
Zvût‰ující se zájem médií o vnitﬁní problémy
v KSâM zpÛsobil, Ïe si o ní mohla veﬁejnost uãinit
pﬁedstavu jako o diskutujícím spoleãenství. Nûkterá
nerozváÏná vystoupení v‰ak umoÏnila, aby média
mohla smysl diskuse zkreslovat a zveliãovat tak rozdíly i rozpory. Tato tendence postupnû sílila. Podobné
praktiky (i kdyÏ je nelze srovnávat s antikomunistick˘m ‰tvaním) byly v zájmu „informaãního zisku“ vyuÏívány i vÛãi dal‰ím stranám.
Pozitivnû byl hodnocen nov˘ vzhled a aktuálnost
internetov˘ch stránek KSâM, které jsou nyní doplÀovány (s odkazem na stránky Haló novin) kaÏd˘
den. Díky profesionálnímu zabezpeãení systému se
daﬁilo ãelit rÛzn˘m antikomunistick˘m v˘padÛm
vãetnû útokÛ hackerÛ. Zatím byla málo vyuÏívána
moÏnost, aby se tu uplatÀovaly i materiály z okresních a krajsk˘ch úrovní. Na modernizaci stránek bude nutné dále pracovat.
Stálou péãi si zasluhovala ·meralova knihovna.
Vysokou poptávku po levicové literatuﬁe, zejména na
vysok˘ch ‰kolách, se dosud nedaﬁilo pokr˘vat.

Úloha Haló novin, Na‰í pravdy
a Alternativ
Politická strana na‰eho druhu (parlamentní a masová) svÛj deník potﬁebuje. Je politick˘m informátorem, organizátorem, politick˘m prostﬁedkem ke spojení s vlastními ãleny, pﬁíznivci a ‰irokou veﬁejností. Je
stále je‰tû jedin˘m deníkem, kter˘ o stranû pí‰e a ke
stranû pﬁímo promlouvá. KSâM má navíc v existenci
Haló novin i t˘deníku Na‰í pravdy oproti dal‰ím stranám i v˘hodu. Oslabení jejich vlivu by se promítlo do
úrovnû fungování celé strany.
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Skuteãnost, Ïe uplynulo jiÏ 14 let od doby, kdy
poprvé Haló noviny vy‰ly a v podmínkách kapitalismu, pﬁi skromn˘ch prostﬁedcích, existovaly, se rovná malému zázraku. Pﬁitom nebyly pouh˘m stranick˘m vûstníkem. Byly komunistick˘mi novinami urãen˘mi pro levicovou, co nej‰ir‰í veﬁejnost. Na trhu
informací ovládaném ve vysoké míﬁe nûmeck˘mi
podnikateli, nabízely produkt s vyhranûnû levicov˘mi názory a propagací komunistick˘ch idejí, informující o práci poslancÛ i zastupitelÛ, o veﬁejn˘ch
akcích poﬁádan˘ch KSâM, pomáhající pﬁi pﬁípravû
voleb i pﬁi ‰ir‰í osvûtû a pﬁiná‰ející i materiály pro
voln˘ ãas.
Haló noviny patﬁily mezi nejãtenûj‰í, pokud jde
o poãet ãtenáﬁÛ na jeden v˘tisk. Dosud se ale stále nedaﬁilo dostateãnû zv˘‰it náklad (z prÛmûrn˘ch
zhruba 33 tisíc alespoÀ o 4 tisíce). Problémem byla finanãní situace ﬁady ãlenÛ a pﬁíznivcÛ i lpûní na
deníku Právo. Politická rozhodnutí (napﬁ. z 5., 7.
a 8. zasedání ÚV) nebylo zprvu moÏné podkládat
ekonomicky. Díky velkému úsilí souãasného pﬁedstavenstva a. s. Futura (v níÏ byla KSâM hlavním
akcionáﬁem) se po váÏné krizi podaﬁilo ekonomickou situaci spoleãnosti relativnû stabilizovat.
Daﬁilo se i více vyuÏívat reklamy, vãetnû tzv. velké
inzerce. Vedení Futury usilovalo modernizovat vybavení redakce a podporovalo vedení redakce ve
vyhledávání nov˘ch, mlad˘ch redaktorÛ (dnes má
redakce asi tﬁetinu pracovníkÛ do 30 let). Zãásti se
daﬁilo - v zájmu vût‰í pohotovosti zpravodajství i prodluÏovat uzávûrku.
Diky ekonomické stabilizaci bylo tak moÏné více se
vûnovat obsahu. Z rozborÛ a rozhovorÛ bylo zﬁejmé,
Ïe ãtenáﬁi nebyli s kvalitou sv˘ch novin, zvlá‰tû s informaãní pohotovostí a technick˘m vybavením (poãtem stran, formátem, barevností), po dlouhou dobu
spokojeni. Zmûny, odstartované od podzimu 2003,
byly vût‰inou ãtenáﬁÛ pﬁivítány. Podaﬁilo se zkvalitnit
zpravodajskou ãást. Zprávy pﬁejímané z âTK byly doplÀovány vlastními stanovisky a názory, vãetnû stanovisek pﬁedstavitelÛ KSâM. Zlep‰ovala se úroveÀ komentáﬁÛ. Objevily se dal‰í Ïádané rubriky (od stránky
pro mladé pﬁes stránku vûnovanou regionÛm, krajsk˘m radám a zastupitelÛm aÏ po rÛzné propagandistické a agitaãní materiály). OceÀována byla zvlá‰tní
ãísla k volbám. Ti, kteﬁí Haló noviny vytváﬁeli a zaji‰Èovali, ve své vût‰inû pracovali obûtavû, ãasto i s urãit˘m osobním odﬁíkáním.
Pﬁesto pﬁetrvávala kritika dílãích stránek, jeÏ se objevovala jiÏ od roku 1994, kdy byly poprvé shrnuty urãité v˘hrady k nûkter˘m prvkÛm, které zejména nestranickou veﬁejnost odrazovaly. ·lo napﬁ. o urãit˘ jazyk a styl, pro kter˘ byly noviny chápány jako úzce
stranické. Problematická byla i tendence vést kampanû nikoli o vûcn˘ch problémech, ale proti nûkter˘m
osobnostem ve stranû.
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Velké rezervy byly a stále je‰tû trvají v distribuci.
MoÏn˘ poãet pﬁedplatitelÛ z ﬁad ãlenÛ strany byl z velké ãásti vyãerpán, zámûry zv˘‰it odbûr v krajích a okresech nebyly naplÀovány. Deník byl v‰ak ze 4/5 zakupován nestraníky. Daﬁil se i prodej na stáncích, i kdyÏ
se v distribuci projevovala i neochota a bojkot. Men‰í
odbûr byl zatím také ve v˘chodních ãástech republiky.
UÏiteãnou práci dûlal i t˘deník Na‰e pravda, kter˘ vycházel díky obûtavé práci sv˘ch redaktorÛ a dal‰ích spolupracovníkÛ. Pﬁiná‰el celou ﬁadu obsahovû zajímav˘ch
statí, které mûly mezi okruhem jeho ãtenáﬁÛ ohlas. I pro
nûj je v‰ak aktuání hledat cestu k ‰ir‰í ãtenáﬁské obci.
VáÏnou, dlouhodobou mezeru v levicovém odborném tisku se snaÏil zaplÀovat obãasník Alternativy pro
politiku, vûdu a kulturu. Pﬁedstavoval dosud kompromis mezi teoretick˘m a propagandistick˘m periodikem. Mûl zatím nízk˘ odbyt, a byl proto i nedostateãnû vyuÏíván. Zejména zÛstával zatím zcela mimo zájem okresních v˘borÛ, které jedinû mu mohly obstarat
potﬁebnou propagaci a pﬁiãinit se o jeho roz‰íﬁení.
Strana ocenila péãi vûnovanou umístûní Haló novin
a Na‰í pravdy na internetu. Zejména stránka Haló novin se stala témûﬁ srovnatelnou s jin˘mi internetov˘mi
novinami, i kdyÏ je‰tû zaostávala za nimi v pohotovosti zveﬁejÀování zpráv. Získávali jsme tak pﬁístup k v˘znamnému okruhu ãtenáﬁÛ mezi odbornou i laickou veﬁejností, která s tûmito prostﬁedky uÏ bûÏnû pracuje. Na
takovouto formu sledování v‰ak bylo postupnû tﬁeba
pﬁipravovat i ãleny a dal‰í pﬁíznivce strany (to se t˘kalo
i rychl˘ch informací pﬁes e-po‰tu). Strana si uvûdomovala potﬁebu více vyuÏívat i blízk˘ tisk (vãetnû Mladé
pravdy). VáÏila si iniciativy, kterou vyvíjely pﬁi vydávání
místního tisku a organizování tiskov˘ch konferencí rÛzné ãlánky stranické struktury, ale poÏadovala v pﬁípadû
stranick˘ch tiskovin zvaÏovat jejich reáln˘ efekt.

Úloha odborného zázemí
Odborné zázemí strany pﬁedstavovaly stovky odborníkÛ z rÛzn˘ch okruhÛ lidské ãinnosti, ãasto ‰piãkov˘ch vûdeck˘ch pracovníkÛ, z nichÏ nejeden má
i znaãnou mezinárodní proslulost, známí a uznávání
umûlci. Patﬁili do nûj zku‰ení praktikové, pracovníci
z vûdeck˘ch ústavÛ, vysok˘ch ‰kol a rÛzn˘ch institucí. V odborn˘ch komisích a dal‰ích sloÏkách (v zájmov˘ch skupinách) shromaÏìovali a vyhodnocovali
informace, poskytovali, organizovali a koordinovali expertní servis pro vedení strany, pro kluby poslancÛ
a senátory. Vykonávali práci uÏiteãnou pro v‰echny
sloÏky struktury strany.
Jejich ãinnost mûla znaãn˘ v˘znam pro politické
rozhodování, kterému napomáhali vûcn˘m, hlubok˘m
rozborem problémÛ. Vycházeli pﬁitom nejen z pﬁímé
politické objednávky, ale i z logiky v˘voje problému samotného. Nemûli ambici stranick˘ orgán nahrazovat,
ale upozorÀovat na moÏná ﬁe‰ení a získávat pro nû.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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ÚV KSâM vyhodnotil po V. sjezdu situaci v odborném zázemí pomûrnû kriticky. Jak uvedl pﬁedseda
strany, M. Grebeníãek na 5. zasedání ÚV v záﬁí 2000,
„k vysoce profesionální analytické ãinnosti, která vyúsÈuje do akceptovateln˘ch v˘chodisek, máme prozatím stále je‰tû dost daleko“. ÚV se proto rozhodl pro
organizaãní zmûny. Místo 22 odborn˘ch skupin, které
mûly tendenci dál extenzivnû narÛstat, zavedl tﬁístupÀovou strukturu, zamûﬁenou na strategické priority.
Struktura odborn˘ch komisí (OK) byla zavr‰ena
Koordinaãní radou odborn˘ch komisí (sloÏenou
z 8 pﬁedsedÛ strategick˘ch smûrÛ a jejich poradcÛ
a zástupce TAP), která mûla zv˘‰it celkovou v˘konnost a zlep‰it vztah mezi politick˘mi a odborn˘mi
strukturami. Vedle OK byla ãinná profesní a zájmová
sdruÏení, napﬁ. pro mládeÏ a voln˘ ãas, celorepublikové komise pracující v kultuﬁe, ‰kolství, zdravotnictví
aj.. Pro ãinnost odborného zázemí tak vznikly pﬁíznivûj‰í podmínky, a záleÏelo na ãlenech a zejména vedoucích odborn˘ch komisí, jak je vyuÏijí.
Rozsah aktivit odborného zázemí byl po V. sjezdu
znaãn˘. Pro jednání v˘konného v˘boru pﬁipravilo kolem sta koncepãních materiálÛ, studií a kontrolních
zpráv, z nichÏ nejzávaÏnûj‰í byly projednávány na zasedáních ÚV. I kdyÏ bude napﬁí‰tû nutné zvaÏovat,
zda takov˘ poãet materiálÛ má jako v˘stup z odborného zázemí projednávat VV a posoudit obsah a v˘stupy, zda by nebylo racionálnûj‰í je uzavírat na
KROKu s následnou informací ve VV, pﬁesto je tﬁeba
ocenit, Ïe ãinnost odborného zázemí pokr˘vala
v‰echny v˘znamné oblasti spoleãenského Ïivota (zejména politicky oÏehavé, jako byla reforma veﬁejn˘ch
financí, zamûstnanost, vzdûlávání, dûlnická politika,
politick˘ systém, vojenská a zahraniãní politika, EU
aj.). Jen asi desetina jejího rozsahu se t˘kala ãistû
vnitrostranick˘ch problémÛ. Odborné skupiny, komise
a ad hoc t˘my (mezirezortní, doãasné) usilovaly vûcnû propracovat návrhy v Programu obnovy.
Pozoruhodné v˘sledky zaznamenala komise pro
hospodáﬁskou a pro sociální politiku, pro brannou
a bezpeãnostní politiku a pro ústavnû právní problematiku. V‰echny pozoruhodné v˘kony tu ale nelze zaznamenat, stejnû jako nelze jednotlivû kriticky posuzovat nûkde je‰tû trpûné formální, v‰eobecné diskuse.
Problematickou zÛstávala intenzita celkového v˘konu i v nûkter˘ch jednotliv˘ch komisích a tím i sdruÏování a násobení sil (synergick˘ efekt). Problémy zaãínaly povahou informací, kter˘ch se odbornému zázemí dostávalo a které si samo dokázalo obstarat ze
zdrojÛ na odborn˘ch pracovi‰tích, v parlamentu i v regionech tak, aby si udrÏelo bezprostﬁední, Ïiv˘ kontakt
s praxí. Chybûla proto nûkdy i dostateãná konkrétnost, soustavnost a operativnost, tj. pohotov˘ „zásobník odborn˘ch argumentÛ“ tam, kde to bylo tﬁeba.
Odborné zázemí KSâM si postupnû budovalo
zpûtnou vazbu na odborné zázemí poslancÛ a seNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

nátorÛ v parlamentu i na odbornou ãinnost v regionech, na úrovni okresÛ a krajÛ. Takové zázemí bylo stále potﬁebnûj‰í, ale rodilo se tûÏce a zpûtná
vazba fungovala zatím spí‰e nedostateãnû.
Problémem bylo zainteresovat na jeho ãinnosti zastupitele (dávali pﬁednost práci v radách a komisích) a dobudovat odborné zázemí poslancÛ a senátorÛ. Naléhavé bylo vytvoﬁit a udrÏovat vzájemn˘
kontakt mezi ãinností odborného zázemí strany
a poslancÛ (poãínaje kontaktem mezi osobami, které pracují pro OK a pro poslance).

âinnost Teoreticko analytického
pracovi‰tû ÚV KSâM
âinnost TAP ÚV KSâM vycházela ze závûrÛ
V. sjezdu a z úkolÛ vypl˘vajících z plánu práce ÚV.
Respektovalo nutnû i logiku vlastní základnímu v˘zkumu v oblasti spoleãensk˘ch vûd. TAP pracovalo
na teoretickém zobecÀování poznatkÛ a zku‰eností
z levicového hnutí doma i ve svûtû, vycházelo z empirick˘ch v˘zkumÛ, usilovalo o syntézy, pﬁipravovalo
koncepce. Ani tu nebylo sil pﬁíli‰ mnoho. TAP tvoﬁilo
pomûrnû úzk˘ kolektiv externích pracovníkÛ z celé
republiky, udrÏující si kontakt s ‰ir‰ím okruhem spolupracovníkÛ doma i v zahraniãí. Pracovi‰tû nemûlo
vlastní prostﬁedky, kter˘mi by financovalo profesionální spolupracovníky ãi publikace sv˘ch v˘znamnûj‰ích v˘stupÛ.
TAP pracoval na rozsáhlém projektu prognózy v˘voje KSâM a âR do roku 2015 zahrnující kritiku globálního kapitalismu ve svûtû i v âR a problémy strategie KSâM. Práce pro‰la sérií kritick˘ch posouzení,
diskusí i odborn˘ch semináﬁÛ vãetnû teoretické konference s mezinárodní úãastí, poﬁádané ve spolupráci
v OV KSâM Praha 10 v ﬁíjnu 2002. Její v˘stupy byly
publikovány v Alternativách, v Haló novinách i na internetu. V rámci této dlouhodobé práce byla publikována i ﬁada dílãích studií a posuzovány studie vzniklé
na rÛzn˘ch akademick˘ch pracovi‰tích v âR.
V rámci studií modelu socialistické spoleãnosti se
práce soustﬁeìovala na podnûty v levicové literatuﬁe
v zahraniãí a zvlá‰tû na studie k zamûstnanecké participaci, k otázkám tﬁídní a sociální struktury, stavu vûdomí a hodnotové orientace (ve spolupráci s Klubem samosprávného lidového podnikání a Klubem sociologÛ
a psychologÛ) TAP pracoval také na anal˘ze v˘voje po
roce 1948, organizoval diskuse k tématu pﬁi pﬁíleÏitosti
80. v˘roãí zaloÏení KSâM za spolupráce se SdruÏením
pro podporu vûdy a v˘zkumu a za úãasti pﬁedstavitelÛ
dal‰ích levicov˘ch organizací. Pro stranické jednání pﬁipravil anal˘zu, pﬁedloÏenou VV v kvûtnu 2003.
Rada a ﬁe‰itelské t˘my TAP sledovaly i v˘voj v evropsk˘ch integraãních procesech. V dohodû se
Spoleãností pro evropsk˘ dialog a se zástupci PDS se
úãastní na projektu „EU - realita dne‰ka“. TAP také
49
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pﬁedkládal bûÏné politologické anal˘zy, podílel se na
pﬁípravû sjezdov˘ch dokumentÛ i materiálÛ pro volby
a na dal‰ích zadáních (vãetnû úãasti na vzdûlávání
ãlenÛ a sympatizantÛ KSâM). Pﬁipravil také rozsáhlou
tﬁídílnou ãítanku z dûl klasikÛ, která je umístûna na internetu a pﬁipravena k vydání v nakladatelství Orego.
Problémem bylo, Ïe se nedaﬁilo zv˘‰it dostateãn˘
zájem o tuto produkci v dal‰ích sloÏkách odborného
zázemí, pﬁestoÏe si jeho rÛzné sloÏky nûkdy i napjat˘
vztah mezi teorií, strategií a taktick˘mi postupy uvûdomovaly a pokou‰ely se pﬁispût k jeho ﬁe‰ení.

né dary poskytované na hlavní ãinnost. Teprve v posledním období se jednotliví dárci zaãali objevovat.
Náklady byly plánovány velmi úspornû. ÚV KSâM
nepﬁipou‰tûl, aby byly vynakládány obrovské prostﬁedky
na úhradu volebních nákladÛ na úkor péãe o soustavnou
politickou ãinnost (o Haló noviny, ale také o budovu ÚV,
o poãítaãové vybavení a dal‰í investice). Ve srovnání
s dal‰ími stranami vydával na volby nejménû, i kdyÏ souãasné metody (napﬁ. marketing) náklady zvy‰ují.
Podrobná zpráva o hospodaﬁení KSâM je VI. sjezdu pﬁedkládána samostatnû.

VII.

VIII.

Hospodaﬁení KSâM

ZÁVùRY

V roce 2004 uplynulo 14 let od doby, kdy KSâM
hospodaﬁí jako samostatná organizace. Její rozpoãet
vycházel z potﬁeb stranické práce. Aby mohla ekonomicky sv˘m úkolÛm dostát, musela uplatÀovat tvrdá finanãní opatﬁení na kaÏdé úrovni svého fungování. Její
finanãní prostﬁedky nebyly utráceny za dluhy a bombasticky vedené volební kampanû, jejichÏ náklady
v mnoha pﬁípadech pﬁevy‰ovaly dotace, jichÏ se jim ze
státního rozpoãtu dostávalo. Oproti jin˘m stranám byly
pﬁíjmy KSâM v nemalé v˘‰i doplÀovány z ãlensk˘ch
pﬁíspûvkÛ, z pﬁíspûvkÛ a darÛ poslancÛ a senátorÛ.
Pokud jde o v˘voj financí, postupnû se podaﬁilo
pﬁejít ze ztrátového rozpoãtu (v roce 2001) na rozpoãet pﬁebytkov˘ (2002) a pﬁekonat tak urãitou finanãní
krizi. Byl to dÛsledek dorovnání pﬁíspûvkÛ za úspû‰né
volby i lep‰ího hospodaﬁení nûkter˘ch okresÛ.
Ekonomická situace ve Futuﬁe a. s., v níÏ byla KSâM
majoritním vlastníkem, je dnes stabilizovaná a dává
slu‰né ‰ance pro budoucnost. Dobrá situace v hospodaﬁení strany nadále trvá.
Jak bylo uvedeno, jedním z rozhodujících pﬁíjmÛ
strany byly v daném období ãlenské pﬁíspûvky. V celostranickém hospodaﬁení sice postupnû ztrácely
svou strategickou roli, ale zejména na úrovni okresÛ
pﬁedstavovaly stále v˘znamn˘ zdroj pro politickou
a hospodáﬁskou ãinnost. Strana si uvûdomovala, kolik denní práce tato ãinnost vyÏadovala od desítkáﬁÛ,
od v˘bûrãích pﬁíspûvkÛ a vyslovuje jim za ni podûkování. KSâM po ﬁadu let nevykazovala v pﬁíjmech Ïád-

Prioritou VI.sjezdu KSâM bude zv˘‰ení autority
strany ve spoleãnosti a její posílení i v mezinárodním
mûﬁítku.
KSâM se musí odpovûdnû zorientovat v situaci,
kdy vystupuje z izolace, má urãit˘ podíl na moci v regionech a obcích, mÛÏe v˘znamnûji ovlivÀovat ãinnost
v krajsk˘ch strukturách a dokonce i na vládní úrovni.
Nehodlá pﬁejímat spoluodpovûdnost za mocenská
rozhodnutí bez podmínek a bez spojencÛ. Uvûdomuje
si konfliktní sociální podmínky, které se vytvoﬁí po
vstupu do EU a potﬁebu citlivûji reagovat na ekologické problémy. Je si vûdoma své odpovûdnosti vÛãi evropské a celosvûtové levici.
Jako komunisté jsme optimisty. Historická pravda je
na na‰í stranû. Máme dÛvûryhodn˘ program, odvahu
i schopnost jej uvést do Ïivota. Autoritu si mÛÏeme získat, kdyÏ v programov˘ch v˘chodiscích a v kaÏdodenní politice budeme vystupovat jako ãitelná, lidem srozumitelná, vyhranûná levicová strana. Víme, Ïe jednat
musíme uváÏlivû, ale k ustra‰enosti nemáme dÛvod.
Hodláme postupovat jako sebevûdomá strana, která je
otevﬁená diskusi a spolupráci a kráãí vlastní cestou,
která jednotu a dÛslednost ve své orientaci dodrÏuje.
Tak se snaÏila KSâM vystupovat po svém V. sjezdu. Takov˘ postup jí pﬁinesl její zvût‰ující se váhu
v politickém rozhodování a autoritu mezi obyãejn˘mi
lidmi i v ‰ir‰í veﬁejnosti. Tak je vyznaãována i její cesta po VI.sjezdu Komunistické strany âech a Moravy.
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TABULKA ã.: 1
V˘voj ãlenské základny mezi V. a VI. sjezdem KSâM
1999
128 346
6,0

2000
120 673
6,0

2001
113 027
6,3

2002
107 813
4,6

2003
100 781
6,5

VùKOVÁ STRUKTURA:
% ãlenÛ do 30 let
% ãlenÛ 31 - 40 let
% ãlenÛ 41 - 50 let
% ãlenÛ 51 - 60 let
% ãlenÛ 61 - 70 let
% ãlenÛ nad 70 let
prÛmûrn˘ vûk

0,5
2,5
12,0
18,6
26,8
39,5
64,1

0,6
2,2
11,0
19,3
25,7
41,2
65,9

0,6
1,9
9,8
19,8
24,4
43,5
66,5

0,6
1,8
9,0
20,2
23,3
45,2
66,7

0,5
1,4
6,8
19,8
21,5
50,0
68,1

SOCIÁLNÍ STRUKTURA:
% dûlníkÛ
% zemûdûlcÛ
% THP
% podnikatelÛ
% ostatních
% dÛchodcÛ

13,4
1,8
6,8
1,9
7,8
68,3

13,5
1,6
6,4
1,9
8,3
68,4

13,6
1,6
6,4
1,9
8,7
67,7

13,9
1,6
6,6
2,0
8,9
67,0

13,6
1,3
6,1
2,0
9,6
67,4

VZDùLÁNÍ:
% základní
% stﬁedo‰kolské
% vysoko‰kolské

63,6
27,4
9,0

62,2
29,0
8,9

61,4
29,3
9,2

61,4
29,4
9,2

59,1
31,2
9,7

DÉLKA âLENSTVÍ:
% ãlenÛ od r. 1990 - 1999
% ãlenÛ od r. 2000

3,3
0,0

3,6
0,6

3,6
1,0

3,5
1,7

3,3
2,4

POHLAVÍ:
% Ïen
% muÏÛ

42,7
57,3

42,8
57,2

43,5
56,5

43,4
56,6

43,2
56,8

POâET âLENÒ
% úbytku

TABULKA ã.: 2
ZMùNY VE VùKOVÉM SLOÎENÍ âLENÒ KSâM
1999

2003

úbytek %

1999

2003

úbytek

641

550

14%

3 950

2 003

49%

31 - 40

3 309

1 453

56 %

41 - 50

15 432

6 805

56 %

39 303

25 780

32%

51 - 60

23 871

19 975

16 %

61 - 70

34 397

21 621

37 %

85 093

71 996

15%

50 696

50 375

1%

do 30 let

nad 70
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TABULKA ã.: 3
V˘voj pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ strany od V. sjezdu KSâM
2000
640
0,53

pﬁijato
% z ãlenské základny

2001
542
0,48

2002
629
0,58

2003
643
0,64

celkem
2 454
2,40

TABULKA ã.: 4
âlenská základna KSâM v krajích
âlenÛ

Pﬁijat˘ch ãlenÛ od V. sjezdu
rozdíl

1999

2003

Praha

12 564

Stﬁedoãesk˘

PrÛmûr.
celkem

podíl

*)

rozdíl

72,1

155

6,3%

9,7%

-3,4

24

68,3

367

15,0%

1 349

18

65,2

98

4,0%

6,3%

-2,3

6 372

1 739

21

67,7

145

5,9%

6,3%

-0,4

3 074

2 379

695

23

68,4

79

3,2%

2,4%

+0,8

10 053

8 136

1 917

19

69,5

269

11,0%

8,1%

+2,9

Libereck˘

4 039

3 057

982

24

69,9

120

4,9%

3,0%

+1,9

Královéhradeck˘

6 638

5 239

1 399

21

69,0

173

7,0%

5,2%

+1,8

Pardubick˘

5 822

4 680

1 142

20

67,9

97

4,0%

4,6%

-0,6

Vysoãina

8 193

5 940

2 253

27

66,6

93

3,8%

5,9%

-2,1

17 192

13 699

3 493

20

66,4

252

10,3%

13,6%

-3,3

7 465

5 914

1 551

21

67,2

111

4,5%

5,9%

-1,4

13 578

10 614

2 964

22

67,2

361

14,7%

6 522

5 310

1 212

19

68,3

134

5,5%

5,3%

+0,2

128 347 100 781 27 566

21

68,1

2 454

100,1%

100,0%

_

absol.

%

vûk

9 818

2 746

22

17 439

13 315

4 124

Jihoãesk˘

7 657

6 308

PlzeÀsk˘

8 111

Karlovarsk˘
Ústeck˘

Jihomoravsk˘
Olomouck˘
Moravskoslezsk˘
Zlínsk˘
CELKEM

13,2% +1,8

10,5% +4,2

*) Podíl krajské ãlenské základny na celkovém poãtu ãlenÛ strany k 31.12.2003

TABULKA ã.: 5
Poãet ZO KSâM

celkov˘ poãet ZO
% úbytku
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

1999
5 276
2,4

2000
5 183
1,8

2001
4 932
4,9

2002
4 855
1,6

2003
4 691
3,4
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TABULKA ã.: 6
V¯VOJ POâTU ZO KSâM V KRAJÍCH MEZI V. a VI. SJEZDEM KSâM
rozdíl
KRAJ

1999

2003

Praha

404

Stﬁedoãesk˘

absol.

%

364,0

40,0

10,0

748

652

96

13

Jihoãesk˘

348

322

26

7

PlzeÀsk˘

306

289

17

6

Karlovarsk˘

146

126

20

14

Ústeck˘

454

401

53

12

Libereck˘

217

187

30

14

Královéhradeck˘

345

292

53

15

Pardubick˘

287

248

39

14

Vysoãina

338

264

74

22

Jihomoravsk˘

565

524

41

7

Olomouck˘

370

332

38

10

Moravskoslezsk˘

494

448

48

10

Zlínsk˘

254

244

10

4

5 276

4 691

585

11

CELKEM

TABULKA ã.: 7
V˘voj OV KSâM podle poãtu ãlenÛ od V. sjezdu KSâM
poãet ãlenÛ

1999

2003

absol.

%

absol.

%

do 500

3

0,0

5,0

5,8

501 - 1 000

17

19,7

33

38,3

1 001 - 1 500

37

43,0

27

31,4

1 501 - 2 000

12

13,9

12

13,9

2 001 - 2 500

9

10,4

6

6,9

nad 2 501

8

9,3

3

3,5
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Nadûje pro âeskou republiku
(politika KSâM pro období do VII. sjezdu)

Úvod
Za základní pﬁíãinu stupÀujících se problémÛ
svûta i na‰í spoleãnosti povaÏuje KSâM kapitalismus. PﬁestoÏe dosud nevyãerpal v‰echny své
moÏnosti, je stále naléhavûj‰í, aby byl vystﬁídán
novou, pokrokovûj‰í spoleãensko-ekonomickou
formací. Rozpory ve spoleãnosti se stupÀují.
Navzdory obrovskému vûdecko-technickému pokroku, kter˘ umoÏÀuje dﬁíve nepﬁedstaviteln˘ nárÛst produktivity práce, dochází i v nejvyspûlej‰ích
zemích k omezování tzv. sociálního státu a bohatství spoleãnosti se na úkor vût‰iny soustﬁeìuje do
rukou stále uÏ‰í vrstvy. Také v âR se po restauraci
kapitalismu hospodáﬁská a sociální situace velké
skupiny obyvatel zhor‰ila. Práci hledá jiÏ více neÏ
pÛl miliónu obãanÛ, zejména mlad˘ch, invalidních
a star‰ích 50 let. Je ohroÏena samotná funkãnost
‰kolství i zdravotnictví a nad dosavadním systémem sociálního zabezpeãení se vzná‰í nejistota.
Dramaticky se zv˘‰il deficit státního rozpoãtu.
DaÀová v˘tûÏnost ekonomiky se sniÏuje, podíl neproduktivní práce roste. Politická a hospodáﬁská
závislost âR, provázená odlivem ziskÛ do zahraniãí, je hlub‰í neÏ kdykoliv pﬁedtím. Nadûje, které
vkládali mnozí obãané do vlády vedené sociálnûdemokratickou stranou, byly znovu zklamány.
Základním programov˘m cílem politiky KSâM je
socialismus, demokratická spoleãnost svobodn˘ch,
rovnoprávn˘ch obãanÛ, spoleãnost politicky a hospodáﬁsky pluralitní. Je postavena na maximální obãanské samosprávû, je prosperující a sociálnû spravedlivá. Peãuje o zachování a zlep‰ování Ïivotního
prostﬁedí, zabezpeãuje lidem dÛstojnou Ïivotní úroveÀ a prosazuje bezpeãnost a mír. V její ekonomice
se prosazují pﬁednosti a klíãová úloha spoleãenského vlastnictví, které zaruãí efektivní, celospoleãensky
provázané a usmûrÀované hospodaﬁení kolektivu zamûstnancÛ podnikÛ, druÏstev, obcí, regionÛ i dal‰ích
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

sdruÏení obãanÛ. Jde o strategick˘ cíl, kter˘ vychází
z dlouholet˘ch tradic marxistického my‰lení. Jeho
naplnûní chceme dosáhnout demokratickou cestou.
Politickou linii, kterou KSâM zvolila na sv˘ch
pﬁedchozích sjezdech, chce i nadále uplatÀovat
a v praxi rozvíjet. KSâM se nyní zamûﬁí pﬁedev‰ím
na podporu krokÛ, jeÏ umoÏní zastavit zaostávání
âR za vyspûl˘m svûtem a povedou k oÏivení ekonomiky. PÛjde o taktická opatﬁení a racionální metody, které v daném období umoÏní zachovat i zvy‰ovat standard sociálních jistot a ‰anci lidí na
uplatnûní v práci i v obãanském Ïivotû.

Hlavní priority KSâM v období mezi
VI. a VII. sjezdem:
• RÛst zamûstnanosti, spravedlivûj‰í ocenûní lidské práce, ochrana zájmÛ sociálnû slab˘ch
a ohroÏen˘ch skupin obyvatel.
• Náprava hospodáﬁsk˘ch pomûrÛ a podpora
poctivého a sociálnû citlivého podnikatelského
úsilí zaloÏeného na tvorbû hodnot.
• Prosazení strategie udrÏitelného rozvoje s maximálním vyuÏitím vûdy a moderních, ekologicky
‰etrn˘ch technologií, s dÛrazem na rovnováhu
ãlovûka a pﬁírody.
• Rozvoj obãanské samosprávy, posílení role odborÛ a spoluúãasti zamûstnancÛ na ﬁízení a zisku podnikÛ, prohlubování a upevÀování demokratického charakteru politického systému
a zkvalitÀování právního státu.
• Podpora obecnû demokratické i národní kultury,
vûdy a v˘zkumu, utváﬁení spoleãnosti vzdûlání
a informací, která by umoÏnila lépe vyuÏívat potenciál na‰í zemû i jejích obyvatel.
• Podpora mlad˘ch lidí, aby spolurozhodovali
o podobû svûta, ve kterém Ïijí a budou Ïít.
• Potlaãování závaÏné hospodáﬁské kriminality,
organizovaného zloãinu a celkov˘ pokles zlo55
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ãinnosti, zlep‰ení celkového mravního ovzdu‰í
ve spoleãnosti.
• Podpora svûtov˘ch a evropsk˘ch bezpeãnostních struktur, mírová a vzájemnû v˘hodná spolupráce mezi státy, dÛsledné prosazování národních zájmÛ âeské republiky.
• Spolupráce a solidarita levicov˘ch sil celého
svûta, zejména v rámci Evropy a Evropské unie,
aktivní podpora alterglobalistického hnutí.

I. Celkové ozdravení na‰í ekonomiky
je ‰ancí pro v‰echny obãany
a) Zamûstnanost
KSâM bude prosazovat udrÏení existujících
a tvorbu nov˘ch pracovních míst zejména tím, Ïe
podpoﬁí rozvoj v˘roby a sluÏeb.
Rostoucí poãet nezamûstnan˘ch je nejen zátûÏí pro
státní rozpoãet, ale znamená pﬁedev‰ím zneváÏení práce kvalifikovan˘ch a pracovit˘ch lidí, kteﬁí ztrácejí svoji
dÛstojnost a základní lidské právo - právo na práci.
KSâM bude prosazovat programy skuteãné
a efektivní restrukturalizace národního hospodáﬁství.
Celou ﬁadu obãansky prospû‰n˘ch projektÛ lze spojit
s tvorbou nov˘ch pracovních míst. Patﬁí mezi nû v˘stavba obecních bytÛ, rozvoj obãanské vybavenosti,
zkvalitnûní dopravních sítí, zlep‰ení podmínek pro vyuÏití volného ãasu obãanÛ, zvlá‰tû mládeÏe, podmínek pro rozvoj turistiky. Zasadíme se také o zv˘‰ení
poﬁádku a bezpeãnosti v obcích. Obecnû prospû‰né
práce a projekty rekultivace pÛdy a porostÛ budeme
prosazovat jako souãást ekologické politiky.
Budeme také podporovat vytvoﬁení uceleného
systému celoÏivotního vzdûlávání a doplÀování kvalifikace, s vyuÏitím existujících uãebních prostor i pedagogick˘ch pracovníkÛ.
KSâM bude prosazovat zkrácení pracovního t˘dne
na 35 hodin se zárukou zachování v˘‰e dosavadní
mzdy a zaji‰tûní ochrany bezpeãnosti a hygieny práce. PﬁedloÏí dal‰í legislativní návrhy k zaji‰tûní prvního zamûstnání odpovídajícího dosaÏené kvalifikaci
pro absolventy ‰kol, ke zv˘‰ení jistoty zamûstnání
a ochranû pﬁed zneuÏíváním podnikatelsk˘ch oprávnûní na úkor ﬁádn˘ch a jin˘ch pracovních pomûrÛ ﬁídících se Zákoníkem práce. PoÏaduje, aby systém veﬁejn˘ch prací nabízel práci za dÛstojn˘ch podmínek
nebo formou dobrovolné sluÏby.
Zvlá‰tní pozornost bude vûnovat situaci v místech,
kde je nezamûstnanost nejvy‰‰í, a tûm skupinám obyvatel, které nezamûstnanost postihuje nejsilnûji. Proto
bude KSâM také usilovat o denní dostupnost venkovsk˘ch obcí veﬁejnou dopravou. Vytváﬁení pracovních
míst nemÛÏe zÛstat jen na vÛli podnikové sféry nebo
rozhodování soukromého sektoru. Stát, ale i kraje
a obce se musí také starat o rÛst zamûstnanosti.
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PoÏadujeme, aby zákonem stanoven˘ v˘bor zastupitelstva kraje koordinoval ãinnosti smûﬁující ke zvy‰ování zamûstnanosti. Zvlá‰tní v˘znam KSâM pﬁikládá
realizaci projektÛ k vytváﬁení pracovních míst, které
budou ãerpat prostﬁedky ze zdrojÛ Evropské unie.
Cílem tûchto konkrétních krokÛ je zv˘‰it roãnû poãet pracovních míst o 100 000.
b) Ochrana sociálních zájmÛ obãanÛ
Program politiky KSâM se zamûﬁuje pﬁedev‰ím
na ochranu sociálnû slab˘ch a sociálnû ohroÏen˘ch obãanÛ, jejichÏ Ïivotní úroveÀ se zhor‰uje
nebo stagnuje, a kteﬁí jsou ãasto vystaveni byrokratické zvÛli.
KSâM je pﬁesvûdãena, Ïe sociální spravedlnost
a sociální jistoty nejsou pﬁeÏitkem. Princip solidarity
nesmí zmizet z povûdomí na‰ich obãanÛ. Jsme si vûdomi, Ïe sociální stát pﬁedstavuje jen dílãí reformu kapitalistického systému. Jsme pro takovou modernizaci sociální politiky, která upevÀuje, nikoliv oslabuje sociální jistoty lidí.
StûÏejním zájmem KSâM je ﬁe‰ení bytové otázky,
pﬁedev‰ím v˘stavbou bytÛ stavebními bytov˘mi druÏstvy a jin˘mi neziskov˘mi spoleãnostmi a v˘stavbou
nájemních bytÛ s úãastí obce. KSâM bude navrhovat
legislativní podporu a dotaãní programy vlády
a Státního fondu rozvoje bydlení v takovém rozsahu,
aby pﬁib˘valo nejménû 40 000 bytÛ roãnû, zejména
pro mladé domácnosti. Pomoc státu je potﬁebná i pﬁi
odstraÀování závad a modernizaci star‰ích domÛ.
KSâM navrhuje povinné ukládání v˘nosÛ z bytového
hospodáﬁství jako základního zdroje pro financování
jeho oprav a modernizace. Souãasná v˘‰e regulovaného nájemného staãí na údrÏbu, ve vût‰ích mûstech
i na modernizaci domÛ a pﬁiná‰í zisk. KSâM proto nepovaÏuje za nutné, a uÏ vÛbec ne za sociálnû únosné, radikálnû zvy‰ovat nájemné. V˘‰e plateb za bydlení, tj. za nájemné i sluÏby, by nemûla pﬁekroãit 25 %
Ïivotních nákladÛ obãanÛ. KSâM podporuje zejména
v˘stavbu sociálních bytÛ, ale zároveÀ poÏaduje, aby
byl zákonem stanoven standard kvalitního bydlení, od
kterého by se odvozovala v˘‰e sociální dávky na podporu bydlení. Navrhuje takovou úpravu daní nebo
místních poplatkÛ, aby se vyplatilo nenechávat byty
volné, ale pronajímat je.
KSâM odmítá, aby se k‰eftovalo se zdravím lidí,
odmítá rozhodující úlohu trÏních vztahÛ ve zdravotnictví. Stát se nesmí zﬁíkat odpovûdnosti za zdravotní
stav souãasné populace ani budoucích generací.
Bude i nadále usilovat o efektivnûj‰í vyuÏívání v‰ech
prostﬁedkÛ na zdravotní péãi. KSâM prosazuje, aby
potﬁebná kvalitní zdravotní péãe byla pﬁimûﬁenû dostupná, aby léãebnû preventivní péãe byla hrazená
pﬁeváÏnû z veﬁejného zdravotního poji‰tûní. Na zvlá‰Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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tû finanãnû nároãné léãebné postupy by mûl b˘t vytvoﬁen fond ministerstva zdravotnictví.
Za nezbytnou podmínku dobﬁe fungujícího zdravotnictví KSâM pokládá vybudování sítû zdravotnick˘ch
zaﬁízení. Optimalizace sítû zdravotnick˘ch zaﬁízení
musí respektovat dopravní dostupnost, regionální
a demografické zvlá‰tnosti. Následnou, rehabilitaãní
a lázeÀskou péãi povaÏuje KSâM za nedílnou souãást péãe o zdraví. Za dÛleÏité pokládá zaãlenûní
Záchranné sluÏby do Integrovaného záchranného
systému a z tûchto dÛvodÛ nepodporuje vznik soukrom˘ch záchrann˘ch sluÏeb. V oblasti lékové politiky
prosazuje státní podporu domácí farmaceutické v˘roby a systém v˘bûrov˘ch ﬁízení na jednotlivé produkty
jako zdroj podstatn˘ch úspor ve zdravotnictví.
KSâM podpoﬁí ve‰kerá opatﬁení, která povedou
k dobrému fungování rodin, vãetnû domácností druhÛ
a druÏek, a ke zlep‰ení péãe o v˘chovu a zdrav˘ v˘voj
dûtí a mladé generace. Za nezbytnou povaÏuje koncepãní podporu rodin a propopulaãní politiku, která by
pÛsobila proti souãasnému nepﬁíznivému trendu v porodnosti. Proto mj. navrhneme systém v˘hodn˘ch novomanÏelsk˘ch pÛjãek s úpisem za vychovávané dítû.
KSâM podporuje zabezpeãení dÛstojného postavení souãasn˘ch i budoucích dÛchodcÛ. Na‰ím cílem je
odstranit diskriminaci nûkter˘ch souãasn˘ch skupin dÛchodcÛ a prosadit spravedlivûj‰í a vãasné valorizace
dÛchodÛ odpovídající rÛstu Ïivotních nákladÛ dÛchodcÛ. V rámci pﬁipravované dÛchodové reformy budeme
hájit princip generaãní i pﬁíjmové solidarity. To pﬁedpokládá, aby byl základní dÛchodov˘ systém povinn˘,
prÛbûÏnû státem financovan˘, státem garantovan˘
a dávkovû definovan˘. V˘‰i dÛchodu nechápeme jen
jako v˘sledek zásluhovosti, ale také jako dÛstojné zaji‰tûní obãana ve stáﬁí, a to prostﬁednictvím a s garancí
státu. Nebráníme se nezbytn˘m úpravám souãasného
systému, ale metodu tzv. dÛchodového pﬁipoji‰tûní povaÏujeme pouze za doplÀkov˘ a dobrovoln˘ systém,
kter˘ musí b˘t pod státní kontrolou a dohledem.
Sociálnû slab˘m obãanÛm nelze odepﬁít pomoc sociální sítû v pﬁípadû, Ïe se proti nim obracejí jimi nezavinûné okolnosti. Proto nesouhlasíme s omezováním adresn˘ch dávek státní sociální podpory ãi s omezováním
pomoci státu, krajÛ a obcí v rámci sociální potﬁebnosti.
To neznamená, Ïe budeme podporovat zneuÏívání
tûchto dávek. Prosazujeme rovnûÏ úplné od‰kodnûní
ãesk˘ch obãanÛ po‰kozen˘ch nacistick˘m bezprávím.
KSâM jde o ﬁe‰ení sociálních koﬁenÛ vytûsÀování
stále ãetnûj‰ích sociálních skupin na okraj spoleãnosti. Zejména o sociální, ekonomické, vzdûlanostní
a spoleãensko-psychologické problémy romského etnika, ale i zdravotnû handicapovan˘ch, bezdomovcÛ
a dal‰ích skupin. V souãasn˘ch podmínkách se soustﬁedíme zejména na podporu organizací, které se
touto ãinností zab˘vají, na podporu azylov˘ch domÛ,
domÛ na pÛl cesty, domÛ pro matku a dítû apod.
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

Budeme podporovat v˘stavbu bytÛ s peãovatelskou
sluÏbou a ústavÛ následné péãe, aby byly finanãnû
dostupné i pro obãany s niÏ‰ími pﬁíjmy.
c) Náprava hospodáﬁsk˘ch pomûrÛ a podpora
hospodáﬁského rozvoje
KSâM povaÏuje stabilizaci ekonomického prostﬁedí a efektivní hospodáﬁsk˘ rozvoj za základní
podmínku pro to, aby byly vytvoﬁeny prostﬁedky
pro zaji‰tûní potﬁeb spoleãnosti vãetnû rÛstu Ïivotní úrovnû obyvatel a sociálního programu státu. KSâM trvá na nutnosti ukonãit restituce a zastavit dal‰í privatizaci státního majetku, kter˘ by
pﬁi úspû‰ném spravování pﬁiná‰el zisk.
Stát se nemÛÏe zbavit odpovûdnosti za kontrolu
ekonomick˘ch aktivit zahraniãního kapitálu v zemi, za
hájení a podporu národních zájmÛ v oblasti ekonomiky. KSâM poÏaduje podstatné zlep‰ení v˘konu vlastnick˘ch práv státu a ukonãení praxe, kdy odborné
funkce nejsou obsazovány podle schopností uchazeãÛ. Prosazuje zásadu, Ïe veﬁejné sluÏby mají b˘t provozovány pﬁedev‰ím podniky s pﬁevaÏující úãastí obce, kraje nebo státu, pﬁípadnû podniky zamûstnaneckého vlastnictví ãi druÏstvy.
KSâM prosazuje zv˘‰ení podílu pﬁím˘ch daní, protoÏe nejvíce zohledÀují v˘‰i pﬁíjmÛ obãanÛ a umoÏÀují spravedlivûj‰í rozloÏení daÀového bﬁemene.
Prosazuje také povinnost prokázat pÛvod velkého
majetku. Souhlasí s pﬁezkoumáním objemu a urãení
mandatorních v˘dajÛ rozpoãtu vãetnû v˘dajÛ na dÛchody, sociální dávky, zdravotnictví, správu, obranu,
bezpeãnost a represivní sloÏky, ov‰em tak, aby se na‰ly zdroje pﬁíjmÛ a úspor, nikoli aby se ‰lo cestou
zhor‰ení podmínek pro obãany nebo sníÏení úrovnû
poskytovan˘ch sluÏeb.
Pro spravedlivûj‰í ocenûní lidské práce navrhuje
KSâM racionalizovat soustavu odmûÀování podle tarifních tﬁíd a zajistit pro její zavedení dostateãné finanãní zdroje ve státním rozpoãtu.
K hospodáﬁskému rozvoji nestaãí hesla o volném
trhu v praxi spojené s ústupky zájmÛm nadnárodních
spoleãností. Ve shodû s programem vûdy a v˘zkumu
v Evropské unii KSâM podporuje státní cílové programy modernizace národního hospodáﬁství pﬁi vyuÏití
vûdy, v˘zkumu a moderních technologií. Státem
usmûrÀované vytváﬁení nové v˘robní struktury má
zv˘‰it konkurenceschopnost a zajistit lep‰í pozici na
svûtovém trhu. Za prioritní obory povaÏujeme: informaãní technologie, mikroelektroniku, biotechnologie,
potravináﬁství, kvalifikovanou chemii, farmaceutickou
v˘robu, vybrané obory strojírenství a pﬁístrojovou
techniku pro vûdu, zdravotnictví a ekologii.
Pﬁi nedostatku domácího kapitálu poÏaduje KSâM
zaloÏit trval˘ hospodáﬁsk˘ rÛst na pracovní a organizaãní aktivitû lidí, na rÛstu kvalifikace pracovníkÛ a na
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vyuÏití jejich schopnosti vytváﬁet vy‰‰í pﬁidanou hodnotu. V souãinnosti s odborov˘mi organizacemi prosazuje aktivní úãast zamûstnancÛ na vlastnictví a ﬁízení a pﬁi vytváﬁení podnikov˘ch rad.
KSâM navrhuje úpravy zákonÛ a pﬁedpisÛ pro podporu rozvoje malého a stﬁedního podnikání, které zamûstnává místní pracovní síly. Uspokojuje totiÏ nejen
potﬁeby místních obyvatel, ale pﬁi vytvoﬁení odbytov˘ch
sítí je schopno se s v˘robky mimoﬁádné kvality uplatnit
i na zahraniãních trzích. KSâM plnû respektuje tyto formy podnikání zejména proto, Ïe jsou existenãním v˘chodiskem a zdrojem obÏivy pro znaãnou ãást obyvatel
âR. Obhajobou zejména mal˘ch podnikatelÛ se v‰ak
KSâM neoddûluje od obecného zájmu na rÛstu produktivity práce a konkurenceschopnosti v rámci zemû i EU.
K tomu smûﬁuje i aktivní úãast KSâM na tvorbû,
aktualizaci a plnûní reáln˘ch regionálních zámûrÛ
a programÛ (plány územního rozvoje regionÛ).
MoÏnosti takového pÛsobení se zvût‰ují s rÛstem úlohy zástupcÛ KSâM v samosprávn˘ch orgánech
a s roz‰iﬁováním jejich aktivit ve prospûch jak rovnomûrnûj‰ího rozvoje území, tak k zaji‰tûní práce pro lidi i zakázek pro místní firmy.
Mezi pﬁednostní úkoly KSâM patﬁí stabilizace zemûdûlství. Je nutné se vypoﬁádat s ekonomick˘mi dÛsledky restitucí a poskytnout zemûdûlsk˘m podnikÛm ochranu a podporu na úrovni ostatních evropsk˘ch státÛ.
Proto KSâM poÏaduje vypracování dlouhodobé koncepce postupného oÏivování a rozvoje ãeského zemûdûlství jako jednoho ze zdrojÛ hospodáﬁské prosperity a faktoru zachování pﬁízniv˘ch podmínek Ïivotního prostﬁedí.
KSâM prosazuje, aby si ãeské zemûdûlství zachovalo pﬁevahu v˘vozu zemûdûlsk˘ch a potravináﬁsk˘ch
v˘robkÛ nad jejich nezbytn˘m dovozem. Prosazuje,
aby podnikatelské subjekty vázané na zemûdûlskou
v˘robu, které vykazují potﬁebnou v˘konnost a produktivitu, mûly pﬁístup k finanãním zdrojÛm pro vlastní rozvoj. Prosazuje odstraÀování pﬁekáÏek pro rozvoj
osvûdãen˘ch druÏstevních a samosprávn˘ch forem
podnikání, a to nejen na venkovû. Nadále pﬁitom respektuje rovnost v‰ech forem vlastnictví a podnikání
(státního, druÏstevního a soukromého).

II. Rovnováha ãlovûka a pﬁírody,
posílení pouta mezi ãlovûkem
a krajinou a zv˘‰ení úãasti veﬁejnosti
na ochranû Ïivotního prostﬁedí
V zájmu zdraví a plnohodnotného Ïivota v‰ech
obãanÛ je podle KSâM nutné sladit poÏadavky
hospodáﬁského rozvoje se stavem Ïivotního prostﬁedí. Jednotícím prvkem ekologické politiky
KSâM je uchování pﬁírodního bohatství v jeho rozmanitosti pﬁi souãasném zaji‰tûní trvale udrÏitelného rozvoje.
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KSâM povaÏuje za nutné vést intenzivnûj‰í dialog
se strukturami obãanského ekologického hnutí
i s ekologick˘mi odborníky. Ekologické problémy jsou
problémy nové doby a logicky jsou tedy ostﬁeji vnímány nastupující generací. Nové nároky na péãi o Ïivotní prostﬁedí pﬁinese také nutnost pﬁizpÛsobit se standardÛm EU a zároveÀ se vyhnout pﬁípadn˘m tlakÛm
na pﬁesouvání ekologick˘ch problémÛ z vyspûl˘ch
ãlensk˘ch zemí EU na na‰e území.
Ráznûj‰í ﬁe‰ení vyÏadují ekologické problémy spojené s dopravou, v˘robními technologiemi, tûÏbou
a zpracováním surovin a likvidací odpadÛ. KSâM podporuje podstatné zv˘‰ení míry vyuÏívání odpadu. To je
nemyslitelné bez kvalitních recyklaãních sluÏeb, bez
celého prÛmyslu zpracování odpadu a na úkor dosavadního nadmûrného budování spaloven odpadu, které kaÏdoroãnû niãí statisíce tun kvalitních surovin. V dopravû budeme usilovat o zv˘‰ení podílu neautomobilové dopravy a o rozvoj integrovan˘ch dopravních systémÛ, zachování regionálních tratí pro dopravu osob ve
veﬁejném zájmu (do zamûstnání, ‰kol, k lékaﬁi, za kulturou). Pﬁi rozvoji jednotliv˘ch dopravních systémÛ je
nutné brát v úvahu jejich vliv na Ïivotní prostﬁedí.
Na‰ím cílem je zv˘‰ení stability ekosystémÛ a zlep‰ení jejich legislativní i praktické ochrany. S tím souvisí
i nárÛst ãetnosti populací tûch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ, které jsou ohroÏené vyhynutím. KSâM bude dbát
o ochranu zdrojÛ pitné vody, o obnovu vodních zdrojÛ,
ochranu pÛdního fondu a zemûdûlsky obhospodaﬁované pÛdy v pﬁimûﬁeném rozsahu, chránit zeleÀ a podporovat místo monokultur lesy druhovû pﬁíbuzné lesÛm
pﬁirozen˘m. Nastavením ekonomick˘ch nástrojÛ je tﬁeba posilovat mimoprodukãní funkce zemûdûlství, kultivaci krajiny a rozvoj ãeského venkova, ale také ekologické zemûdûlství, produkci a vyuÏívání alternativních
zdrojÛ energie jako etanol, biomasa, bionafta.
KSâM bude prosazovat otevﬁenûj‰í informaãní
politiku státu, krajÛ i obcí v oblasti ekologie a ochrany
Ïivotního prostﬁedí. Souãasnû jde o zlep‰ení ekologické v˘chovy dûtí i dospûl˘ch. To je pﬁedpokladem
zv˘‰ení zájmu veﬁejnosti o rozhodování v otázkách
Ïivotního prostﬁedí. ObãanÛm musí b˘t garantováno
právo dozvûdût se o ekologick˘ch dopadech staveb
v jejich okolí i právo úãastnit se na správním ﬁízení.
KSâM také povaÏuje za nutné posílit posuzování
ekologick˘ch vlivÛ u v‰ech vládních koncepcí a strategií na centrální úrovni, zamûﬁit se na vzájemné propojení cílÛ ekologické politiky s národohospodáﬁskou
strategií, v souladu s veﬁejn˘m zájmem.

III. Spoleãnost vzdûlání a informací
V zájmu rozvoje duchovního svûta ãlovûka
a rozvoje humanisticky orientované a sociálnû
spravedlivé spoleãnosti je nutná podpora demokratické a národní kultury, zachycení trendÛ vzdûNávrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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lanostní a informaãní spoleãnosti a uchování rovnosti pﬁístupu ke kultuﬁe, vzdûlání i informacím.
Obnova kapitalismu vná‰í do mezilidsk˘ch vztahÛ
spotﬁebitelskou mentalitu a pod tlakem snahy o maximální zisk pokﬁivuje i základní lidské, mravní a civilizaãní hodnoty. KSâM podporuje tvoﬁivost a sociální
odpovûdnost, osobnostní rozvoj ãlovûka jako alternativu konzumnímu stylu Ïivota a individuálnímu sobectví. Podporuje dostupnost a obecnû demokratick˘
charakter kultury místo komercionalismu a elitáﬁství.
Jsme pro národní kulturu ve vazbû na humanistickou
svûtovou a evropskou kulturu, proti uniformitû a vulgární amerikanizaci. KSâM bude podporovat rozvíjení
národní identity a svébytnosti s pln˘m zapojením etnick˘ch men‰in, vãetnû RomÛ, pﬁi prohlubující se
orientaci na vzájemnou solidaritu a spolupráci.
Vzhledem k tomu zam˘‰lí KSâM vûnovat daleko vût‰í pozornost Ïivotním podmínkám a právÛm pﬁistûhovalcÛ, kteﬁí u nás pracují, a hledat cesty k navazování
a zlep‰ování jejich vztahÛ s domácím obyvatelstvem.
Pﬁi organizování kulturního a spoleãenského Ïivota prosazujeme samosprávu a budeme bránit i pokusÛm centralizovat a byrokratizovat ﬁízení této oblasti.
Chápeme kulturu jako kvalitu Ïivota a záleÏitost celé
spoleãnosti, nikoliv jako v˘sadu sociálnû privilegovan˘ch vrstev. Kulturní demokracie musí b˘t zaloÏena
na nejvy‰‰í moÏné úãasti celé spoleãnosti pﬁi tvorbû
kulturních hodnot, pﬁi rozhodování o kulturním Ïivotû,
o ‰íﬁení a vyuÏívání kultury. KSâM se vyslovuje pro otvírání prostoru pro duchovní a názorovou pluralitu proti jednostranné ideologizaci, pro obnovování vûdomí
kulturní kontinuity a tvorbu podmínek skuteãné, ideologicky nesvázané duchovní svobody, pro pûstování
intelektuálního potenciálu osobností schopn˘ch nastolovat a ﬁe‰it problémy souãasného svûta dialogem
rovn˘ch s rovn˘mi.
KSâM vychází z toho, Ïe vzdûlání je základním lidsk˘m právem a nemûlo by b˘t pouh˘m zboÏím.
Utváﬁení spoleãnosti vzdûlání a informací je základní
‰ancí pro âR. To se neobejde bez vysok˘ch nárokÛ na
úroveÀ obecné vzdûlanosti v souladu s aktuálními vûdeck˘mi poznatky a technick˘mi moÏnostmi, na speciální znalosti v profesích, které jsou v˘znamn˘m faktorem pro naplÀování rozvojov˘ch koncepcí. Za v˘znamnou sloÏku obecné kulturnosti povaÏujeme i formování
základních morálních hodnot a estetického cítûní.
KSâM bude prosazovat, aby se trvalou souãástí vzdûlávání stalo osvojování v˘znamn˘ch hodnot, jako je
mír, vlastenectví a národní tradice v rámci objektivního
obrazu dûjin, mateﬁsk˘ jazyk, úcta k Ïivotu, otevﬁenost
a pﬁátelství k ostatním národÛm a etnick˘m skupinám.
KSâM je pro bezplatné ‰kolství, jehoÏ náklady by
byly hrazeny v rozhodující míﬁe z odvodÛ a daní.
Souãástí programu KSâM je poÏadavek, aby na základních a stﬁedních ‰kolách byly zdarma poskytovány uãebnice a dal‰í uãební texty a pomÛcky. KSâM
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM

odmítá zavádûní ‰kolného na v‰ech státních a veﬁejn˘ch ‰kolách od mateﬁsk˘ch po vysoké. Podporuje
vypracování efektivního systému financování ‰kolství
a celoÏivotního vzdûlávání s vyuÏitím dal‰ích veﬁejn˘ch i soukrom˘ch zdrojÛ. Soukromé ‰kolství povaÏujeme pouze za doplÀkové, financované pﬁedev‰ím
z vlastních zdrojÛ, ov‰em pod nutn˘m odborn˘m
a metodick˘m dohledem státu. Zabezpeãení provozu
církevních ‰kol jako souãástí soukromého ‰kolství navrhujeme ponechat v kompetenci náboÏensk˘ch institucí, rovnûÏ pod odborn˘m dohledem státu.
KSâM nepovaÏuje tzv. optimalizaci sítû ‰kol za ﬁe‰ení stávající situace. Tento krok neodstraÀuje pﬁíãiny,
ale pouze následky, a to je‰tû naprosto nekoncepãnû
a nesystematicky. V souãasné demografické situaci
sice nelze pau‰álnû odmítat sluãování ãi ru‰ení ‰kol,
je v‰ak tﬁeba pro tento proces stanovit jasná pravidla.
Pﬁi rozhodování o slouãení ãi ru‰ení ‰kol je nutno vzít
v úvahu vzdûlávací programy a zamûﬁení sluãovan˘ch ‰kol, dopravní obsluÏnost, spádovost, vzdálenost ‰kol, kapacitu ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, naplnûnost tﬁíd, moÏnost nav‰tûvovat ‰kolu v jiné obci ãi
mûstské ãásti. Pro KSâM je nepﬁípustné upﬁednostÀování ãistû ekonomick˘ch zájmÛ na úkor potﬁeb ÏákÛ i uãitelÛ ãi optimalizace veﬁejného ‰kolství ve prospûch ‰kol soukrom˘ch.
MládeÏ je spoleãenskou skupinou, která je dnes
nejvíce odﬁíznuta od spolurozhodování o vlastní budoucnosti. KSâM proto podporuje v‰echny formy aktivního zapojení mlad˘ch lidí do veﬁejného Ïivota.
Chceme prosazovat co nejvût‰í podíl mladé generace
na ãinnosti v‰ech stupÀÛ samospráv, prosazovat mladé lidi na kandidátky strany ve volbách do územních
orgánÛ samosprávy a podporovat jejich uplatnûní
v rÛzn˘ch v˘borech a komisích. KSâM chce i vlastním
pﬁíkladem pﬁispût k organizování zájmové, kulturní,
vzdûlávací a poradenské akce pro dûti a mládeÏ; zapojit se do akcí proti rasismu, fa‰ismu, nacionalismu
a v‰em formám diskriminace, za mír, skuteãnou svobodu, sociální pokrok a prosperitu.
Aktivní vytváﬁení a vyuÏívání moÏností pro úãast
mladé generace na spoleãenském Ïivotû povaÏuje
KSâM za pﬁedpoklad jejího zdravého rozvoje.
Podpoﬁí a bude prosazovat opatﬁení, která napomohou vstupu mladé generace do Ïivota. Sympatie mlad˘ch lidí chce získávat volbou pﬁitaÏliv˘ch forem aktivity. V tom vidí smysl své práce mezi mládeÏí a pﬁedpoklad úspû‰ného naplnûní svého programu.
V oblasti vûdy a v˘zkumu KSâM poÏaduje pﬁejít od
opakovanû nenaplÀované slovní podpory ke skuteãn˘m opatﬁením, která by umoÏnila dosáhnout úrovnû financování vûdy a v˘zkumu srovnatelné s pﬁedními zemûmi. Je Ïádoucí znovu posoudit souãasné v˘daje na
vûdeckou a v˘zkumnou práci v ústavech a na vysok˘ch
‰kolách ve srovnání s v˘daji v EU a ve svûtû. Tyto v˘daje na v˘zkum by se mûly zv˘‰it nejménû na úroveÀ
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2,7 % HDP do r. 2008. Z toho by 0,8 % HDP bylo pokryto pﬁímo ze státního rozpoãtu a zb˘vající ãást z prostﬁedkÛ soukrom˘ch podnikatelÛ. Je tﬁeba také prohloubit ochranu a domácí vyuÏití dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.
KSâM bude podporovat kroky k posílení prestiÏe vûdecké a v˘zkumné práce i ke zlep‰ení pracovních a Ïivotních podmínek vûdeck˘ch pracovníkÛ, zvlá‰tû mlad˘ch, na v‰ech úrovních základního a aplikovaného v˘zkumu a v˘voje. PoÏaduje opatﬁení, která zlep‰í postavení vûdeckého v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách a zv˘‰í
motivaci podnikÛ podporovat a vyuÏívat akademick˘,
vysoko‰kolsk˘ i vlastní v˘zkum a v˘voj.
KSâM podporuje zdrav˘ zpÛsob Ïivota a dostupnost masové tûlov˘chovy a sportu chápe jako v˘znamné právo obãanÛ, zejména dûtí a mládeÏe. Jde
o plné rozvíjení spoleãenské funkce tûlov˘chovy, které je rovnûÏ prostﬁedkem zdravotní prevence a udrÏení fyzického a psychického zdraví, faktorem aktivního
vyuÏití volného ãasu, tvorby morálních a etick˘ch hodnot a projevu kultury národa.
KSâM povaÏuje objektivitu a dostupnost informací, informaãní demokracii, za základní podmínku fungování demokratické spoleãnosti. Uvnitﬁ strany i v celé spoleãnosti proto podporuje zavádûní a vyuÏívání
informaãních technologií. Informaãní politiku a její prosazování chápe rovnûÏ jako ‰anci pro nastupující generaci i jako oblast celospoleãenského uplatnûní mlad˘ch lidí nezbytnou k tvÛrãímu zvládání úkolÛ. KSâM
je proti manipulaci s informacemi. PoÏaduje zpﬁesnit
podmínky pÛsobení hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ, zejména veﬁejnoprávních, zajistit náleÏitou
ochranu dat obãanÛ ãi informací o obãanech.

IV. Mír, spolupráce a prosperita
pro cel˘ svût, bezpeãnost a obrana âR
a) Zahraniãní politika âR
KSâM prosazuje koordinovanou zahraniãní politiku státu, zaloÏenou na mírové a vzájemnû v˘hodné spolupráci mezi státy, její propojení s cíli
hospodáﬁské, sociální, kulturní, bezpeãnostní
a obranné politiky zemû.
KSâM poÏaduje, aby vláda âR, parlament a prezident republiky koordinovali své zahraniãnû politické
cíle a konkrétní kroky k závaÏn˘m mezinárodnûpolitick˘m událostem.
KSâM nesouhlasí se zuÏováním zahraniãnû politické orientace âR pouze na USA a EU a prosazuje
roz‰íﬁení diplomatick˘ch kontaktÛ a ekonomické spolupráce s dal‰ími zemûmi. V popﬁedí pozornosti
KSâM trvale zÛstává upevÀování sousedské spolupráce se Slovenskou republikou. Odmítáme zavedení
zpﬁísnûného reÏimu na ãesko-slovenské hranici.
Za zásadní princip zahraniãní politiky KSâM povaÏuje nedûlitelnost mezinárodního míru, bezpeãnosti,
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udrÏení a zdokonalení systému mezinárodního práva
zaloÏeného na Chartû OSN a posilování nezastupitelné a klíãové role této organizace v mezinárodním dûní. Prosazuje ochranu lidsk˘ch práv a Ïivotního prostﬁedí v souladu s mezinárodnû pﬁijat˘mi dokumenty
a usiluje o dal‰í zdokonalení této ochrany.
KSâM odsuzuje v‰echny formy terorismu, zvlá‰tû
ty, které se obracejí proti nevinn˘m lidem. Vystupuje
v‰ak i proti zneuÏívání boje proti terorismu a poÏaduje objektivnû zhodnotit koﬁeny a odstraÀování pﬁíãin,
z nichÏ terorismus vyrÛstá a získává spojence.
Usilujeme o vypracování a pﬁijetí mezinárodnû uznávané definice terorismu, která by zúÏila manévrovací
prostor tûm, kteﬁí by chtûli tohoto jevu vyuÏívat pro své
mocenské cíle, a umoÏnila i jasné pojmenování státního terorismu. V boji proti mezinárodnímu terorismu
podpoﬁíme jen ta opatﬁení, která budou vedena pod
hlaviãkou OSN. KSâM nesouhlasí s tím, aby pod záminkou boje proti terorismu docházelo k omezování
svobody a demokracie, obãansk˘ch a lidsk˘ch práv,
ke zhor‰ování podmínek Ïivota lidí.
b) âlenství âR v EU a spolupráce mezinárodní
levice
KSâM si uvûdomuje, Ïe se vstupem do EU
vznikla kvalitativnû nová situace, která v dal‰ím
období v˘znamnû ovlivní Ïivot na‰ich obãanÛ
i politiku strany. KSâM z této situace vychází.
Vnímáme nepﬁipravenost oslabené ekonomiky âR
na konkurenãní prostﬁedí EU, nerovnoprávné postavení, pasivní podﬁizování âR orgánÛm EU a problémy
EU (tûÏkopádnost, byrokracie). ZároveÀ v‰ak upozorÀujeme na nové moÏnosti âR v EU, prosazujeme posilování jak ãesk˘ch zájmÛ, tak i zájmÛ pracujících
v EU. Trváme na jiÏ dﬁíve zpracovaném konceptu socializace Evropy, která se neomezuje jen na ãlenské
zemû EU. Tento koncept a celá levicová politika získávají nov˘ prostor a nové moÏnosti.
KSâM podporuje rovnoprávné postavení ãlensk˘ch
zemí v politick˘ch institucích EU. Odmítá rozsáhlou byrokratizaci a pﬁetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU. Minimálním základem zahraniãní, bezpeãnostní a obranné politiky EU musí b˘t normy
mezinárodního práva a Charta OSN. KSâM prosazuje, aby EU vycházela z úplného obsahu Charty základních práv a svobod i z mezinárodních úmluv o obãansk˘ch a politick˘ch právech i o hospodáﬁsk˘ch, sociálních a kulturních právech (Evropská úmluva o lidsk˘ch právech, Evropská sociální charta a dal‰í).
KSâM usiluje o pﬁekonání souãasné neÏádoucí
roztﬁí‰tûnosti levice, o koordinovan˘ postup ‰ir‰ího
uskupení evropské levice, aby bylo moÏné spoleãnû
ãelit tendencím v EU, smûﬁujícím k dal‰í militarizaci
a prohlubování antisociálních dopadÛ neoliberální politiky na Ïivot lidí. Organizuje vlastní aktivity a podílí se
Návrhy dokumentÛ na VI. sjezd KSâM
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i na jin˘ch konkrétních akcích, které vedou k tomuto
cíli. V tomto smyslu navazuje na „PraÏskou v˘zvu“
mezinárodní konference s úãastí delegací 34 stran
v listopadu 2002 pﬁi pﬁíleÏitosti summitu NATO a na
„Závûreãné provolání“ z konference komunistick˘ch
a levicov˘ch stran v bﬁeznu 2004 v Praze.
c) Evropsk˘ bezpeãnostní systém, obranyschopnost âR a ochrana obyvatelstva
KSâM odmítá agresivní politiku USA a NATO
vycházející z doktríny „preventivní války“ vãetnû
moÏného pouÏití jadern˘ch zbraní. KSâM je proti
militarizaci EU.
KSâM prosazuje bezpeãnostní systém zaloÏen˘
na respektování úlohy Rady bezpeãnosti OSN pﬁi ﬁe‰ení krizov˘ch situací ve svûtû a na v‰estrann˘ch preventivních opatﬁeních. Bezpeãnost Evropy garantovanou NATO nepovaÏuje za efektivní, naopak NATO povaÏuje za pﬁeÏitek éry bipolárního svûta, kter˘ objektivnû pﬁekáÏí evropské integraci. Dlouhodobû prosazuje jeho úplné zru‰ení, v první etapû poÏaduje vystoupení âR z jeho vojenské sloÏky.
Bezpeãnost Evropy chápe KSâM v celoevropském rozmûru, do evropsk˘ch bezpeãnostních struktur se v tomto pojetí postupnû budou zapojovat dal‰í
státy, které nejsou ãleny EU nebo NATO. Proto usilujeme o pﬁebudování OBSE a o jeho postavení na pevnûj‰í základy- urãitou spoleãnou kolektivní obranu
a vojenskou spolupráci evropsk˘ch státÛ proti rizikÛm
souãasného svûta.
KSâM obezﬁetnû posuzuje spoleãnou zahraniãnû bezpeãnostní politiku EU a vytváﬁení evropského
ozbrojeného sboru. Demokratick˘ deficit se zde projevuje pﬁedev‰ím nedostateãnou úãastí Evropského
parlamentu i národních parlamentÛ v rozhodování
o bezpeãnostních otázkách. KSâM podporuje nezávislost Evropy na USA. PoÏaduje, aby plánované
nadnárodní vojensko-bezpeãnostní struktury EU,
budou-li vytváﬁeny, byly pod demokratickou kontrolou celého spoleãenství, jeho volen˘ch orgánÛ
a Evropského parlamentu, pÛsobily jen v souladu
s mandátem Rady bezpeãnosti OSN a byly orientovány na obranu spoleãenství EU, pﬁípadnû na humanitární akce.
KSâM poÏaduje, aby pod záminkou profesionalizace nebyla ru‰ena Armáda âR, zaloÏená na demokratickém principu obrany a ochrany státu a na podílu
obãanÛ na tomto procesu. Je proti zneuÏívání Armády
âR jako expediãního sboru urãeného k prosazování
zájmÛ cizích mocností v zahraniãních misích.
KSâM navrhuje posílení obrany území âR vlastními vojensk˘mi i teritoriálními silami a podporuje aktivity ke zv˘‰ení zájmu obyvatel o obranu zemû.
PoÏaduje vãas vyﬁe‰it dÛsledky ru‰ení vojensk˘ch posádek pro Ïivot obãanÛ v dotãen˘ch místech.
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Za priority v oblasti bezpeãnosti a ochrany obyvatelstva povaÏuje boj proti závaÏné hospodáﬁské kriminalitû, mezinárodnímu i vnitrostátnímu organizovanému zloãinu, zejména proti ‰íﬁení drog a omamn˘ch látek, korupci a praní ‰pinav˘ch penûz, pﬁevadûãství
a dal‰ím formám obchodu s lidmi.
Za zvlá‰tû dÛleÏité povaÏuje KSâM dosáhnout
rozhodného obratu ve sféﬁe obecné kriminality ve
v‰ech jejích formách, které se dot˘kají zájmu obãanÛ,
jejich ÏivotÛ, zdraví a majetku a nejvíce sniÏují pocit
bezpeãí obãanÛ v ulicích mûst a obcí i v dopravû.
KSâM podporuje obnovení systému ochrany obyvatelstva pﬁi pﬁípadn˘ch mimoﬁádn˘ch událostech, jako jsou pﬁírodní katastrofy, technické havárie a podobnû.
Prosazujeme
dobudování
funkãního
Integrovaného záchranného systému, vãetnû zkvalitÀování úãinnosti jeho jednotliv˘ch sloÏek.
KSâM nesouhlasí s tím, aby pod záminkou stíhání
trestné ãinnosti s extremistick˘m podtextem byla postihována antifa‰istická a levicová hnutí a naopak byla málo postihována ãinnost rasistick˘ch a xenofobních skupin. KSâM poÏaduje vyho‰tûní ãi zru‰ení pÛsobnosti takov˘ch zahraniãních institucí v âeské republice, které potenciálnû zvy‰ují pravdûpodobnost
útoku na území na‰eho státu, jenÏ by mohl ohrozit Ïivoty na‰ich obãanÛ.

V. Demokratická obãanská spoleãnost
a právní stát
KSâM prosazuje politick˘ systém vycházející
z plurality názorÛ a jejich svobodného uplatÀování s cílem vytvoﬁit skuteãnû humánní, sociálnû
spravedlivou a demokratickou spoleãnost.
KSâM je pro roz‰íﬁení samosprávy a zefektivnûní
veﬁejné správy. Podporuje financování nutné pro rozvoj jak územních celkÛ (krajÛ a obcí), tak jednotliv˘ch
oblastí správy, jmenovitû v oblasti zdravotnictví, ‰kolství, dopravy atd. Prosazuje v‰ak také vytváﬁení finanãních prostﬁedkÛ pro podporu zamûstnaneckého
i druÏstevního vlastnictví. Pﬁi nezbytné úpravû veﬁejné
správy poÏaduje, aby na celém území byly jednotné
struktury, aby byly doﬁe‰eny vztahy obcí s obcemi
s roz‰íﬁenou pÛsobností a obcemi s povûﬁen˘m obecním úﬁadem atd. PoÏaduje provûﬁení náplnû ãinnosti
ministerstev s cílem sníÏit jejich poãet i rozsah zaji‰Èovan˘ch agend vzhledem k existenci úﬁadÛ v územních
celcích. Je to nezbytné pro omezení nadbyteãn˘ch
nákladÛ. Dále poÏaduje, aby v kaÏdé obci bylo alespoÀ jedno kontaktní místo, ze kterého by se obãané
mohli spojit se v‰emi registry veﬁejné správy.
KSâM navrhuje zjednodu‰ení, ze‰tíhlení a zlevnûní veﬁejné správy. Vystupuje ale proti bezdÛvodnému
krácení rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ tam, kde jejich nedostatek podkopává budoucnost zemû - jako je tomu
ve ‰kolství, vûdû a v˘zkumu - nebo sniÏuje kvalitu Ïi61
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vota mlad˘ch rodin s dûtmi, seniorÛ, sociálnû slab˘ch
ãi zdravotnû postiÏen˘ch osob.
KSâM poÏaduje uplatÀování uceleného souboru
práv a svobod obãanÛ, respektování ústavnosti
a právního státu. I po vstupu do Evropské unie bude
nadále usilovat pﬁi jednotliv˘ch integraãních krocích
o udrÏení státní suverenity a územní celistvosti.
Rozhodnû odmítáme jakékoli vmû‰ování zahraniãních
nátlakov˘ch skupin, vãetnû spolkÛ odsunut˘ch
NûmcÛ, do vnitﬁních záleÏitostí âR, odmítáme pokusy
o revizi v˘sledkÛ druhé svûtové války, zejména v otázce dekretÛ prezidenta Bene‰e.
KSâM nepovaÏuje demokracii za módní heslo, ale
za kategorick˘ poÏadavek, kter˘ se v polistopadovém
v˘voji nepodaﬁilo ani zdaleka uskuteãnit. Nebudeme
neãinnû pﬁihlíÏet narÛstání nedemokratick˘ch prvkÛ
v politickém systému a podnûcování nenávistn˘ch
kampaní, které jsou projevem pokleslé politické kultury.
KSâM chce prosazovat volební systém vycházející
z pomûrného zastoupení v obou komorách parlamentu
i v orgánech samosprávy, aby jejich sloÏení odráÏelo
skuteãn˘ pomûr názorÛ ve spoleãnosti. Chce dosáhnout roz‰íﬁení pﬁímé demokracie zejména zavedením
obecného referenda a pÛsobit ke zdokonalování územní samosprávy v obcích a krajích, k jejímu ekonomickému posílení a ke zlep‰ení odborné úrovnû jejích pracovníkÛ. KSâM je pro dotaÏení reformy veﬁejné správy
do takové podoby, která by místo k nárÛstu byrokracie
vedla k vût‰ímu zapojení obãanÛ do ﬁe‰ení záleÏitostí,
které se jich t˘kají. Je pro vyuÏití v‰ech moÏností regionální politiky souvisejících se vstupem do EU. Zejména
euroregiony nesmí b˘t nástrojem rozpadu jednotného
státu, ale naopak prostﬁedkem k úãinné komunikaci
mezi obãany demokratické Evropy.
KSâM prosazuje nezbytné zmûny ústavy, zejména
pﬁemûnu Senátu, zúÏení pravomocí Ústavního soudu,
roz‰íﬁení pÛsobnosti Nejvy‰‰ího kontrolního úﬁadu, zmûny postavení státního zastupitelství. Zásadnû neodmítá
ani pﬁímou volbu prezidenta, ale vyÏaduje posoudit ji
v souvislosti s ﬁe‰ením vzájemného postavení a pravomoci nejvy‰‰ích orgánÛ moci v˘konné a zákonodárné.
V legislativní ãinnosti parlamentu bude KSâM podporovat zámûry smûﬁující k vyváÏenému rozvoji ekonomiky a k posilování hospodáﬁsk˘ch, sociálních
a kulturních práv obãanÛ, proti neustálému posilování
práv velk˘ch vlastníkÛ, zejména zahraniãního kapitálu, proti neoprávnûn˘m nárokÛm tzv. sudetsk˘ch
NûmcÛ, ‰lechty a církví. Bude soustavnû usilovat
o vytvoﬁení úãinn˘ch mechanismÛ obrany základních
lidsk˘ch práv a svobod jak v rámci âR, tak EU, ale nadále i prostﬁednictvím orgánÛ Rady Evropy
a Evropského soudu pro lidská práva.
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KSâM bude podporovat úsilí o vytvoﬁení úãinného
systému soudnictví chránûného pﬁed politick˘mi a lobbistick˘mi tlaky a zaruãujícího vãasnou vymahatelnost
práva. KSâM se zamûﬁí na posilování právního vûdomí obãanÛ a bude se snaÏit poskytovat právní pomoc
tûm, kteﬁí ji potﬁebují. Bude vystupovat proti v‰em formám a projevÛm diskriminace men‰in i jednotlivcÛ.
KSâM je pro co nej‰ir‰í svobodné sdruÏování obãanÛ, bohatou spolkovou ãinnost a rÛznorodé formy
obãansk˘ch aktivit. Usiluje zejména o dal‰í prohloubení spolupráce s odborov˘mi organizacemi a vnímá
nutnost v‰estranné podpory odborov˘ch práv a poÏadavkÛ, zvlá‰tû vzhledem k souãasné antisociální
ofenzivû kapitálu. Souãasná spoleãnost je hodnû
dluÏná také zájmÛm Ïen, a proto budeme v‰estrannû
podporovat Ïenské hnutí a Ïenské zájmové organizace. Komunisté nabízejí spolupráci a pomoc v‰em dal‰ím spoleãensk˘m organizacím, obãansk˘m iniciativám a sdruÏením, které vyjadﬁují oprávnûné zájmy obãanÛ, a budou nich aktivnû pracovat.
❐

❐

❐

KSâM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi,
Ïe svût nelze jen vykládat, ale je nutno jej zmûnit.
KSâM si je vûdoma toho, Ïe obãané nejsou ve své
vût‰inû spokojeni s perspektivou, která nepﬁesahuje
Ïití ze dne na den a z roku na rok a silnû postrádají vizi dal‰ího v˘voje.
KSâM nenabízí Ïádné utopie, vychází z anal˘zy
moÏností, vãetnû reálného hodnocení podmínek pro
své vlastní pÛsobení. âR dnes stojí na kﬁiÏovatce.
Buì dlouhodobû uvízne v závislém neokoloniálním
postavení, nebo se podaﬁí zachytit modernizaãní pohyb probíhající ve vyspûlém svûtû. KSâM si je pﬁitom
vûdoma, Ïe v nadcházející etapû budeme muset ãelit
následkÛm kapitalistického v˘voje, Ïe budou pÛsobit
ostré sociální rozdíly, rozpory a nejistota, jak je tomu
i v jin˘ch kapitalistick˘ch zemích, vãetnû zemí západní Evropy. Mnohé závisí na tom, zda v politice vlády
pﬁeváÏí logika volného trhu (v kombinaci liberálnû
konzervativní politiky) nebo logika sociálního státu.
V dÛsledku stagnace a úpadku mÛÏe ov‰em dojít
také k hlub‰ím sociálním otﬁesÛm a krizím. KSâM se
tomu snaÏí sv˘mi návrhy a praktickou ãinností pﬁedejít,
protoÏe rozhodnû nezastává heslo „ãím hÛﬁe, tím lépe“. Uvûdomuje si, Ïe situace vyÏaduje zásadní zmûny. Svou aktivní ãinností v zastupitelsk˘ch i v˘konn˘ch
orgánech spoleãnosti KSâM vyjadﬁuje zájmy sv˘ch
voliãÛ. I nadále je pﬁipravena k této politické práci v obcích, krajích i v centru, vãetnû úãasti v nejvy‰‰ích v˘konn˘ch orgánech, za pﬁedpokladu, Ïe budou podmínky pro prosazení rozhodujících prvkÛ jejího programu.
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