
1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE – 
HISTORICKÉ KO¤ENY, HLAVNÍ SMùRY A PERSPEKTIVY

1.1 Tradice a historické kofieny sociální demokracie

Sociální demokracie je otevfienou levicovou stranou. Rozvíjí se jako spoleãen-
ství, jeÏ zakládá svou politiku na humanitnû-demokratickém úsilí o to, aby v‰ichni
lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou dÛstojnost ve svobodû.

V podmínkách vysoce rozvinuté prÛmyslové spoleãnosti sociální demokracie
usiluje demokratickou cestou o reformy v nejrÛznûj‰ích oblastech Ïivota národní,
nadnárodní i globální pospolitosti. âelí rÛzn˘m rizikÛm a problémÛm a zároveÀ vyu-
Ïívá pfiíleÏitosti na‰í doby a vyvozuje z nich politické dÛsledky. Proto také podporu-
je ekologickou pfiestavbu Zemû, usiluje o rovnoprávnost pohlaví a ras, pfiekonání
nerovností mezi bohat˘m Severem a chud˘m Jihem a vyz˘vá k míru na základû
kolektivní bezpeãnosti a rovnoprávné spolupráce národÛ.

Sociální demokracie má své duchovní kofieny v antické demokratické filozofii,
Ïidovsko-kfiesÈanské etice, v renesanci a reformaci, v humanistické a osvícenecké
tradici, v deklaracích práv ãlovûka a obãana velk˘ch revolucí 17. a 18. století,
v evropském socialismu a v národních i mezinárodních zku‰enostech dûlnického
hnutí a jeho stran. Sociální demokracie pfievzala od liberalismu tfii z jeho základních
principÛ: víru v pokrok, princip rovnosti a politickou svobodu. Odmítala v‰ak akcep-
tovat jeho utilitární individualismus, pojetí  soukromého vlastnictví jako primárního
pfiedpokladu lidské svobody a poÏadavek, aby stát zasahoval do hospodáfiství jen
minimálnû. 

Odmítavá reakce na sociální údûl dûlnictva v ranném kapitalismu, osvícenecká
víra ve vûdu a technick˘ pokrok a nadûje na bratrskou spoleãnost svobodn˘ch
a sobû rovn˘ch lidí se v 19. století spojily v my‰lenku a hnutí moderního socialismu.
Ten od poãátku zaujal vÛãi kapitalistick˘m v˘robním pomûrÛm kritické postavení.
Spoleãenská realita, jak ji zaÏívali "proletáfii", mûla s osvíceneck˘mi ideály pramálo
spoleãného. Jejich situaci charakterizovala nikoli svoboda, n˘brÏ závislost, nikoli
rovnost, ale vykofiisÈování a dalekosáhlé bezpráví, nikoli bratrství, n˘brÏ hol˘ kon-
kurenãní boj a poniÏování.  

Pro utváfiející se dûlnické a socialistické hnutí v evropsk˘ch zemích byla tato
zku‰enost pojítkem a základnou mezinárodní solidarity a internacionalismu. Av‰ak
vzhledem k rÛzn˘m politick˘m a kulturním okolnostem (napfi. míra liberálnosti
národního prostfiedí ãi v‰eobecné vzdûlanosti) nemûlo socialistické hnutí od poãát-
ku uniformní charakter, ale rozvíjelo se rÛzn˘mi formami.

V zemích s vlivn˘m burÏoaznû demokratick˘m hnutím, jako byla Velká Británie,
Nizozemí a Skandinávie, získalo socialistické hnutí pfieváÏnû liberálnû reformistick˘
profil a soustfiedilo se na postupné vylep‰ování ekonomick˘ch a sociálních podmí-
nek Ïivota dûlnické tfiídy ve stfietech s podnikatelsk˘mi kruhy.

Ve francouzském socialismu se projevovaly proudy marxistické i liberálnû
demokratické, anarchosyndikalistické i kulturnû socialistické, které utváfiejí jeho
obraz aÏ do souãasnosti.

V stfiedoevropském prostoru utváfieném pod siln˘m vlivem autoritáfisko-vrchno-
stensk˘ch tradic a se slab˘m vlivem  liberální burÏoazie  se sociální demokracie
v osmdesát˘ch letech 19. století zformovala jako radikální kritika kapitalistick˘ch
pomûrÛ. Byla to orientace odpovídající  duchu  v˘znaãn˘ch osobností moderního
ekonomického a politického my‰lení,  Karla Marxe a Bedfiicha Engelse. Od konce
19. století  se v politické praxi sociální demokracie v dÛsledku mûnících se sociál-
ních podmínek zaãala prosazovat  jejich zásadní revize. V Nûmecku byla spojená
pfiedev‰ím se jménem Eduarda Bernsteina, a pozdûji i Karla Kautského, v Rakous-
ku navíc s rÛzn˘mi vynikajícími postavami takzvan˘ch austromarxistÛ. V˘razn˘m
rysem tohoto "revizionismu" bylo smûfiování k reformám kapitalismu na pÛdû libe-
rálnû demokratického politického uspofiádání spoleãnosti.

Podstatnû rÛznorodûj‰ím v˘vojem neÏ nûmecká sociální demokracie pro‰la
sociální demokracie v mnohonárodnostním Rakousku-Uhersku, a zvlá‰tû pak
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v jeho ãesk˘ch, tj. prÛmyslovû nejvyspûlej‰ích  zemích.  Její pÛvodní   orientace
koncipovaná v duchu ortodoxního  proletáfiského internacionalismu se  velmi
brzy dostala do rozporu s emancipaãními nároky novodobého ãeského národa.
Pod tímto tlakem se od základu pfietvofiila koncepce doÏívající z ranûj‰ích v˘vo-
jov˘ch stádií kapitalismu. Nejv˘znamnûj‰í roli v tomto procesu sehrál Tomá‰ G.
Masaryk. Sv˘m humanitnû-demokratick˘m projektem strhl v˘znamnou ãást ães-
kého dûlnického hnutí, paralyzoval  destruktivní vliv utopick˘ch pfiedstav Komu-
nistické internacionály a zorientoval sociální demokracii smûrem na prohlubová-
ní liberální demokracie zleva. Impulsy originálního myslitele  na‰í národní revo-
luce v rámci  svûtové demokratické revoluce doznívaly v ãeské politice po celé
dvacáté století: nejprve v konfliktu s hitlerovsk˘m Nûmeckem a pak ve stfietnutí
s komunistick˘m reÏimem a znevolÀujícím tlakem sovûtského impéria. PÛsobily
tak v˘raznû, Ïe  v ‰edesát˘ch letech dvacátého století podstatnû zasáhly i do
vnitfiního v˘voje ãeskoslovenského komunistického hnutí a v sedmdesát˘ch
a osmdesát˘ch letech  do vítûzného programu opozice proti „znormalizované-
mu" komunistickému reÏimu.

Dne‰ní sociální demokracie jiÏ není klasickou dûlnickou a tfiídní stranou, jejíÏ
podobu urãily podmínky nejranûj‰í stádia kapitalismu. Ostatnû ani v jeho  éfie  nikdy
takovou nebyla zcela. JiÏ od ran˘ch dob pÛsobili v jejich fiadách i intelektuálové
a radikální demokraté a v prÛbûhu svého v˘voje pfiitahovala stále ‰ir‰í vrstvy, které
usilovaly o demokratickou a sociální obnovu spoleãnosti. Sociální demokracie je
dnes ve v‰ech zemích, kde pÛsobí, politick˘m prÛseãíkem star˘ch i nov˘ch eman-
cipaãních hnutí a sil, pro které pfiedstavují práce na spoleãensk˘ch reformách hlav-
ní smysl politiky. Patfií k nim hnutí za svobodu a demokracii, hnutí za sociální spra-
vedlnost, ekologická a mírová hnutí.

Mezinárodním fórem sdruÏujícím sociálnûdemokratické a socialistické strany
z celého svûta je Socialistická internacionála zaloÏená roku 1951. V souvislosti
s evropsk˘m integraãním procesem jsou dnes národní strany ãlensk˘ch státÛ
Evropské unie sdruÏeny v Evropské stranû sociálnû demokratické (PES). Evrop‰tí
sociální demokraté  usilují o hlubokou politickou, sociální a kulturní integraci Evropy,
v níÏ spatfiují hlavní pfiedpoklad uchování a rozvíjení evropského sociálního modelu
zaloÏeného na prosperitû a sociální soudrÏnosti. 

1.2 Rekonstrukce tradiãních hodnot a cílÛ

Hodnotová orientace dne‰ní sociální demokracie vychází z postupné rekon-
strukce tradiãních hodnot a cílÛ, které stály u jejího zrodu. Docházelo k ní pod vli-
vem historick˘ch zku‰eností z jejich uplatÀování v praktické politice. Sociální demo-
kracie nikdy nechápala své hodnoty jako dogmata s ahistorick˘mi nemûnn˘mi
v˘znamy.  âasto citované tradiãní hodnoty jako svoboda, rovnost a spravedlnost
jsou ostatnû beznadûjnû abstraktní a bezobsaÏné pojmy, pokud si pod nimi nedo-
káÏeme pfiedstavit reálné politické cíle, postupy a v˘sledky.

Sociální demokracie jako hodnotová a programová vize svûta je tak ve své pod-
statû velk˘m experimentálním spoleãensk˘m projektem, kter˘ prokazuje svou legi-
timitu na základû kritické reflexe dÛsledkÛ vlastní realizace. Stejnû jako ve vûdec-
kém procesu  podléhají teorie rekonstrukci, kdyÏ se ãasem projeví jejich limity, tak
ji podléhají i politické hodnoty a programy, kdyÏ se ukazuje, Ïe oãekávané  v˘sled-
ky se nedostavují ãi plodí anomálie. 

Takto díky nejen kritickému pfiístupu k realitû, ale i díky kritickoreflexivnímu pfií-
stupu k vlastní politice sociálnûdemokratické hnutí neustrnulo a rozvíjelo se v sou-
ladu s dûjinn˘m v˘vojem. Postupnû pfiekonávalo utopické pfiedstavy a programy,
vyjasÀovalo si reálné meze politiky, které nelze pfiekroãit, aniÏ by nedo‰lo k újmám
na demokracii a Ïivotním zpÛsobu ‰irok˘ch spoleãensk˘ch vrstev. My‰lenky struk-
turálních demokratick˘ch reforem, rozvoje sociálnû trÏní ekonomiky, subsidiarity
a demokratického zpÛsobu probíhající evropské integrace, spolu se základními
hodnotami svobody, spravedlnosti, solidarity a lidsk˘ch práv, jakoÏ i vÛle ke spo-
leãnému postupu socialistick˘ch stran, vytvofiily ideov˘ základ, kter˘ je nadûjn˘m
v˘chodiskem i v prvním století nového tisíciletí.
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Jaké byly hlavní milníky na cestû rekonstrukce tradiãních hodnot sociální demo-
kracie?

1.2.1 Socialismus

V zásadû aÏ do padesát˘ch let  20. století byla v mnoha sociálnû demokratic-
k˘ch stranách my‰lenka socialismu spojována s poÏadavkem na tzv. "zespoleãen-
‰tûní" v˘robních prostfiedkÛ. Ne‰lo jen o vliv marxistické nauky, která s tímto aktem
spojovala historickou prognózu zániku tfiídní burÏoazní spoleãnosti a poãátek
budoucí socialistické spoleãnosti. PoÏadavek "zespoleãen‰tûní" v˘robních pro-
stfiedkÛ byl pfiijímán mnoha stranami, které nebyly nikdy pod marxistick˘m vlivem,
ale vzná‰ely jej z dÛvodÛ  mravních ãi z pluralistického pfiesvûdãení o rovnopráv-
nosti vlastnick˘ch forem. 

Sociální demokraté, ktefií byli u vlády jiÏ v období pfied 2. svûtovou válkou, v‰ak
nikdy k "zespoleãen‰tûní" v˘robních prostfiedkÛ nepfiistoupili, a to pfiedev‰ím pod
dojmem negativních zku‰eností se "socializací" v tehdej‰ím bol‰evickém Rusku.
V teorii provedl v˘znamn˘ socialistick˘ teoretik Karel Kautsk˘ zásadní korekturu jiÏ
v roce 1918, kdyÏ napsal: "pfiesnû vzato" není "v‰ak socialismus na‰ím koneãn˘m
cílem, neboÈ tento spoãívá v odstranûní kaÏdého druhu vykofiisÈování a útlaku,
zamûfieného proti jakékoliv tfiídû, stranû, pohlaví nebo rase. Kdyby nám bylo pro-
kázáno, Ïe osvobození proletariátu a lidstva by se dalo dosáhnout na základû sou-
kromého vlastnictví v˘robních prostfiedkÛ, pak bychom museli socialismus hodit
pfies palubu, abychom se ani v nejmen‰ím nevzdalli svého koneãného cíle....."

Kautského hypotéza o neplatnosti zásadního vztahu mezi socialismem
a "zespoleãen‰tûním" v˘robních prostfiedkÛ byla jiÏ velmi brzy prakticky prokazo-
vána ve skandinávsk˘ch zemích, kde tamní sociální demokraté úspû‰nû uplatÀovali
model tzv. "lidového domova". Formální "zespoleãen‰tûní" v podobû zestátnûní
v˘robních prostfiedkÛ zde  pfiitom nehrálo témûfi Ïádnou roli. DÛraz se kladl na
vytvofiení moderního státu blahobytu, kter˘ nemûl odstranit kapitalistickou v˘robu,
n˘brÏ prostfiednictvím státu pfierozdûlovat pfiíjmy a bohatství tak, aby byla naplnûna
spravedlnost. Skandinávské zku‰enosti pozdûji zapÛsobily na ostatní evropské
sociálnû demokratické strany a znaãnû je ovlivnily. Dnes jsou v‰eobecnû povaÏo-
vány za  vzor úspû‰né sociálnûdemokratické politiky a rozvíjení evropského sociál-
ního modelu.  

Po druhé svûtové válce vlivem pozitivních zku‰eností s váleãn˘m hospodáfi-
stvím, kdy byly centralizovány klíãové hospodáfiské sektory v rukou státu, pokraão-
valy v fiadû zemích  "socializaãní" (vyvlastÀovací) snahy. Zatímco ale v západních
demokratick˘ch zemích postupnû ztrácely s rozvojem sociálnû-trÏního hospodáfiství
na v˘znamu, v totalitních zemích tzv. reálného socialismu zpÛsobily hospodáfiskou
stagnaci a úpadek.  

Sociální demokracie se tak historicky dopracovala k mnohem pozitivnûj‰ímu
hodnocení role soukromého vlastnictví a trhu. Sociální demokraté si rozhodnû
nemyslí, Ïe se potvrdila, ostatnû dosti nadsazená,  Kautského hypotéza o moÏ-
ném osvobození "proletariátu" na základû soukromého vlastnictví. Nicménû za
pfiesnû vymezen˘ch institucionálních podmínek a pravidel to mÛÏe plnit prospû‰-
nou spoleãenskou roli, tak jako ji za stejn˘ch podmínek a pravidel mÛÏe plnit stát-
ní ãi vefiejné vlastnictví. Dne‰ní sociální demokracie se zasazuje o rovnoprávné
partnerství mezi vefiejn˘m a soukrom˘m sektorem a hlásí se k tzv. demokratické-
mu socialismu jako k hnutí usilujícímu slovy Karla Kautského o "odstranûní kaÏ-
dého druhu vykofiisÈování a útlaku, zamûfieného proti jakékoliv tfiídû, stranû,
pohlaví nebo rase".

1.2.2 Organizace, technika a technokracie

Smû‰ování prostfiedku a cíle v pfiípadû socializace ("zespoleãen‰tûní v˘robních
prostfiedkÛ" jako cíl socialismu) se v pÛvodním socialistickém hnutí projevilo i v chá-
pání vztahu organizace a spoleãnosti. Organizace byla nutná a nezbytná pfiedev‰ím
jako zbraÀ neprivilegovan˘ch v boji za sociální a politická práva, jako subkultura,
v níÏ nalézali svÛj "domov".  Z tûchto zku‰eností v‰ak vyrostla pfiedstava o v‰emo-
houcnosti organizace a její bezproblémové pfienosnosti na  celou spoleãnost v úsilí
plánovat a organizovat  spoleãenské dobro. Tato pfiedstava se za vlády sociální
demokracie realizovala v trojúhelníkovém seskupení státu, kapitálu a práce jako
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nástroji  sociálního smíru. Toho bylo také postupem doby do znaãné míry dosaÏe-
no. Jeho negativním prÛvodním jevem v‰ak bylo vytvofiení pfiíli‰ centralizovaného
systému kooperace, ve kterém se jen s obtíÏemi prosazovaly obãanské participaã-
ní proudy zdola. 

Centralistick˘ systém sociálnû státního kompromisu uplatÀovan˘ po dlouhou
dobu (nejen) sociální  demokracií pfiispûl k zv˘‰ení materiálního a kulturního blaho-
bytu ‰irok˘ch vrstev,  integraci dûlnického hnutí do spoleãnosti s trÏním hospodáfi-
stvím a v koneãném dÛsledku k rozpadu dfiívûj‰í dûlnické subkultury. To umoÏnilo
sociální demokracii pfiemûnit se z tfiídní na lidovou stranu s heterogenní sociální
základnou, která usiluje o blahobyt pro v‰echny (catch all party), prosazuje ekono-
mick˘ rÛst a profiluje se jako moderní a progresivní  "strana práce". 

V podmínkách fungujícího sociálnû–trÏního hospodáfiství na bázi centralizova-
ného sociálnû-státního kompromisu se vedle ideálu dokonale organizované spo-
leãnosti prosazoval ideál nezadrÏitelného technického pokroku s jeho veskrze pozi-
tivními dÛsledky pro lidstvo. V konjunktufie ‰edesát˘ch let minulého století se tato
víra v technick˘ pokrok spojila s modernizovan˘m technokratick˘m konceptem,
kter˘ spatfioval klíã k jeho realizovatelnosti ve spojení ekonomické teorie J. M. Key-
nese, profesionálního fiízení podnikÛ, vûdeckého plánování, úãinné organizace
a velk˘ch celkÛ.

Tento trend mûl své nesporné pozitivní sociální dÛsledky v modernizaci systému
vzdûlávání, ve vytvofiení husté sociální záchranné sítû ãi v realizaci správních
a územních reforem. Mûl v‰ak i své stinné stránky. Snahy vytváfiet velké prÛmyslo-
vé celky a v‰emi smûry centrálnû organizovat spoleãnost okle‰Èovaly dlouholeté
tradice a pfiímé kontakty obãanÛ. A i kdyÏ se sociální demokracie nemohla vzdát
organizace jako prostfiedku spojení nedostateãn˘ch sil jednotlivcÛ na prosazení cílÛ
mnoha obãanÛ a na vyrovnávání protichÛdn˘ch spoleãensk˘ch zájmÛ, musela si
poloÏit otázku, nakolik to slouÏí právu jednotlivého obãana, aby mohl utváfiet svÛj
vlastní Ïivot. 

Tendence k nadmûrné byrokratizaci se  vyskytují v kaÏdé organizaci a instituci.
Nevyhla se jí do urãité míry ani sociální demokracie, ani stát sociálního kompromi-
su, kter˘ pomáhala zavádût. Tyto tendence vyvolaly nedÛvûru vÛãi etablovan˘m
stranám a institucím, pokles zájmu o vûci vefiejné, apatii na stranû jedné a vypjaté
emocionální protesty na stranû druhé. Takové nálady vypl˘vají z pocitu nejistoty ve
stále sloÏitûj‰ím svûtû a ze skepse ve schopnosti jakékoli organizace poskytnout
pocit bezpeãí.

Ale právû tato dne‰ní situace  je pro moderní sociální demokracii v˘zvou. Musí se
je‰tû více otevfiít vefiejnosti, zasazovat se o otevfien˘ svobodn˘ dialog obãanÛ a o co
nej‰ir‰í demokratickou participaci, v níÏ jsou jsou zahrnuty i kritické obãanské prou-
dy a síly. Jako taková má ‰anci stát se v dne‰ním nejistém a stále sloÏitûj‰ím svûtû
vÛdãí politickou institucí organizující progresivní alianci pluralitních sociálních sil za
reformy a spoleãensk˘ pokrok na národní, nadnárodní a globální úrovni.  

Nadûje spojované s jednoznaãnû pozitivní rolí  techniky a technokratick˘ch
fie‰ení jako pfiedpokladÛ spoleãenského pokroku dlouhou dobu zastiÀovaly problém
limitÛ pfiírodního ekosystému soustavnû vystavovaného technicko-technologick˘m
zátûÏím. V posledních desetiletích se tak do centra pozornosti jako v˘znamn˘ politic-
k˘ korektiv dostává koncept udrÏitelného rozvoje, vynucující si harmonizaci ekono-
mick˘ch, sociálních a environmentálních principÛ civilizaãního rozvoje. Sociální demo-
kracie si je vûdoma, Ïe pÛsobení produktivních sil trÏní ekonomiky je tfieba neustále
slaìovat s potfiebami vytváfiet co nejpfiíznivûj‰í podmínky pro Ïivot, rozvoj a uplatnûní
lidí a pro zaji‰tûní trvalé udrÏitelnosti rozvoje z hlediska vlivÛ v˘roby a civilizace na
Ïivotní prostfiedí. Prostfiedkem k tomu bude navzájem se doplÀující regulaãní pÛsobe-
ní trhu, státu a obãanského sektoru pfii fie‰ení dne‰ních a budoucích problémÛ zemû,
jakoÏ i zodpovûdnost Ïijících generací za existenãní podmínky generací pfií‰tích.

1.2.3  Sociální stát

S rekonstruovan˘m pojetím organizace a techniky souvisí i rekonstrukce sociál-
ního státu. Sociální demokracie se v úsilí o sociální reformy tradiãnû zamûfiovala na
stát.  Koncepce sociálního státu jako nástroje zaji‰tûní blahobytu pro co nej‰ir‰í
spoleãenské vrstvy se stala, a doposud je, sociálnûdemokratickou ikonou.
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Ov‰em historicky pochopitelné neustálé zdokonalování státní a vefiejné péãe
s sebou pfiiná‰elo nûkteré problémy. Samotné rozvinuté prÛmyslové státy se dosta-
ly aÏ na samé meze moÏností jejího financování. Souãasnû tato ‰iroká sociální stát-
ní péãe a prevence vyvolávala v dÛsledku její byrokratizace pomûrnû ãasto pocit, Ïe
je tím pfiíli‰ omezovaná svoboda jednotlivce a napadána  jeho dÛstojnost. 

Tyto pocity nejsou jistû jen úãelov˘m nástrojem neoliberální kritiky sociálního
státu. I sociální demokracie musí svou koncepci sociálního státu stále kriticky pfie-
hodnocovat a klást si otázku, jak˘m zpÛsobem, k jak˘m úãelÛm  a v ãí prospûch
stát vyuÏívá sv˘ch moÏností. Od tradiãního státu rozdûlujícího, v nûmÏ je urãující
moc a moÏnosti zásahu, a kde sociální politika mÛÏe b˘t nástrojem zjevné ãi skry-
té manipulace, se podstatnû odli‰uje moderní sociální stát, kter˘ má slouÏit sociál-
nû slab‰ím a vytváfií solidární spoleãenství a vzájemné uznání v‰ech obãanÛ. Pfii-
tom úãelem sociálního státu nesmí b˘t udrÏování  jedince v pasivní závislosti na
sociální pomoci, ale sociální investice do jeho schopností pomoci si sám (pfiedev‰ím
investice do vzdûlání).  

Solidární pomoc má svou skuteãnou cenu jen tam, kde podporuje samostatnost
a spoluzodpovûdnost. Demokratick˘ sociální stát nedokáÏe vyfie‰it v‰echny spole-
ãenské problémy a rozhodnû je nedokáÏe vyfie‰it za obãany! Musí umût zaruãit
základní svobody a práva, rovnost pfiíleÏitostí pro sociální vzestup, poskytování slu-
Ïeb pro obecné  blaho a uskuteãÀování sociální spravedlnosti. Stát není samoúãel-
n˘, n˘brÏ je nástrojem na utváfiení spoleãnosti, v níÏ se jedinec mÛÏe svobodnû
rozvíjet na základû vlastní zodpovûdnosti a spoleãensk˘ch závazkÛ. 

1.2.4 Demokracie

Sociální demokracie nenechala nikdy ve své historii nikoho na pochybách, Ïe
volební hlas obãana pro je ní nejvy‰‰ím zákonem. K jejím urãujícím základním zna-
kÛm patfiilo od poãátku prosazování a prohlubování demokratického spoleãenské-
ho fiádu. V protikladu k diktatufie bol‰evikÛ v Rusku definovala sociální demokracie
svou politickou identitu zcela jednoznaãnû ve smyslu svobodomyslného politického
hnutí za "demokratick˘ socialismus".

Po zku‰enostech s nacismem a stalinismem byl demokratick˘ socialismus  pojí-
mán jako odmítnutí kaÏdé totalitní a autoritáfiské vlády a jako obhajoba základních
práv jednotlivce a právního státu. V tomto ohledu se sociálnûdemokratické pfied-
stavy o demokracii do znaãné míry shodovaly s pfiedstavami ostatních demokratic-
k˘ch stran (liberálních, konzervativních). 

Av‰ak pro sociální demokracii pfiedstavy o demokracii sahají mnohem dále, neÏ
je úcta k základním politick˘m liberálním hodnotám. Pro sociální demokracii je
zásadní vûcí, aby se právnû zakotvená obãanská práva stala sociální skuteãností,
aby do‰lo k demokratizaci v‰ech mocensk˘ch a vládnoucích struktur. 

Sociální demokracie nepojímá  demokracii jen jako princip fiádu pro stát, ale
i jako tvÛrãí princip pro v‰echny oblasti spoleãnosti. Nechápe ji jen jako procedu-
rální princip, ale jako Ïivotní styl, jako v‰eobecnou formu a zpÛsob Ïivota v dÛstoj-
nosti a svobodû. Rozvíjení demokracie je takto obtíÏnou a zdlouhavou, nicménû
jedinou cestou tvorby a realizace vefiejné, otevfiené a dlouhodobû efektivní politiky.
Opakem demokracie je totalita, kterou sociální demokracie odmítá v jakékoli její
podobû.

1.2.5 Obraz ãlovûka

Sociální demokracie zmûnila i svÛj pohled na ãlovûka. Roze‰la se  s osvícene-
ck˘m  i ranû socialistick˘m romantismem o nepodmínûné a pfiirozené  dobrotû
ãlovûka a lidu (altruismu), která pfiijde ke slovu spontánnû ãi dokonce automaticky,
jakmile  odpadnou  v‰echny vnûj‰í a sociální pfiekáÏky sociálního a mravního zrání
lidstva.  Neopustila v‰ak své pfiesvûdãení, Ïe je moÏno a tfieba  vytváfiet  podmínky
pro uplatnûní v‰ech onûch stránek ãlovûka, které z nûho ãiní víc neÏ jen "rozumné
zvífie" (animal rationale). Propracovala se  tak k pfiesvûdãení, Ïe základním pfied-
pokladem nepfietrÏité  kultivace ãlovûka je v‰estrannû otevfiená a svobodná organi-
zace spoleãnosti. 

Sociální demokracie respektuje tvofiivou podstatu kaÏdého jedince. Svou politi-
ku  zakládá na tradiãním pfiedpokladu, Ïe svobodn˘ rozvoj ãlovûka se naplÀuje jen

5

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 5



v podmínkách, pro nûÏ platí, Ïe svobodn˘ rozvoj kaÏdého jednotlivce je  pfiedpo-
kladem svobodného rozvoje v‰ech lidí.  Ale odmítá konstruovat "nového ãlovûka".

Z realistického obrazu ãlovûka plynou pro sociálnû demokratické my‰lení
v˘znamné teoretické závûry o potfiebû opustit v‰echny mechanické  pfiedstavy
o v‰emocnosti  ekonomick˘ch faktorÛ ve spoleãenském v˘voji  na jedné stranû
a neménû iluzorní pfiedstavy, Ïe  politika mÛÏe fungovat jako  v‰emocná páka
v Ïádoucích kulturnû-politick˘ch  promûnách spoleãnosti. 

Pro moderní sociální demokracii je svût politiky  svébytn˘m prostorem, v nûmÏ
má zlo specifick˘ ráz, a s nímÏ jsou spojeny ãetné mravní deformace. NeÏijeme  ve
vysnûném svûtû. Právû jako svobodné a mnohotvárné bytosti budeme  vÏdy vysta-
veni ranám a nepfiízni lidského údûlu. Tento údûl - údûl  omylnosti a viny, nemocí
a ne‰tûstí, selhání a ztroskotání – není pro sociální demokracii dÛvodem k rezigna-
ci na  humanizaãní a emancipaãní vizi. Je mocnou v˘zvou  k nepfietrÏitému pfieko-
návání  tragického rozmûru, kter˘ je lidské existenci  vlastní. 

1.3  Hodnoty sociální demokracie 

1.3.1   Humanitní demokracie 

Základní hodnotou sociální demokracie je úcta ke kaÏdému ãlovûku jako jedi-
neãné bytosti. Jejím základním posláním je usilovat o zaji‰tûní podmínek pro svo-
bodn˘ a dÛstojn˘, a co moÏná nejspokojenûj‰í Ïivot v‰ech lidí.  Toto úsilí spojuje
s v‰estrann˘m rozvojem humanitní demokracie. Chápe ji zaprvé jako politické zfií-
zení zaloÏené na respektu k obãansk˘m svobodám a lidsk˘m právÛm ve v‰ech
jejich rozmûrech, zadruhé, jako fiád svobody zakotven˘ v institucích stále se zdo-
konalující reprezentativní demokracie, jakoÏ i v institucích demokracie participativní
a pfiímé, a koneãnû jako úãinnou sluÏbu vefiejnosti. V tomto svém úsilí je sociální
demokracie otevfiená spolupráci se v‰emi politick˘mi a spoleãensk˘mi silami,
s nimiÏ sdílí víru v humanitu, zvlá‰tû pak s kfiesÈansk˘mi církvemi i jin˘mi humanis-
ticky orientovan˘mi náboÏenstvími.

1.3.2 Trvale udrÏiteln˘ rozvoj

V˘voj ãlovûka  byl od prvotních fází jeho „polid‰Èování“ urãován jednosmûrnû
podmaÀujícím a exploataãním vztahem k pfiírodû. Cel˘ dosavadní proces na‰í
humanizace se  proto odehrál v rámci sebestfiedného  budování lidské  existence
ve svûtû. ¤eck˘ i biblick˘ antropocentrizmus podfiizující pfiírodu rozpínav˘m zájmÛm
ãlovûka se pak do krajnosti vyhrotil v novovûku. Pfiedstavu ãlovûka jako pána nad
pfiírodou vládla  prakticky aÏ donedávna. Nyní jsme svûdky její dramatické krize.
Z nové nouze ãlovûka pak krystalizuje i nové nazírání na svût,  vtûlené do  strate-
gie trvale udrÏitelného rozvoje. 

V souladu s touto promûnou vidûní svûta chápe sociální demokracie 21. století
jako epochu vymaÀování lidstva z ohroÏení jeho elementární biologické existence,
jako epochu konfrontace s ãetn˘mi symptomy odumírání  pfiírodní základny v‰eho
Ïivého, tedy i ãlovûka samého. Lidstvo nemá  na vybranou: musí si osvojit schop-
nost plnû vnímat hrozící nebezpeãí a v zájmu sebezáchovy své dosavadní chování
v‰estrannû revidovat.

âlovûk neÏije v neomezeném a nekoneãném Ïivotním prostoru, Ïije v prostoru
omezeném  a koneãném. Je‰tû âlánek 35 Listiny základních práv a svobod uvádí,
Ïe kaÏd˘ má právo na pfiíznivé Ïivotní prostfiedí. To je jistû pfiirozené právo. Ale
sv˘m  ãlovûkostfiedn˘m principem naráÏí na meze, které se mohou stát ãlovûku
samému osudn˘mi. Neukládá totiÏ povinnost orgánÛm vefiejné správy a moci  tako-
vé  prostfiedí zabezpeãit. Musíme si osvojit pfiístup, v jehoÏ stfiedu bude pfiíroda
sama. (Antropogenní pfiístup se musí stát  biocentrick˘m.)  NeboÈ samo  Ïivotní pro-
stfiedí má právo na vlastní existenci, a tedy i na závaznou ochranu, spolehlivû zakot-
venou v odpovídajících právních normách.  

1.3.3 Svoboda a odpovûdnost

Sociálnûdemokratická politika smûfiuje k tomu, aby kaÏd˘ ãlovûk mohl uplatnit
své právo obãana na svobodn˘ rozvoj osobnosti a na svobodná rozhodnutí. Sou-
ãasnû usiluje o to, aby kaÏd˘ bral na sebe odpovûdnost za rozhodnutí nejen pfied

6

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 6



sv˘m svûdomím, ale i pfied spoleãností. Svoboda jedince je ohraniãena svobodou
jin˘ch lidí. Uplatnûní práv ãlovûka pfiedpokládá souãasnû plné respektování povin-
ností, které pro nûho vypl˘vají z demokraticky pfiijat˘ch zákonÛ. V˘chova mladé
generace v rodinû a vzdûlávacím systému smûfiuje k tomu, aby byla pfiipravena tato
práva a povinnosti na sebe pfievzít v plném rozsahu.

1.3.4 Rovnost v‰ech lidí v dÛstojnosti, svobodû a právech

Jednou ze základních hodnot moderní demokratické spoleãnosti je rovnost v‰ech
lidí v dÛstojnosti, svobodû, právech a v Ïivotních ‰ancích. Také v‰ak v odpovûdnosti
a povinnostech, a to bez ohledu na pohlaví, vûk, rasu, národnost, náboÏenské a poli-
tické pfiesvûdãení, zdraví, ekonomické a sociální postavení jednotlivcÛ, rodin
a domácností ve spoleãnosti. Vzhledem k tomu, Ïe jejich Ïivotní podmínky, jejich kva-
lifikace, schopnosti a v˘kony se vzájemnû odli‰ují, nelze za cíl sociálnûdemokratické
politiky povaÏovat absolutní rovnost kvality jejich Ïivota. Sociální demokracie proto
usiluje o vytvofiení rovnosti pfiíleÏitostí pro v‰echny vytváfiením vefiejnoprávních insti-
tucí, jakoÏ i ekonomick˘ch a sociálních standardÛ platn˘ch pro v‰echny. Vytváfií pod-
mínky pro rovn˘ pfiístup ke vzdûlání, práci, k obãanskému i osobnímu uplatnûní.

1.3.5 Solidarita

Jedním ze základních zpÛsobÛ vytváfiení rovnosti v dÛstojnosti, svobodû a prá-
vech je pfiirozená lidská solidarita a z ní se vyvinuv‰í demokratická obãanská souná-
leÏitost s tûmi skupinami, jeÏ jsou tak ãi onak sociálnû hendikepovány sv˘mi Ïivotní-
mi podmínkami a jsou proto ohroÏeny sociálním poklesem, chudobou, pfiípadnû i soci-
álním vylouãením. Proto bude sociální demokracie usilovat o vytváfiení dÛstojn˘ch
podmínek Ïivota pro dÛchodce, rodiny s dûtmi, nemocné a zdravotnû postiÏené,
nezamûstnané, jakoÏ i jinak znev˘hodnûné men‰iny nebo skupiny nalézající se na
okraji spoleãnosti. Pfiedpokladem plného uplatnûní principu solidarity v‰ak bude i spo-
luodpovûdnost a vstfiícná aktivita pfiíslu‰níkÛ tûchto skupin a men‰in i jejich rodin.

1.3.6 Sociální spravedlnost

Sociální demokracie si je vûdoma, Ïe ani rovnost pfiíleÏitostí, ani uplatnûní prin-
cipu solidarity nemÛÏe pfiekonat pfiirozenou existenci nerovností podmínek a kvali-
ty Ïivota jednotlivcÛ i rodin. Sociální demokracii jde o to, aby sociální nerovnosti
nepfierÛstaly únosnou mez a byly spoleãností vnímány jako pfiijatelné a uÏiteãné.
Prostfiednictvím vefiejn˘ch rozpoãtÛ a daÀové soustavy usiluje o takovou míru pfie-
rozdûlování, která zaji‰Èuje v‰em obãanÛm rovn˘ pfiístup k vefiejn˘m sociálním sluÏ-
bám a takové Ïivotní podmínky, které umoÏÀující vést hodnotn˘ a dÛstojn˘ Ïivot.

1.4 Cíle sociální demokracie v souãasném svûtû

1.4.1 UdrÏení a rozvíjení evropského sociálního modelu

V souãasné etapû ekonomické globalizace je vyvíjen tlak na oslabení funkce
sociálního státu v jeho národním rámci. Dochází k naru‰ení dfiívûj‰í rovnováhy mezi
kapitálem a prací, trhem a státem, konkurencí a solidaritou, a to v neprospûch
práce, státu a solidarity. Sociální demokraté si uvûdomují, Ïe pro udrÏení a rozvíje-
ní sociálního státu je tfieba mezinárodního koordinovaného úsilí smûfiující k nadná-
rodní regulaci kapitálu, trhu a konkurence. V Evropû bude úspû‰nost tohoto úsilí
závislá na hloubce integraãního procesu v rámci Evropské unie. Proto evropská
sociální demokracie spojuje své úsilí o dalekosáhlou evropskou integraci, kdy za
probíhající integrací ekonomickou musí rychle následovat integrace politická, soci-
ální a kulturní. Jen takto dÛsledná evropská integrace zabezpeãí zdárn˘ rozvoj
Evropské unie a garantuje zachování evropského sociálního modelu, jenÏ je skvû-
l˘m v˘sledkem politiky sociálnûdemokratick˘ch a dal‰ích pokrokov˘ch hnutí a stran
Evropy dvacátého století.   A jen tak se mÛÏe tento model stát normativem globál-
ní spravedlnosti, která je cílem sociálnûdemokratického projektu pro 21. století.

1.4.2 Globální spravedlnost a odpovûdnost

Sociální demokracie chápe svoji spoluodpovûdnost za osudy lidstva vskutku
globálnû: podporou demokracie a demokratick˘ch institucí obãanské spoleãností
v‰ude ve svûtû, spoluúãastí na programech vedoucích k pfiekonání bídy národÛ tfie-
tího svûta, úsilím o mírové fie‰ení konfliktÛ, dÛsledn˘m hledáním takov˘ch politic-
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k˘ch mechanismÛ na úrovni státÛ i nadnárodních spoleãenství, které by prosazo-
valy hodnoty a principy sociální demokracie tváfií v tváfi potenciálním hrozbám nere-
gulované globalizace. Dlouhodob˘m cílem sociální demokracie je systém zodpo-
vûdného svûtového vládnutí (global governance), zaruãující Ïivot v dÛstojnosti a ve
svobodû v‰em lidem a národÛm na této planetû.

2. JAK¯ SVùT CHCEME VYTVÁ¤ET: OD SOUâASNÉHO NAD-
NÁRODNÍHO USPO¤ÁDÁNÍ KE GLOBÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

Globalizace jako hrozby i pfiíleÏitosti
Globalizace je komplexním civilizaãním jevem. Je produktem ãinnosti lidstva,

zam˘‰len˘m i nezam˘‰len˘m, pfiím˘m i nepfiím˘m. Je souborem procesÛ, vytváfie-
jících jeden svût, jejichÏ prostfiednictvím se lidské spoleãnosti stávají stále více vzá-
jemnû závisl˘mi. V tomto svûtû uÏ Ïádná zemû není izolovan˘m ãi sobûstaãn˘m
ostrovem. 

Je zfiejmé, Ïe procesy, které propojují Ïivoty lidí z rÛzn˘ch oblastí, doprovázejí
celé lidské dûjiny. Rozvoj nejrÛznûj‰ích aktivit ãlovûka postupnû umoÏÀoval souÏití
i stfietávání jednotliv˘ch kmenÛ, národÛ, státÛ i kontinentálních útvarÛ. Nyní se
nacházíme ve fázi dûjinného v˘voje, v níÏ se otevfiela moÏnost uspofiádávat na‰e
spoleãnosti informaãními, komunikaãními, dopravními a dal‰ími prostfiedky v celo-
planetárním rámci. ZároveÀ jsme se po rozpadu bipolárního svûta ocitli v situaci,
která podnûcuje vyuÏití tûchto globálních prostfiedkÛ k omezování moci národních
státÛ a k narÛstání vlivu nadnárodních aktérÛ a institucí. Tato situace nadnárodního
uspofiádání uÏ není dobou rozmachu národních státÛ, ale zároveÀ je‰tû není dobou
globální spravedlnosti, v níÏ by se jiÏ ustavil nov˘ svûtov˘ fiád. Je etapou zatím
nestabilizovan˘ch pomûrÛ, v nichÏ hrají stále vût‰í roli nadnárodní korporace
a postupnû se posiluje postavení kontinentálních ãi regionálních útvarÛ (USA,
Evropské unie, âíny, Indie, Ruska atd.). Zaãínáme si také uvûdomovat potfiebu
nového institucionálního uspofiádání na globální rovinû. Tento pfiechodn˘ stav
s sebou pfiiná‰í hrozby i pfiíleÏitosti. 

Na jedné stranû pfied sebou máme nevyuÏitou moÏnost uskuteãnit ideál vzá-
jemného uznání jednotlivcÛ i cel˘ch národÛ: spoleãnost, v níÏ se obãané spoleãnû
podílejí na vládnutí sobû sam˘m, v níÏ prosazují sociální spravedlnost a v níÏ k sobû
navzájem pfiistupují solidárnû. Souãasn˘ stav otevírá pfiíleÏitost k harmonickému
rozvinutí ekonomick˘ch, sociálních, politick˘ch, multikulturních, ekologick˘ch a bez-
peãnostních institucí na globální rovinû. 

Na stranû druhé dochází k varovnému pfiedbíhání ekonomické stránky globa-
lizace pfied jejími dal‰ími stránkami, sociálními, politick˘mi, multikulturními, envi-
romentálními a bezpeãnostními. Jde o konstelaci, v níÏ má globální trh neolibe-
rální podobu a není regulován – ponecháme-li prozatím stranou neokonzervativní
protekcionismus siln˘ch státÛ. Svût je tedy deformovanû propojen ekonomicky.
JelikoÏ v‰ak není témûfi vÛbec propojen sociálnû, schází mu sociální zabezpeãe-
ní, které by napravilo souãasné narÛstání enormních nerovností mezi lidmi a náro-
dy. Není také dostateãnû propojen politicky a tudíÏ postrádá demokratické nebo
jiné legitimní ospravedlnûní souãasného nadnárodního uspofiádání. JelikoÏ není
uspokojivû propojen také multikulturnû, není vybaven strukturami, které by odstra-
nily souãasnou diskriminaci národÛ jednotliv˘ch kultur a jejich pfiíslu‰níkÛ. Svût
není sjednocen ani ekologicky, a proto nemá prostfiedky, které by umoÏnily glo-
bální ochranu pfiírody pfied jejím devastováním. Není témûfi integrován ani bez-
peãnostnû, a proto nemá úãinné nástroje na celoplanetární obranu pfied vojen-
sk˘mi a teroristick˘mi intervencemi. Souãasné nadnárodní uspofiádání se tedy
vyznaãuje deficitem regulace trhu a sociálním, politick˘m, multikulturním, ekolo-
gick˘m a bezpeãnostním deficitem.

Sociální demokracie proto nemÛÏe rezignovat na regulaci globálního trhu, na
sociální zabezpeãení, demokracii a legitimní uspofiádání, multikulturní fiád v mezi-
národním právním rámci, zdravé Ïivotní prostfiedí a mírové uspofiádání svûta. My,
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sociální demokraté, jsme odhodláni o uskuteãÀování tûchto cílÛ usilovat. VyÏaduje
to v‰ak v prvé fiadû schopnost kritického zhodnocení deficitÛ a pfiíleÏitostí souãas-
ného nadnárodního uspofiádání a vytvofiení reálné vize globální spravedlnosti, v níÏ
budou tyto deficity minimalizovány a pfiíleÏitosti vyuÏity. To znamená, Ïe sociální
demokracie musí v rámci dialogu s lokální, národní, kontinentální i globální vefiej-
ností formulovat vizi a získat pro ni spojence mezi v˘znamn˘mi globálními aktéry.
Pfiedev‰ím v hnutích za svobodu a demokracii, v hnutích za sociální spravedlnost
a solidaritu a v ekologick˘ch a mírov˘ch hnutích.

2.1. Zhodnocení souãasného nadnárodního uspofiádání

2.1.1. Ekonomick˘ a sociální deficit 
Prvním závaÏn˘m deficitem souãasného nadnárodního uspofiádání je pfiedbíhá-

ní ekonomiky pfied sociálním rozvojem. Proto o nûm mÛÏeme hovofiit jako o nere-
gulované ekonomické globalizaci. Ta poru‰uje dosavadní rovnováhu mezi kapitá-
lem a prací, trhem a státem, konkurencí a solidaritou, které bylo historicky dosaÏe-
no v euroamerickém prostoru v rámci národních sociálních státÛ. Rovnováha je
poru‰ena ve prospûch kapitálu, trhu a konkurence, resp. v neprospûch práce, státu
a solidarity. Jak k této situaci do‰lo? 

V éfie globalizace dochází ke znaãnému propojení ekonomik. Je to dÛsledek
celosvûtového roz‰ífiení obchodu – zejména elektronického – a pfiedev‰ím celo-
svûtového pohybu kapitálu. Pfiedpokladem tohoto procesu je nejen mezinárodní
liberalizace trhÛ zboÏí a sluÏeb, ale také liberalizace trhÛ v˘robních faktorÛ: kapitá-
lu a práce. Zatímco mobilita kapitálu se zvy‰uje, mobilita práce zÛstává stejná nebo
se sniÏuje. Tento stav zpÛsobuje závaÏné sociální nerovnosti a pnutí.

Neoliberální pfiístup ke globalizaci povaÏuje tento stav nerovnováhy v lep‰ím pfií-
padû za doãasn˘, v kaÏdém pfiípadû v‰ak za prospû‰n˘. Kalkuluje s prospû‰ností
volného trhu laissez faire na nadnárodní úrovni stejnû jako dfiíve v rámci tradiãního
národního státu na národní úrovni: Staãí pr˘ vytvofiit potfiebné podmínky pro mobi-
litu kapitálu a z jeho ziskÛ bude mít nakonec prospûch i strana práce.

Neoliberální pfiístup ke globalizaci kalkuluje, ostatnû jako vÏdy v minulosti, chyb-
nû. Neregulované lokální trhy jiÏ od poãátku vytváfiely nerovnosti, které bylo nutno
následnû odstraÀovat ne-ekonomick˘mi (mimotrÏními) prostfiedky – v moderní dobû
v rámci instituce národního (sociálního) státu. Ani souãasná ekonomická globaliza-
ce, tedy ekonomika vymknutá z národního, politického a sociálního rámce v dÛsled-
ku liberalizace kapitálu, neodstraní nerovnosti zpÛsobené její vlastní dynamikou.
Neoliberální pfiístup ke globalizaci pod heslem „nechat trhy", tak jen reprodukuje
a prohlubuje vzniklé nerovnosti na globální úrovni.

Nelze také pfiehlédnout, Ïe ekonomická globalizace, navzdory ohromn˘m moÏ-
nostem, které globální propojování ekonomik pfiiná‰í, produkuje ve svûtovém mûfiít-
ku niÏ‰í ekonomick˘ rÛst, neÏ tomu bylo ve svûtové ekonomice zaãlenûné do
systému relativnû izolovan˘ch národních ekonomik (hlavnû v ‰edesát˘ch a sedm-
desát˘ch letech 20. století). Pfiitom právû v tehdej‰í dobû docházelo v národním
i globálním mûfiítku ke znatelnému rÛstu Ïivotní úrovnû. Není bez zajímavosti, Ïe
Ïivotní úroveÀ rostla nejvíce v tûch zemích, které mezi pfiedpoklady ekonomického
rÛstu zahrnuly i relativnû velkorysou sociální politiku (skandinávské zemû). Pozitiv-
ní zku‰enosti se „sociální" regulací trhÛ v národním rámci tak jen podtrhují nutnost
jejich obdobné regulace v globálním rámci. 

Souãasná ekonomická globalizace umoÏÀuje stále rozsáhlej‰í pfiesuny bohatství
ve prospûch kapitálu a kapitálovû vyspûl˘ch zemí. To vede ke koncentraci bohat-
ství úzké elity na úkor chudnoucí vût‰iny. Ve vyspûl˘ch zemích zpÛsobuje ekono-
mická globalizace vznik staronov˘ch forem moci, spojen˘ch s tíÏiv˘mi druhy závis-
losti i odcizení. Lidé zaãínají pociÈovat, Ïe kapitál nad nimi opût získává neomeze-
nou moc, Ïe jsou podfiízeni anonymním trÏním silám, proti kter˘m mají jen malé pro-
stfiedky obrany. Tlaky na rÛst produktivity práce pfii znehodnocování tradiãních soci-
álních standardÛ, vãetnû propou‰tûní z práce, vyvolávají hromadnou nezamûstna-
nost. Zostfiují se jak rozpory mezi zv˘hodÀovan˘mi a znev˘hodÀovan˘mi spoleãen-
sk˘mi skupinami uvnitfi jednotliv˘ch státÛ, tak rozpory mezi bohat˘mi a chud˘mi
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státy. Tím se prohlubuje polarizace mezi bohatstvím a bídou jednotliv˘ch lidí. 

Dochází také ke zostfiení jiÏ existujících globálních problémÛ. Patfií k nim
nezvládnutá populaãní exploze v zemích Jihu a stárnutí a poãínající vymírání oby-
vatelstva ve vyspûl˘ch zemích. Zejména v rozvojov˘ch zemích se rozrÛstají velko-
mûsta, tzv. slumová urbanizace, která zpÛsobuje sociální deprivaci. Zpomaluje se
tempo rozvoje. U nejchud‰ích národÛ se trend nûkdy dokonce obrací a nastává
úpadek. Trpí tím zejména Ïenská ãást populace a nastupující generace. 

Neoliberální pfiístup ke globalizaci Ïene svût do ekonomick˘ch krizí. Zostfiuje se
globální rozpor zejména mezi bohat˘m Severem a chud˘m Jihem. Dochází k jeho
eskalaci aÏ po snahy o jeho násilná fie‰ení ozbrojen˘mi konflikty, a to na obou pólech.

O sociálních dÛsledcích ekonomické globalizace hovofií v˘mluvnû fakta. Denní
pfiíjem na obyvatele v 20 nejbohat‰ích zemích je ãtyfiicetkrát vy‰‰í neÏ v 20 nej-
chud‰ích zemích. Statistiky OSN uvádûjí, Ïe témûfi 20 milionÛ lidí v chud˘ch zemích
umírá roãnû hlady a na následky snadno léãiteln˘ch nemocí. Rozdíly platÛ mezi
zamûstnanci v USA dosahují ãtyfiistanásobku. V souãasné dobû Ïije ve svûtû více
neÏ miliarda lidí za ménû neÏ jeden dolar dennû a tfii miliardy za ménû neÏ dva dola-
ry dennû. Na opaãném pólu 225 nejbohat‰ích lidí na‰í planety kontroluje majetek,
kter˘ se rovná roãnímu pfiíjmu poloviny svûtové populace. Tfii nejbohat‰í lidé svûta
mají vût‰í majetek neÏ 600 milionÛ lidí nejchud‰ích zemí svûta.

Socialistická internacionála charakterizovala velk˘ paradox tohoto historického
v˘voje svûta tak, Ïe lidstvo je‰tû nikdy nemûlo tolik moÏností technicky, ekonomic-
ky i spoleãensky pfiekonávat odvûké neduhy jako nerovnost, hlad, nemoci nebo
nedostatek vzdûlání. A je‰tû nikdy tûchto moÏností tolik nevyuÏívalo k dal‰ímu pro-
hlubování tûchto neduhÛ.

Dlouhodob˘m zdrojem rÛstu bohatství, které by – za pfiízniv˘ch spoleãensk˘ch
podmínek – umoÏnilo pfiekonávání zmínûn˘ch problémÛ, je zvy‰ování produktivity.
Pro dlouhodobé soutûÏení nejvyspûlej‰ích ekonomik svûta – „ãistû trÏní" ekonomi-
ky USA a vyspûlého jádra sociálnû trÏní Evropské unie – je pfiitom charakteristické,
Ïe aÏ do poloviny devadesát˘ch let dvacátého století dosahovala „pl˘tvavá sociál-
ní" EU dvojnásobnû rychlej‰ího rÛstu produktivity práce neÏ USA. Vyspûlé jádro
zemí EU v polovinû devadesát˘ch let dosáhlo v úrovni produktivity pfiibliÏnû úrovnû
USA. Je to zfiejmû tím, Ïe EU pfiidala k trÏní motivaci podnikÛ navíc i motivaãní sílu
sociální soudrÏnosti, zatímco USA soutûÏily pfiedev‰ím cenov˘m podbízením,
zejména nízk˘m kursem mûny a nízk˘m daÀov˘m zatíÏením.

Od poloviny devadesát˘ch let se v‰ak USA podafiilo urychlit rÛst produktivity
také mnohem úãinnûj‰í a ménû nákladnou cestou: rozvojem znalostní revoluce. Za
této situace pfiistoupila také Evropská unie k rozvíjení tûchto kvalitativních faktorÛ
rÛstu produktivity a na summitu v Lisabonu v bfieznu 2000 vyhlásila svÛj program
dohnání USA. Nejúspû‰nûji se to zatím dafií zejména mal˘m skandinávsk˘m eko-
nomikám s „velk˘m sociálním státem", kter˘ posílil svou úlohu pfii vytváfiení, osvojo-
vání a uplatÀování znalostí. Nûkteré vyspûlé ekonomiky EU, které jdou neoliberální
cestou cenové, zejména daÀové konkurence, dosahují hospodáfiského rÛstu i zvy-
‰ování zamûstnanosti naopak na úkor pomalej‰ího rÛstu produktivity a tím i dlou-
hodobé udrÏitelnosti své konkurenceschopnosti. 

Hlub‰í pfiíãinou tohoto protikladného v˘voje jsou nûkteré závaÏné spoleãenské
konflikty, které s sebou neoliberální pfiístup ke globalizaci pfiiná‰í: 

Rozpor mezi liberalizací a monopolizací trhÛ 

První závaÏn˘ konflikt vypl˘vá z rozporu mezi liberalizací a monopolizací. Na
jedné stranû dochází k ohromné liberalizaci trhÛ, která umoÏÀuje jejich propojení ve
svûtovém, globálním mûfiítku. Padají skoro v‰echny bariéry mezinárodního obcho-
du obdobnû jako na pfielomu devatenáctého a dvacátého století. Na druhé stranû
dochází – zejména se vznikem multinacionálních spoleãností – k takové monopoli-
zaci ekonomik, Ïe dvû tfietiny svûtového obchodu (v USA devût desetin exportu)
pfiímo ãi nepfiímo ovládá nûkolik stovek multinacionálních spoleãností. Svûtová eko-
nomika je‰tû nezaÏila takovou míru monopolizace. Ta dnes do‰la nesrovnatelnû dál
neÏ ekonomická koncentrace na pfielomu devatenáctého a dvacátého století, kdy
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svûtová ekonomika dospûla do monopolního stadia. To znamená, Ïe soutûÏní trh
jak základní pfiedpoklad a ideál trÏní ekonomiky je vytlaãen na okraj trhem s „nerov-
n˘mi" cenami a s „nerovn˘m" postavením jednotliv˘ch podnikÛ. Místo soutûÏního
trhu s rovn˘mi podmínkami pro v‰echny subjekty je dána volná ruka hrstce multi-
nacionálních spoleãností k uplatnûní jejich pfievahy.

Konflikt mezi liberalizací a monopolizací je dále prohlubován nov˘m, dfiíve neb˘-
val˘m jevem, témûfi absolutní liberalizací i technickou pfiemístitelností finanãního
kapitálu ve zlomku ãasu ve svûtovém mûfiítku.

Pfiíliv zahraniãního kapitálu z vyspûl˘ch do ménû vyspûl˘ch zemí mÛÏe za pfiíz-
niv˘ch okolností roz‰ífiit jejich zdroje investování i znalosti a zku‰enosti, a tím urych-
lit jejich technick˘ a ekonomick˘ rozvoj. V soutûÏi o získání zahraniãního kapitálu
v‰ak dochází k tomu, Ïe se málo a stfiednû vyvinuté zemû nezfiídka podbízejí pfiísli-
bem nízk˘ch daní, mezd a sociálních v˘dajÛ. Navíc nadnárodní spoleãnosti mohou
– prostfiednictvím sv˘ch vnitropodnikov˘ch „celosvûtov˘ch“ cen – repatriovat nejen
zisk, ale i danû ãi jiné nákladové poloÏky. Z globálního hlediska cel˘ tento v˘voj
smûfiuje k asymetrickému zv˘hodÀování zemí, odkud pfiichází kapitál. 

Znaãná pfiemístitelnost kapitálu umoÏÀuje také mnohonásobnû rychlej‰í rÛst
kapitálov˘ch tokÛ neÏ svûtové produkce i obchodu. To vede k odpoutání kapitálo-
v˘ch tokÛ od tokÛ zboÏí, sluÏeb i fyzického kapitálu, takÏe – podle odhadÛ z konce
dvacátého století – jde z devadesáti procent o spekulativní transakce. DÛsledkem
je i tendence k odpoutání kursÛ mûn od trhÛ zboÏí a sluÏeb. Kursy jsou stále více
ovlivÀovány kapitálov˘mi trhy a ztrácejí schopnost vytváfiet rovnováhu bûÏného
úãtu platební bilance.

Dvojí metr liberalizace 

Druh˘, neménû závaÏn˘ konflikt vypl˘vá z toho, Ïe pfii liberalizaci svûtového
obchodu je uplatÀován dvojí metr. Ménû rozvinuté zemû jsou nuceny k pfiedãasné
liberalizaci v rozporu se zku‰enostmi posledních dvou století – Evropy i Ameriky
v devatenáctém století a západní Evropy, Japonska i „asijsk˘ch tygrÛ" po druhé svû-
tové válce. Tyto zku‰enosti potvrdily, Ïe zemû podstatnû zaostávající v produktivitû
potfiebují doãasnou ochranu svého trhu, zejména k osvojení technicky a technolo-
gicky sloÏitûj‰ích v˘rob na úrovni srovnatelné s vyspûlou konkurencí. Pfii pfiedãas-
né liberalizaci zahraniãního obchodu v‰ak okamÏité konkurenceschopnosti mohou
dosáhnout pfiedev‰ím extrémním cenov˘m podbízením – mimofiádnû nízk˘mi mzda-
mi i danûmi a zejména extrémnû nízk˘m kursem mûny. Obdobnû i podbízením
v pracovních podmínkách. Tento postup byl vnucen i pro deregulaci latinskoame-
rick˘ch ekonomik a pro trÏní transformaci postkomunistick˘ch ekonomik. K tomu byl
pfiijat tzv. Washingtonsk˘ konsensus, doktrína Ministerstva financí USA a Meziná-
rodního mûnového fondu. Tuto doktrínu prosazovali i pfiedstaviteli nejvyspûlej‰ích
zemí (G 7). Zaveden˘ postup vytváfií na jedné stranû gigantické pfierozdûlování
v˘sledkÛ z ménû vyspûl˘ch do vyspûl˘ch zemí, na druhé stranû to vyspûl˘m zemím
pfiiná‰í ztrátu cenové konkurenceschopnosti. Kapitál na to má svou odpovûì. Buì
stûhovat podniky do rozvojov˘ch zemí s extrémnû nízkou mzdou, nebo je nechat
pracovat v metropolích s obdobnou mzdou a pracovními podmínkami jako v rozvo-
jov˘ch zemích. To vede k extrémní polarizací bídy a bohatství nejen mezi Jihem
a Severem, ale i „uvnitfi" Severu. Vyspûlé zemû pfiitom bez jak˘chkoli zábran uplat-
Àují svÛj protekcionismus zejména v jednodu‰‰ích v˘robách, kde by jim ménû
vyspûlé zemû mohly snáze konkurovat. Místo toho, aby postup liberalizace zahra-
niãního obchodu dával ménû vyspûl˘m zemím ãas na pfiizpÛsobení, je naopak zesi-
lována pfievaha vyspûl˘ch zemí.

Nerovnomûrn˘ v˘voj znalostní revoluce

Tfietí konflikt vypl˘vá z nerovnomûrnosti v˘voje znalostní revoluce. Na jedné
stranû tato revoluce vede k historicky ojedinûlému technickému skoku. Její nervo-
vou soustavou je vznikající globální informaãní a komunikaãní infrastruktura, rozví-
jející se nové vûdní obory, nové technologie, nové v˘robky a celá nová odvûtví. Pfii-
tom to je zjevnû teprve poãátek dlouhodob˘ch, je‰tû pfievratnûj‰ích zmûn. Tato
revoluce mÛÏe otevfiít cestu ke zcela novému typu technického rozvoje a nové eko-
nomiky, nároãné na znalosti, ale málo nároãné na omezené v˘robní faktory – pÛdu,
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práci, kapitál. Vznikají pfiedpoklady k tomu, aby zásadnû vzrostla úloha a podíl
„mozkÛ" na vlastnictví, rozhodování a zisku podnikÛ. Tato revoluce zvy‰uje nároky
na intelektualizaci ãlovûka jako v˘robního ãinitele i jako spotfiebitele. Vstupujeme do
epochy spoleãnosti znalostí, v níÏ odvûtví intelektualizovan˘ch sluÏeb budou roz-
hodující. Na druhé stranû tato revoluce se zatím plnû rozvíjí jen v nûkolika nejvy-
spûlej‰ích zemích a prohlubuje tak propast mezi zemûmi, jejichÏ konkurence-
schopnost se zakládá na cenovém podbízení, a tûmi, které jí dosahují kvalitativní-
mi, znalostními faktory zvy‰ování produktivity. Kromû toho bohaté spoleãnosti
Severu spravují 90 % svûtov˘ch patentÛ, pfiiãemÏ ochrana tûchto patentÛ zvy‰uje
cenu technického a technologického importu do chud˘ch zemí a prohlubuje tak
technologickou propast v samém srdci globálních nerovností.

Ekonomická globalizace versus sociální spravedlnost a solidarita

âtvrt˘ konflikt vypl˘vá z rozporu mezi naléhavou potfiebou úãinné regulace glo-
bálního trhu a potfiebou posílení sociální spravedlnosti a solidarity na jedné stranû
a rostoucími tlaky na omezování úlohy národního státu na druhé stranû.

Za prvé dochází k oslabování jak regulaãní, tak solidární úlohy národního státu.
Ekonomika se globalizovala, zatímco politika zÛstává pfieváÏnû v národním rámci.
MoÏnosti solidární úhrady uveden˘ch rostoucích nákladÛ národním státem jsou
také dále oslabovány. Jednak daÀov˘mi úniky globálního kapitálu do daÀov˘ch rájÛ
a jednak rostoucím tlakem nadnárodních korporací a finanãních skupin i neoliberál-
ních ekonomÛ a politikÛ na sniÏování daní. Tím je vytváfien dodateãn˘, zesilující tlak
na schodkovost solidárního financování. ¤e‰ení tohoto problému vidí neoliberálové
v privatizaci sociálního státu. Pro sociální demokracii je tato cesta nepfiijatelná.

Za druhé znalostní revoluce i globalizace souãasnû v˘raznû zvy‰ují v˘daje, které
si vyÏaduje potfieba zvládnout nové civilizaãní v˘zvy. Jsou to v˘daje na vûdu
a v˘zkum, na roz‰ifiování vzdûlávání, na prodluÏování lidského Ïivota, na technolo-
gickou revoluci ve zdravotnictví a na ekologii. Soudobá atomizace ãlovûka v inten-
cích sociálního darwinismu oslabuje i rodinu a její vnitfiní solidaritu a zvy‰uje závis-
lost handicapovaného jedince na ‰ir‰í spoleãenské solidaritû.

Specifick˘m rysem âeské republiky a dal‰ích nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU ze stfied-
ní a v˘chodní Evropy je ãasov˘ soubûh nûkolika úkolÛ. RÛzné fáze v˘voje – dovr‰e-
ní trÏní transformace ekonomiky a restrukturalizace podnikové sféry, pfiiblíÏení ekono-
mické úrovni EU, znalostní revoluce i nápor na privatizaci sociální sféry – se v tûchto
zemích naplÀují v podstatnû krat‰í dobû a s podstatnû omezenûj‰í ekonomickou
pomocí EU, neÏ jaká byla poskytnuta zemím, které se zaãleÀovaly do evropského
integraãního procesu dfiíve. To mÛÏe b˘t zárodkem sociálních pnutí. Proto politika
âeské republiky nemÛÏe pouze napodobovat politiku vyspûl˘ch zemí, ale musí ke
spoleãnému cíli hledat také specifické pfiístupy. Hlavním úkolem v‰ak není pokou‰et
se izolovanû uskuteãnit vlastní nacionální cestu, ale podílet se na utváfiení spoleãné-
ho – jak evropského, tak i svûtového – pojetí ekonomiky a sociálního zabezpeãení.
Zaãlenûní do sociálního modelu Evropské unie má proto velk˘ v˘znam pro souãasn˘
a budoucí v˘voj âeské republiky. UmoÏÀuje nám to podílet se na evropském sociál-
nûekonomickém systému, kter˘ mÛÏe rovnûÏ pozitivnû ovlivÀovat globalizaãní proce-
sy v souãasném svûtû. Tímto zpÛsobem mÛÏe nejen prospût obãanÛm âeské repub-
liky, ale také pomáhat ménû rozvinut˘m zemím, které se pot˘kají s problémy hladu
a snadno léãiteln˘ch nemocí, jeÏ se u nás jiÏ dávno vyfie‰ily.

2.1.2. Politick˘ a multikulturní deficit

Dal‰í deficit v souãasné dobû vypl˘vá z rozporu mezi naléhavou potfiebou poli-
tického pfiekonání v˘‰e zmínûn˘ch a dal‰ích rozporÛ úãinnou kontrolou a regulací
v novém právním fiádu. Roz‰ifiováním neregulovaného trhu a posilováním vedoucí
síly nadnárodních korporací v nûm se v‰ak zuÏuje okruh moÏností politického –
demokratického nebo jiného legitimního – rozhodování v rámci národního státu.
Nové nadnárodní (regionální ãi kontinentální a globální) instituce, které by demo-
kratické nebo jiné legitimní uspofiádání byly schopny zajistit, je‰tû nejsou dostateã-
nû rozvinuty, nebo k tomu nejsou ochotny.

Z historického hlediska je zfiejmé, Ïe projekt demokratického právního státu se
doposud rozvíjel ve formû národního státu, kter˘ se vyznaãoval vnitfiní a vnûj‰í suve-
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renitou, jeÏ byla zaloÏena na propojení teritoriálnû vázané suverénní státní moci s teri-
toriálnû vázan˘m trÏním národním hospodáfistvím. Sociální forma demokratického
právního státu byla zaloÏena na právní regulaci trÏního národní hospodáfiství. Tato
cesta byla zdrojem bohatství národa a zprostfiedkovanû umoÏÀovala zajistit znaãn˘
rÛst Ïivotní úrovnû, omezení sociálních rozdílÛ a zaãlenûní obãanÛ do procesÛ demo-
kratického rozhodování. Tato historicky jedineãná a kfiehká symbióza trÏního hospo-
dáfiství a sociálnû orientované demokracie se v‰ak v procesech globalizace rozpadá,
neboÈ globalizace má destruktivní dÛsledky pro vnûj‰í a vnitfiní suverenitu národních
státÛ. Prostfiednictvím postupující ekonomické globalizace se pÛvodní teritoriálnû
vázané trÏní národní hospodáfiství stává souãástí globálních trhÛ a politika se pfiizpÛ-
sobuje imperativÛm globální konkurence, které zatím nebyla schopna ovlivnit, vãetnû
sociálních systémÛ spoleãnosti. Právnû regulovaná státní moc tím ztrácí nástroje
uskuteãÀování sociální politiky, neboÈ je nucena pfiizpÛsobovat se podmínkám glo-
bální konkurence i s ohledem na utváfiení sociálního systému spoleãnosti. Demokra-
tické spoleãenství, které se historicky vytvofiilo v rámci teritoriálnû vázané formy
národního státu, tak postupnû ztrácí moÏnost samostatnû utváfiet podmínky svého
vlastního Ïivota. Dochází k omezování demokracie.

Obecnû lze fiíci, nadnárodní finanãní kapitál, rozhodující síla ekonomické globali-
zace, se vymaÀuje z politick˘ch a právních pout národního státu. Ekonomika se glo-
balizovala, zatímco politika a právní fiád zÛstávají pfieváÏnû v národním rámci. Jsou
tak ohroÏeny podmínky, z nichÏ aÏ dosud vycházela evropská sociální demokracie.
Zrodila se v národním rámci a utkala se s národním kapitálem v národním boji proti
selhávání trhu a za sociální práva. Prosazovala a uskuteãÀovala reformy, vãetnû
vytvofiení sociálního státu, regulujícího trh a omezujícího sociální nespravedlnost.
Takov˘ pofiádek je nyní napadán dne‰ním nadnárodním finanãním kapitálem. 

V tomto zúÏeném prostoru je demokratické zfiízení navíc oslabováno zneuÏíváním
masovû mediálních technologií a jejich nekontrolovanou mocí, která posiluje hrozbu
mediokracie, a to i na globální úrovni. Lze tedy fiíci, Ïe národní státy se v éfie globali-
zace v nemalé mífie pfiestávají fiídit demokraticky a sociálnû a podfiizují se diktátu trhÛ.

Demokratick˘ deficit je posilován také neokonzervativními, nacionalistick˘mi
a rasistick˘mi reakcemi na souãasnou zv˘‰enou míru kontaktÛ a stfietÛ lidí odli‰n˘ch
kultur. V rámci národního státu se tento problém postupnû fie‰í uplatÀováním mode-
lu, kter˘ umoÏÀuje souÏití vût‰inové populace s pfiíslu‰níky nejrÛznûj‰ích národÛ
a kultur, tj. men‰in, které tvofií zejména skupiny pfiistûhovalcÛ, doãasnû usedl˘ch
cizincÛ, pfiípadnû dlouhodobû usídlené skupiny místního obyvatelstva. Mohlo by se
zdát, Ïe se tyto multikulturní otázky net˘kají âeské republiky, neboÈ v souãasné
dobû patfií ãeské zemû v porovnání ze zemûmi západní Evropy a Severní Ameriky
mezi území s pomûrnû mal˘m poãtem lidí z odli‰n˘ch kulturních zázemí. Nelze v‰ak
pfiehlédnout, Ïe také na na‰em území se jiÏ zvy‰uje poãet pfiíslu‰níkÛ skupin oby-
vatelstva, které mají odli‰né kulturní zázemí (rómské, vietnamské, ukrajinské a dal‰í
men‰iny, pro nûÏ se âR stává atraktivní zejména po jejím vstupu do EU).

Nedostatek integrace minorit do spoleãnosti s sebou pfiiná‰í problém pfiehlíÏení
nebo vyluãování tûchto skupin obyvatelstva z úãasti na demokratickém Ïivotû spo-
leãnosti. PfiekáÏkou integrace jsou vlny nacionalismu a rasismu, jimÏ mohou podlé-
hat zejména vrstvy nezamûstnan˘ch a ‰patnû placen˘ch. Toho v rostoucí mífie zne-
uÏívají populistické, nacionalistické a fundamentalistické ideologie a hnutí ve snaze
destabilizovat demokratické systémy a zadrÏovat ãi brzdit integraãní trendy, které
jsou nezbytnou podmínkou aktivního politického fie‰ení globalizaãních rozporÛ. 

Vztah mezi vût‰inovou populací a men‰inami na území jednoho státu se ov‰em
nevyãerpává vztahy mezi lidmi z odli‰n˘ch kultur. Dal‰ím a patrnû v˘znamnûj‰ím
druhem interkulturního styku je vztah mezi jednotliv˘mi kulturními skupinami, které
pfiesahují hranice jednoho státu. V globálním mûfiítku se mÛÏeme setkat jak se stále
silnûj‰í komunikací a vzájemn˘m uznáním mezi lidmi z odli‰n˘ch oblastí, tak také se
stále vyhrocenûj‰ími nerovnostmi mezi Severem a Jihem a narÛstajícími váleãn˘mi
a teroristick˘mi konflikty. Nicménû mnoho obyvatel USA a dal‰ích západních zemí
si konfliktní stránku interkulturního styku uvûdomilo aÏ prostfiednictvím teroristick˘ch
útokÛ na svûtová obchodní a vojenská centra 11. záfií 2001.

Jednotlivci, rÛzné skupiny osob i celé národy se ãasto cítí b˘t kulturnû zneuzná-
ni souãasn˘m ekonomick˘m a politick˘m uspofiádáním mezi jednotliv˘mi ãástmi
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svûta. Je evidentní, Ïe stupÀující se ekonomické nerovnosti mezi jednotliv˘mi
oblastmi svûta vzájemné harmonické souÏití lidí z rÛzn˘ch kulturních zázemí neu-
moÏÀují. Nedostateãné fie‰ení tohoto problému zesiluje napûtí mezi bohat˘m Seve-
rem a chud˘m Jihem a napomáhá formování souãasné podoby svûta. Extrémní
chudoba, absence základní zdravotní péãe, nedostateãn˘ pfiístup k základnímu
vzdûlání, ‰ífiení HIV/AIDS a dlouhodobû nefie‰ené politické problémy jsou faktory,
které vytváfiejí Ïivnou pÛdu pro radikální, extrémistické a dokonce teroristické jed-
nání. Také Vysok˘ panel OSN zdÛraznil nutnost odstraÀovat kofieny ozbrojen˘ch
konfliktÛ a poukázal na potfiebu propojit boj proti extrémní chudobû s bojem proti
nov˘m bezpeãnostním hrozbám.

2.1.3. Ekologick˘ deficit

Dal‰ím deficitem souãasného nadnárodního uspofiádání je stále více nadnárod-
nû provázané ohroÏování Ïivotního prostfiedí, které pfierÛstá do globálního ohroÏe-
ní planety Zemû jako celku. Ekonomická globalizace, která jednostrannû a nekon-
trolovanû preferuje ekonomick˘ rÛst pfied ostatními rÛstov˘mi faktory (sociálními,
politick˘mi, kulturními, bezpeãnostními a environmentálními) naráÏí zásadním zpÛ-
sobem na limity surovinov˘ch zdrojÛ a biologick˘ch podmínek Ïivota. K hlavním
problémÛm patfií vyãerpání stratosférického ozónu, globální oteplování, skleníkové
plyny a ztráta biodiversity.

Zrychlují se rovnûÏ procesy niãící biosféru, ‰ífií se zneãi‰Èování mofií, niãení tro-
pick˘ch pralesÛ a biofondu planety, ub˘vá zdrojÛ pitné vody, zrychluje se ãerpání
neobnoviteln˘ch zdrojÛ a prohlubuje se krize odpadového hospodáfiství.

Zásadními celosvûtov˘mi ekologick˘mi problémy, na nichÏ se shoduje OSN
a OECD, jsou: zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí ze zemûdûlství, neudrÏitelné dranco-
vání vod rybolovem, emise skleníkov˘ch plynÛ, emise z automobilové a letecké
dopravy, produkce komunálních odpadÛ, ztráta biologické rozmanitosti, úbytek roz-
lohy tropick˘ch pralesÛ, ohroÏení kvality podzemních vod ãi zneãi‰tûní kvality
ovzdu‰í ve mûstech. 

âeská strana sociálnû demokratická se plnû shoduje se stanoviskem OSN vyjá-
dfieném ve Zprávû jejího generálního tajemníka Kofi Annana v roce 2000 pfii pfiípra-
vû Summitu tisíciletí, Ïe pfiíãinou ekologická krize, které ãelíme, je chudoba, lho-
stejnost a chyby pfii fiízení. Pfiedpokládá se, Ïe závaÏná ekologická pfiekvapení svût
je‰tû ãekají. Proto je nezbytné pfiijmout okamÏitá opatfiení v oblasti klimatické
zmûny, vodního hospodáfiství a ochrany pÛdy a biodiversity.

Není moÏné nadále pl˘tvat neobnoviteln˘mi zdroji a celosvûtovû devastovat
Ïivotní prostfiedí. Takov˘to neudrÏiteln˘ trend vede ke zkracování délky Ïivota
obyvatel v rozvojov˘ch, ale i rozvinut˘ch zemích. Na celém svûtû se zhor‰uje
kvalita vod, nadále se zneãi‰Èuje ovzdu‰í, odpady se recyklují v minimální mífie
a stále roste podíl chemikálií uÏívan˘ch v zemûdûlství, které neodvratnû niãí
pÛdu. 

Roste poãet pfiírodních katastrof, které mají za následek nesãetné lidské obûti
a nevyãíslitelné materiální ‰kody. Je prokazatelné, Ïe jednou z hlavních pfiíãin tûch-
to tragédií je globální oteplování v dÛsledku zv˘‰ené produkce skleníkov˘ch plynÛ.
Nedostateãnû je kontrolována pfiítomnost zdravotnû rizikov˘ch chemikálií v potravi-
nách a dal‰ích v˘robcích. Ub˘vá svûtové fauny a flóry. Bohat˘ Sever fie‰í ãasto své
problémy v ochranû Ïivotního prostfiedí na úkor rozvojov˘ch zemí, kde dochází
k devastaci pfiírodního bohatství.

Na celosvûtové úrovni dochází k pl˘tvání energií a materiálem. Zatím v‰ak exis-
tuje pouze malá podpora zavádûní inovací a moderních technologií, které produku-
jí ménû zplodin a odpadÛ a souãasnû jsou ménû energeticky a materiálovû nároã-
nû. Zavedení tûchto technologií by zv˘‰ilo produktivitu a sníÏilo provozní v˘daje.
Tyto technologie jsou jiÏ dostupné ve vût‰inû prÛmyslov˘ch odvûtví; problémem je
neochota nadnárodních spoleãností zavádût je do v˘roby, protoÏe tyto investice
jsou finanãnû nároãné, krátkodobû sniÏují zisk a mohou vést k zániku fiady doda-
vatelÛ ãi odvûtví.

PfiestoÏe existuje Program OSN pro Ïivotní prostfiedí (UNEP) a speciální
fond pro financování projektÛ na ochranu Ïivotního prostfiedí ãi Komise OSN
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pro udrÏiteln˘ rozvoj, souãasn˘ trend v˘voje svûtového Ïivotního prostfiedí je
neudrÏiteln˘. Nûkteré nejrozvinutûj‰í zemû upfiednostÀují rÛst neomezené spo-
tfieby, zakonzervování souãasn˘ch v˘robních postupÛ a ochranu tradiãních
odvûtví na úkor ochrany Ïivotního prostfiedí a kvality Ïivota vût‰iny obyvatel
na‰í planety. 

Zatím se pot˘káme s neuspokojivou úãinností úmluv OSN v oblasti Ïivotního
prostfiedí, nedostateãnou finanãní a expertní úãastí nejrozvinutûj‰ích zemí svûta –
vãetnû USA – pfii fie‰ení globálních ekologick˘ch problémÛ. Uspokojování tûchto
poÏadavkÛ je v‰ak nezbytnou podmínkou, aby se zastavila pokraãující devastace
pfiírody, aby se zastavilo prohlubování chudoby a sniÏování kvality Ïivota.

âeská strana sociálnû demokratická spoleãnû s dal‰ími zemûmi Evropské unie
upozorÀuje, Ïe zatím nebylo vynaloÏeno dostateãné úsilí, aby celosvûtová ochrana
Ïivotního prostfiedí byla prioritou aktivit OSN, a aby byla podporována také v‰emi
rozvinut˘mi zemûmi svûta. RovnûÏ zdÛrazÀuje, Ïe jedním z nezanedbateln˘ch
moÏn˘ch, zatím v‰ak podceÀovan˘ch zdrojÛ k financování projektÛ na ochranu
Ïivotního prostfiedí je dÛsledné prosazení principu - zneãi‰Èovatel platí v celosvûto-
vém mûfiítku. Dosud nadnárodní spoleãnosti nebyly zavázány, aby nesly svÛj díl
odpovûdnosti, a nebylo prosazeno, aby kupfi. ãerpání pfiírodních zdrojÛ podléhalo
zdanûní. Tímto zpÛsobem pfiicházíme o dal‰í zdroje a prostfiedky k financování pro-
jektÛ na ochranu Ïivotního prostfiedí. 

2.1.4. Bezpeãnostní a obrann˘ deficit

âeská republika je v souãasné dobû konfrontována s bezpeãnostními hrozbami,
které ohroÏují nejen ji, ale také její spojence v Evropské unii a NATO i západní civi-
lizaci jako celek. Tûmito bezprostfiedními hrozbami jsou mezinárodní terorismus,
státní i nestátní ozbrojené intervence v rozporu s mezinárodním právem, ‰ífiení
zbraní hromadného niãení, existence nestabilních a rozvrácen˘ch státÛ, vnitfiní
a regionální konflikty. ZpÛsob fie‰ení bezpeãnostních problémÛ svûta musí b˘t mul-
tilaterální, neboÈ unilaterální cesta pfiedstavuje znaãné riziko. 

Kromû uveden˘ch hrozeb existuje v‰ak i ‰iroké spektrum sílících hlub‰ích hro-
zeb, jako jsou napfi. sociálnû-ekonomické hrozby (extrémní chudoba), pÛsobení
organizovaného zloãinu (a jeho prorÛstání do politiky), politická kriminalita, techno-
logické katastrofy, environmentální hrozby (globální oteplování), rÛst nacionalismu
a fundamentalismu, zranitelnost informaãní infrastruktury, zranitelnost finanãních
trhÛ apod.

âeská strana sociálnû demokratická si uvûdomuje, Ïe tûmto hrozbám mÛÏe
âeská republika efektivnû ãelit pouze jako platn˘ ãlen nejv˘znamnûj‰ích politick˘ch
a bezpeãnostních organizací v transatlantickém prostoru, kter˘mi jsou Evropská
unie a Severoatlantická aliance. âlenstvím v NATO (1999) a následn˘m vstupem
do EU (2004) se zavr‰il vnûj‰í rozmûr na‰eho transformaãního období a zmûnilo se
postavení âR v politickém a bezpeãnostním prostfiedí Evropy de-iure. 

Vstoupili jsme do období, v nûmÏ zatím postrádáme komplexnûj‰í zakotvení
v nov˘ch podmínkách de-facto, coÏ znamená skuteãné potvrzení v˘znamu obou
tûchto organizací a rÛst moÏností aktivnû usmûrÀovat jejich rozvoj. Obû organizace
se dynamicky vyvíjejí. Je to jejich odpovûì na nové situace, jejichÏ symbolem se
staly teroristické útoky v USA, ·panûlsku, Rusku, na Blízkém v˘chodû a v Asii
a okupace Iráku. NATO se postupnû transformuje a EU stále více získává i vlastní
„vnûj‰í" bezpeãnostní rozmûr, jehoÏ projevem je posilování a rozvoj evropské bez-
peãnostní a obranné politiky. 

2.2. Vize globální spravedlnosti

Sociální spravedlnost a solidarita v globálním vûku

Globalizace je historicky otevfien˘m procesem, kter˘ staví pfied v‰echny politic-
ké síly naléhavou otázku, jak na ni reagovat. Politické spory v západním svûtû se
pfiitom koncentrují pfiedev‰ím na problém funkãnosti a rekonstrukce sociálního státu.
Toto téma má pro sociální demokracii zásadní v˘znam. Její dûjiny jsou tûsnû spja-
ty s roz‰ífiením a upevnûním instituce sociálního státu, do nûhoÏ sociální demokra-
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cie vtiskla své pfiedstavy o hodnotném Ïivotû. Obecnû lze fiíci, Ïe ze sociálního
státu, z jeho udrÏení, rozvoje a rekonstrukce v globálním vûku ãerpá sociální demo-
kracie svoji legitimitu jako politického hnutí.

Nacionalistické stanovisko vychází z iluze, Ïe je moÏné vystoupit z procesÛ glo-
balizace bez destruktivních následkÛ pro ekonomick˘ a sociální systém vlastního
politického spoleãenství. 

Naopak neoliberálové pojímají postupující globalizaci jako nezadrÏiteln˘ proces,
jehoÏ nejistotám a hrozbám se má politika – vãetnû rozkladu sociálního státu –
i jednotlivec pasivnû pfiizpÛsobovat a spoléhat pfiedev‰ím na pÛsobení trhu. Pfies-
toÏe neoliberálové deklarují nutnost pasivnû pfiijímat proces globalizace s ve‰kerou
jeho rozporností, ve skuteãnosti cílevûdom˘m oslabováním úlohy státu projevují
velkou aktivitu ve snaze uvolnit cestu pro své asociální pojetí globalizace. Lidem
nenabízejí pfiijatelnou vizi budoucnosti. Jinak tomu ani nemÛÏe b˘t, neboÈ trh sám
o sobû nezajistí plnou zamûstnanost, nebude hledat cesty ke sníÏení vysoké míry
nezamûstnanosti, ani se nepostará o udrÏiteln˘ rozvoj a sociální spravedlnost. Trh
sám o sobû nedává rovnou pfiíleÏitost intelektualizaci ãlovûka, kvalitû a prodluÏo-
vání jeho Ïivota, kvalitû jeho zdraví a Ïivotního prostfiedí. Trh sám o sobû nevyfie‰í
problémy, plynoucí z ekonomické nerovnosti mezi Severem a Jihem. Trh sice pro-
kázal a nadále prokazuje svoji motivaãní sílu, v˘konnost a svÛj v˘znam, je v‰ak
pouze nástrojem, a nikoliv samoúãeln˘m cílem. Jeho pozitivní úãinky lze uchovat,
ba dokonce znásobit, jen v pfiíslu‰ném regulaãním, institucionálním rámci zaruãují-
cím vzájemnou interakci s politick˘mi, sociálními, kulturními a environmentálními kri-
térii rozvoje ãlovûka.

Sociální demokracie nechce globalizaci ignorovat a zadrÏovat jako nacionalisté.
Nechce ji ani ponechat v rukou neoliberálÛ s jejich pfiedstavami o volném pÛsobení
trhu, které nutnû vede k rozkladu sociálního státu. Sociální demokracie chce glo-
balizaci „osedlat" a získat ji do sluÏeb ãlovûka. Ná‰ pfiístup vychází z toho, Ïe je
moÏné a potfiebné globalizaci usmûrÀovat. Sociální demokracie proto povaÏuje za
nutné vyuÏít moÏností, které globalizace poskytuje, a zároveÀ úãinnû vystupovat
proti hrozbám, které ji provázejí.

Sociální demokracie chce promûnit souãasnou neoliberální globalizaci v globál-
ní spravedlnost. Odmítá svût, v nûmÏ se za pokrok povaÏuje vláda trhu. Dosavad-
ní historické zku‰enosti ukazují, Ïe selhaly a opakovanû selhávají obû krajní cesty
– jak „ãistû trÏní", tak „centrálnû plánovaná" ekonomika. Pro dosaÏení vy‰‰í pro-
duktivity nové spoleãnosti – spoleãnosti znalostí – i pro její dal‰í rozvoj mÛÏe b˘t
úspû‰ná pfiedev‰ím modernizovaná sociálnû-trÏní ekonomika, zaloÏená na smí‰e-
né, optimálnû vyváÏené úloze státu a trhu. A to zejména pfii regulaci trhu, pfii roz-
dûlování a pfierozdûlování jeho v˘sledkÛ vãetnû rozvíjení vefiejn˘ch sluÏeb i pfii vyu-
Ïívání plurality vlastnick˘ch forem kapitálu, vãetnû funkãního partnerství vefiejného
a soukromého sektoru.

Míra a podoba tohoto „vyvaÏování" se musí historicky vyvíjet, protoÏe se budou
mûnit i hlavní „hnací" síly a faktory rÛstu produktivity a ekonomiky. Ve vznikající spo-
leãnosti znalostí v globalizovaném svûtû se kyvadlo vyváÏené úlohy „neviditelné ruky
trhu" a „viditelné ruky státu" bude spí‰e opût posunovat ke zv˘‰ení úlohy viditelné ruky
státu, a to zejména na nadnárodní (nadstátní) úrovni, protoÏe trh v mnohém selhává
jiÏ nejen na národní, ale stále více jiÏ také na nadnárodní, globální úrovni.

Pfii zvy‰ování produktivity budou vedle kapitálu stále v˘znamnûj‰ím v˘robním
faktorem znalosti. Vedle vlastníkÛ kapitálu se tak bude v podnicích posilovat i úloha
vlastníkÛ znalostí. Sociální demokracie bude proto prosazovat zvy‰ování spoluú-
ãasti zamûstnancÛ – vlastníkÛ znalostí – i pfii rozhodování a rozdûlování v˘sledkÛ
práce. 

Sociální demokracie bude prosazovat zásadu sociální spravedlnosti a solidarity
proti individuálnímu nákladu a v˘nosu tak, aby dlouhodobû byla pfiekonávána sou-
ãasná prohlubující se polarizace mezi bohat˘mi a chud˘mi – sociálními skupinami
i zemûmi – a aby nepfierÛstala i do vzdûlávání nebo do péãe o zdraví ãlovûka ãi
o dÛstojné stáfií.

Sociální demokracie varuje pfied stávajícím v˘vojem globalizace. Vyslovuje se
pro kontrolu a regulování globalizaãních procesÛ, které by nemûly slouÏit jen potfie-
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bám tûch nejsilnûj‰ích. Síly jednotliv˘ch státÛ – snad s v˘jimkou tûch nejsilnûj‰ích
– pro tento úkol síly zjevnû nestaãí. Proto sociální demokracie klade takov˘ dÛraz
na mezinárodní a nadnárodní spolupráci. Je ve spoleãném zájmu v‰ech, aby se
o „osedlání" globalizace pomocí regulace a solidarity usilovalo na základû soustfie-
dûného, dlouhodobého a programovû zamûfieného úsilí na nadnárodní, nadstátní
úrovni. Jedinû tak lze odvrátit hrozbu katastrofického v˘voje. 

2.2.1. Prosperita a sociální spravedlnost

Sociální demokracie vychází z toho, Ïe globální integrace mÛÏe posunout svût
k prosperitû. Pfiínosná v‰ak mÛÏe b˘t jedinû v pfiípadû, Ïe národní státy, jejich
seskupení, mezinárodní organizace i obãanské spoleãnosti dokáÏí aktivnû ãelit zfie-
telnû nedostateãnému chápání sociálních potfieb spoleãnosti. Pfiedpokladem zmûny
je pfiekonat nekritickou pfiedstavu o zisku jako o v˘luãném kritériu spoleãenského
rozvoje a pfiestat jej necitlivû aplikovat v ne-ekonomick˘ch oblastech spoleãenské-
ho Ïivota. Vyhlídka na zisk má nezastupiteln˘ motivaãní v˘znam, nesmí se v‰ak
vymknout kontrole. Kontrola ekonomiky vefiejnou mocí je proto podmínkou rozvoje
pozitivních stránek globalizaãního procesu.

Vytvofiení úãinn˘ch nástrojÛ pro regulaci globalizace, zejména pro regulaci glo-
bálních kapitálov˘ch tokÛ a nadnárodních korporací, je stále naléhavûj‰í potfiebou
nejen na národní úrovni, ale zejména na dvou dal‰ích úrovních – pfiedev‰ím na
úrovni regionální (kontinentální) a na úrovni celosvûtové, s cílem dosáhnout rovno-
váhy multipolárního svûta.

V˘zvám globalizace se bezprostfiednû aktivnû pokou‰ejí ãelit regionální inte-
graãní seskupení státÛ jako EU, ASEAN a MERCOSUR, ale obdobnû i nejvût‰í
státy, USA, âína, Rusko, Indie, Japonsko aj. Vstupují tak do soubûÏného procesu
regionální a celosvûtové integrace, která by mûla vytváfiet multipolární svût. Nejdá-
le dospûla v tomto smûru Evropská unie, která vypracovala programy smûfiující
k vyuÏití pozitivních pfiínosÛ globalizace a angaÏuje se pfii hledání úãinn˘ch odpo-
vûdí na globalizaãní v˘zvy v mezinárodním mûfiítku. 

V tomto rámci pÛsobí aktivnû také ãeská sociální demokracie. PovaÏuje za
nezbytné, aby se k fie‰ení aktuálních otázek globalizace pfiistupovalo komplexnû:
aby se na jedné stranû urychlenû realizovala pozitivní opatfiení, na nichÏ se mezi-
národní spoleãenství jiÏ shodlo, a aby se do nich âeská republika aktivnû zapojila;
a na druhé stranû byly postupnû prosazeny zásadní reformy, které omezí negativní
dÛsledky globalizace.

âeská strana sociálnû demokratická bude také dÛslednû usilovat o to, aby se
mezinárodní organizace (Organizace spojen˘ch národÛ, Svûtová obchodní organi-
zace, Mezinárodní mûnov˘ fond, Svûtová banka, Organizace pro hospodáfiskou
spolupráci a rozvoj) transformovaly a pfiijaly úãinná opatfiení k regulování negativ-
ních stránek globalizaãních procesÛ. PoÏaduje, aby byly plnûny jiÏ schválené pro-
gramy, které fie‰í globální problémy, napfi. program OSN sníÏit do roku 2015 svûto-
vou chudobu (obsaÏen˘ v Deklaraci tisíciletí). 

PovaÏuje za potfiebné na mezinárodních fórech i v jednotliv˘ch státech co nej-
dfiíve projednat a pfiijmout opatfiení na základû návrhÛ Svûtové komise o sociálním
rozmûru globalizace z února 2004. Dále se âSSD staví za roz‰ífiení mezinárodní
iniciativy pod názvem „Globální dohoda" z roku 2000 (Global Compact), která sdru-
Ïuje velké nadnárodní spoleãnosti, agentury OSN, zástupce odborÛ a organizací
obãanské spoleãnosti s cílem podporovat principy v oblasti lidsk˘ch práv, práv pra-
cujících, Ïivotního prostfiedí a v boji proti korupci. Poznatky z této iniciativy mohou
slouÏit jako jeden z podnûtÛ pro právní rámec globální spravedlnosti na meziná-
rodní i národní úrovni.

âSSD ve svém programu vychází z toho, Ïe existující mezinárodní organiza-
ce je tfieba nejen posilovat, ale téÏ reformovat do podoby, umoÏÀující spoluvytvá-
fiet a garantovat nov˘ svûtov˘ fiád zaloÏen˘ na principech legitimity, lidsk˘ch práv,
multikulturního uznání, sociální spravedlnosti, solidarity a ekologické udrÏitelnos-
ti rozvoje.

Pokud jde o reformní a regulaãní opatfiení v rámci mezinárodního spoleãenství,
ãeská sociální demokracie bude usilovat zejména o realizaci následujících krokÛ:

17

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 17



� Vytvofiit v rámci OSN Bezpeãnostní radu pro ekonomiku, spoleãnost a Ïivotní
prostfiedí, která by koordinovala udrÏiteln˘ rozvoj.

� Reformovat brettonwoodsk˘ systém finanãních organizací OSN (Mezinárodní
mûnov˘ fond a organizace Svûtové banky) s cílem vytvofiit svûtovou finanãní
organizaci s regulaãními pravomocemi, která by zajistila prÛhlednost finanã-
ních trhÛ pfii dodrÏování dohodnut˘ch pravidel chování.

� Prosazovat posílení role Evropské unie a nejvût‰ích zemí Jihu v reformova-
n˘ch mezinárodních finanãních institucích, zvlá‰tû v Mezinárodním mûnovém
fondu a v organizacích Svûtové banky s cílem zv˘‰it jejich úlohu pfii pfiedchá-
zení a zvládání finanãních krizí.

� Vytvofiit globální systém regulace hospodáfiské soutûÏe ke kontrole nadná-
rodních korporací a vymezit jejich ekologické a sociální závazky.

� Vytvofiit globální daÀov˘ systém, kter˘ by napomáhal omezení negativních
dÛsledkÛ globalizace. Jde zvlá‰tû o zavedení danû, zatûÏující mûnové spe-
kulaãní transakce a vyãerpávání neobnoviteln˘ch zdrojÛ.

� Blokovat a postupnû likvidovat tzv. daÀové ráje.

� Zv˘‰it roli Mezinárodní organizace práce tak, aby vedla svût k mezinárodní-
mu vefiejnému sociálnímu fiádu, kter˘ by vytváfiel pfiedpoklady proto, aby bylo
postupnû moÏné uskuteãnit spoleãnost znalostí a plné zamûstnanosti ve
v‰ech zemích.

� Realizovat mezinárodní programy financování rozvoje chud˘ch, rozvojov˘ch
zemí, jejich oddluÏení a zaji‰tûní volného nediskriminaãního pfiístupu jejich
zboÏí na svûtové trhy. Vytvofiit mezinárodní fond pro financování nejnaléha-
vûj‰ích potfieb rozvojov˘ch zemí, napfi. pro pomoc obyvatelstvu ohroÏenému
hladomorem v krizov˘ch oblastech, pro boj proti AIDS.

� Zavést pfiísnou evidenci a vysoké globální zdanûní obchodu se zbranûmi,
reformovat vojenské rozpoãty s cílem zefektivnit vojenské v˘daje, v rámci
postupného utváfiení svûta bez mezinárodního zloãinu, terorismu a válek.

Sociálnûdemokratické hnutí má pfiedpoklady, aby se stalo hlavní politickou silou,
která zformuluje politiku k úãinnému usmûrnûní globalizaãních procesÛ a k utváfie-
ní globální spravedlnosti v 21. století. Sociální demokracie 21. století musí nabíd-
nout nejen ekonomickou, ale téÏ demokratickou a sociální vizi svûta, do nûhoÏ vstu-
pujeme: vizi globální spravedlnosti. Vychází z poznání, Ïe existuje spojitost mezi
prosperitou jednotliv˘ch zemí a obecnou úrovní demokracie a lidsk˘ch práv, sociál-
ním zabezpeãením a vzdûláním lidu. Proti dominujícímu neoliberálnímu „nepofiád-
ku" musí proto sociální demokraté formulovat a postupnû prosazovat svûtov˘ eko-
nomick˘, sociální, politick˘, multikulturní, ekologick˘ a bezpeãnostní „fiád".

Snahám o oslabování nebo i opou‰tûní zásad sociálního zabezpeãení na národ-
ní úrovni musí sociální demokracie aktivnû ãelit rozvíjením jeho zásad na více úrov-
ních: na rovinû lokální, národní, kontinentální a globální.

2.2.2. Globální vládnutí a multikulturní fiád

Vize globální spravedlnosti obsahuje také politickou a multikulturní stránku.
Ta se odvíjí od pfiedstavy, Ïe dosavadní svûtov˘ systém, kter˘ je prozatím zaloÏen
na právu vytváfieném stále slab‰ími suverénními státy, chceme postupnû pfietváfiet
na svûtov˘ systém, kter˘ by mûl b˘t multikulturnû diferencovan˘, zaloÏen na respek-
tování lidsk˘ch práv a vybaven globální legitimitou.

Musíme vyjít z kritického hodnocení souãasného stavu nadnárodního uspofiádá-
ní, v nûmÏ se rozmanit˘m zpÛsobem spojují rÛznorodé spoleãnosti v nedobrovolné
rizikové spoleãenství, které je odkázáno na vzájemné uznání a spolupráci. Musíme
najít odpovûì na otázku, jak uspofiádat stále závislej‰í národní státy a zároveÀ jak
zamezit podkopávání základních pfiedpokladÛ mezinárodního práva, neboÈ spolu
s oslabováním faktické suverenity národních státÛ se stírají ostré hranice mezi vnitfi-
ní a vnûj‰í politikou i v ekonomicky nejsilnûj‰ích státech a jednotlivé spoleãnosti
postupnû ztrácejí schopnost samostatnû urãovat podmínky reprodukce svého vlast-
ního Ïivota.
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Náznaky odpovûdi se jiÏ objevují v urãit˘ch pozitivních reakcích na souãasnou
situaci. Na jednotliv˘ch kontinentech se postupnû vytváfiejí základy zesílen˘ch kon-
tinentálních vazeb prostfiednictvím komunikace, vzájemného uznání a spolupráce
(analogicky s jednotliv˘mi etapami sjednocování evropského kontinentu), které
teprve mohou vytvofiit reálnou mocenskou základnu pro Ïádoucí politiku lidského
spoleãenství v celosvûtovém mûfiítku (na rovinách lokálních, národních, regionál-
ních nebo kontinentálních a na rovinû globální). Teprve tato reálná mocenská
základna vzájemnû obohacujícího styku mezi rÛznorod˘mi politicko-právními a eko-
nomicko-sociálními regionálními a kontinentálními reÏimy by mohla vytvofiit podmín-
ky pro právní a politické zkrocení imperativÛ globálního trhu a pro zmírnûní jeho
destruktivního pÛsobení na rozdílné regiony a kontinenty svûta.

Takov˘mto zpÛsobem by bylo moÏné pfienést urãit˘ institucionální rámec pro
demokratické rozhodování v západních zemích z národní na nadnárodní rovinu.
Evropská unie se pfiitom stává prototypem tohoto druhu nadnárodního projektu na
kontinentální rovinû. Neznamená to v‰ak pouze vytvofiení vût‰ího regionu a posíle-
ní pravomocí jeho centra, ale také uspofiádání vyváÏeného rámce pro víceúrovÀo-
vé rozhodování od roviny lokální pfies rovinu národní a rovinu kontinentální
a postupnû aÏ na rovinu globální. V tomto projektu bude formování roviny globální-
ho vládnutí do znaãné míry záleÏet na na‰í schopnosti jednak reformovat jednotlivé
instituce OSN ve smyslu odstranûní dominance velmocí a jednak zv˘‰it pravomoci
tûchto institucí.

Vize globálního vládnutí je spjata také s pfiedstavou multikulturního fiádu, kter˘
pfiedpokládá respektování lidsk˘ch práv a úsilí o harmonick˘ vztah mezi pfiíslu‰ní-
ky a národy jednotliv˘ch kultur jak v rámci jednotliv˘ch státÛ, tak na mezinárodní
úrovni. Multikulturním uspofiádáním v rámci jednoho národního státu se tak reali-
zuje my‰lenka prohlubování demokracie. UskuteãÀuje se souÏití s men‰inami, na
jejichÏ práva se ve vût‰inû zemí dfiíve zapomínalo. Zatímco se tradiãní demokra-
tická politika ãasto omezuje na vládu vût‰iny, multikulturní demokratická politika
se nespokojuje s pfiehlasováním a ignorováním hlasÛ národnostních a jin˘ch
minoritních skupin obyvatelstva, ale zaãleÀuje názory a poÏadavky men‰in do
realizace politiky. V rámci této politiky se nároky na uznání men‰inov˘ch identit
mohou transformovat tak, Ïe pro vût‰inovou populaci pfiestávají b˘t pfiíãinou
národnostních, rasov˘ch a sociálních nepokojÛ. Mohou se naopak stávat v˘zvou
k Ïivotu v multikulturní spoleãnosti, v níÏ se lidé s odli‰n˘m kulturním zázemím
mohou vzájemnû obohacovat.

Kromû souÏití vût‰inového obyvatelstva s men‰inami v rámci jednoho státu
musíme uspofiádávat také a pfiedev‰ím mezinárodní a mezistátní vztahy mezi lidmi
z odli‰n˘ch kultur. Proto je zapotfiebí odstraÀovat materiální a kulturní zneuznání
marginalizovan˘ch skupin a národÛ, a tím vytváfiet podmínky pro legitimní formy
vlády ve v‰ech zemích svûta. Pfiedpokladem je pfiitom globální konsensus o lid-
sk˘ch právech, kter˘ je sice zakotven v celosvûtovû schválené V‰eobecné dekla-
raci lidsk˘ch práv (OSN), ale byl nejednou naru‰ován jednotliv˘mi státy. Prvním kro-
kem k souÏití lidí z jin˘ch kulturních prostfiedí v celoplanetárním i evropském mûfiít-
ku se pak zdá b˘t vzájemné uznání ãlenÛ vût‰inové spoleãnosti a men‰in v rámci
národních státÛ.

Obecnû lze fiíci, Ïe globalizace s sebou pfiiná‰í také urãité nadûje globálního poli-
tického a multikulturního uspofiádání. âeská strana sociálnû demokratická chce
v tomto novém prostfiedí pfiispívat k rozvoji legitimního uspofiádání v globálním
mûfiítku a usilovat o posilování demokracie v Evropû a západním svûtû. Pfii naplÀo-
vání tûchto cílÛ je âeská strana sociálnû demokratická pfiipravena nadále spolu-
pracovat s Organizací spojen˘ch národÛ, Evropskou unií, Amnesty International
a dal‰ími institucemi a sdruÏeními, které si kladou podobné cíle.

2.2.3. Îivotní prostfiedí a udrÏiteln˘ rozvoj

âeská strana sociálnû demokratická povaÏuje udrÏiteln˘ rozvoj za správnou
cestu rozvoje svûtového spoleãenství. Plnû se ztotoÏÀuje s pûti prioritami Svûtové-
ho summitu udrÏitelného rozvoje z roku 2002, podle nichÏ je nezbytné pfiijmout na
globální úrovni konkrétní opatfiení: (1) voda, (2) energie, (3) zdraví, (4) zemûdûlství,
a (5) biodiversita. ZtotoÏÀujeme se rovnûÏ s Implementaãním plánem pfiijat˘m na
tomto summitu státÛ OSN. Mezi jeho hlavní cíle patfií: 

19

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 19



� odstranûní chudoby (sníÏení poãtu lidí Ïijících v extrémní chudobû, v hygie-
nicky nepfiijateln˘ch podmínkách, bez pfiístupu k pitné vodû a energii), 

� zmûna neudrÏiteln˘ch vzorcÛ spotfieby a v˘roby (oddûlení hospodáfiského
rÛstu od negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a na sociální podmínky, zejmé-
na v oblasti energetiky, dopravy, nakládání s nebezpeãn˘mi chemick˘mi lát-
kami, resp. s odpady),

� ochrana a fiízení pfiírodní základny ekonomického a sociálního rozvoje (udrÏi-
telné vyuÏívání zdrojÛ pitné vody, mofií a oceánÛ, ochrana ozónové vrstvy
Zemû a prevence globálních zmûn klimatu, ochrana biodiversity, prevence
desertifikace (roz‰ifiování pou‰tí), udrÏitelné vyuÏívání nerostn˘ch surovin,
udrÏitelné zemûdûlství a lesnictví, udrÏiteln˘ turismus, zlep‰ení prevence
a krizového fiízení v pfiípadû pfiírodních katastrof),

� zdraví a udrÏiteln˘ rozvoj (zaji‰tûní pfiístupu k základní zdravotní péãi, zlep‰e-
ní hygienick˘ch podmínek v rozvojov˘ch zemích a státech s transformující se
ekonomikou, zdravotnická osvûta a v˘chova, boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze
a malárii, zdraví a Ïivotní prostfiedí).

âeská strana sociálnû demokratická plnû sdílí úsilí nejrozvinutûj‰ích státÛ svûta,
sdruÏen˘ch v OECD, jehoÏ je âeská republika ãlenem, v ochranû Ïivotního pro-
stfiedí a plnû podporuje Strategii OECD pro Ïivotní prostfiedí v prvním desetiletí dva-
cátého prvního století. K základním nástrojÛm fie‰ení stávajících globálních ekolo-
gick˘ch problémÛ patfií technologické zmûny. Je potfieba oddûlit zhor‰ování Ïivotní-
ho prostfiedí od hospodáfiského rÛstu, úãelnûji pfiitom vyhodnocovat a vyuÏívat
dosavadní zku‰enosti, dÛslednûji vyhodnocovat sociálnû-environmentální souvis-
losti ãi vyváÏen˘m zpÛsobem uplatÀovat soubory nástrojÛ.

Mezi hlavní kritéria udrÏitelnosti Ïivotního prostfiedí, stanovená touto strategií, se
fiadí obnovitelnost (pfiírodní zdroje nemohou b˘t ãerpány nad mez danou jejich pfii-
rozenou regeneraãní schopností), nahraditelnost (pouÏívání neobnoviteln˘ch pfií-
rodních zdrojÛ má b˘t omezeno mírou moÏnosti nalézt jejich náhradu obnoviteln˘-
mi zdroji ãi jin˘mi formami kapitálu), asimilace (vypou‰tûní nebezpeãn˘ch látek
nesmí pfiekroãit asimilaãní kapacitu prostfiedí), prevence nevratn˘ch zmûn (nutnost
zabránit nevratn˘m zmûnám v ekosystémech a jejich biogeochemick˘ch a hydrolo-
gick˘ch cyklech).

âeská strana sociálnû demokratická plnû podporuje respektování a uplatÀování
pfiístupu pfiedbûÏné opatrnosti a ztotoÏÀuje se s touto zásadou stanovenou OSN
a Strategií OECD. Zasadí se o to, abychom se postupnû pfiibliÏovali k cílÛm vyty-
ãen˘m ve Strategii OECD v oblasti Ïivotního prostfiedí. Jde o zachování integrity
ekosystémÛ prostfiednictvím efektivního hospodafiení s pfiírodními zdroji (v oblasti
klimatu, sladké vody a biodiversity), oddûlení negativních tlakÛ na Ïivotní prostfiedí
od ekonomického rÛstu (v oblasti zemûdûlství, dopravy a energetiky), zlep‰ení infor-
movanosti pfii rozhodování, mûfiení pokroku pomocí stanoven˘ch ukazatelÛ, sociál-
nû-environmentální souvislosti, zv˘‰ení kvality Ïivota,vzájemná globální environ-
mentální závislost, zlep‰ení fiízení a spolupráce. 

âeská sociální demokracie se zasadí za dÛslednou realizaci úmluv OSN v oblas-
ti Ïivotního prostfiedí a jejich prohloubení. Jejich sjednáním a zejména implementa-
cí reagují státy na nejaktuálnûj‰í problémy globálního Ïivotního prostfiedí. âeská
republika je smluvní stranou témûfi v‰ech pro nás relevantních úmluv OSN o ochra-
nû Ïivotního prostfiedí. Jedná se o následující úmluvy:

� VídeÀská úmluva na ochranu ozónové vrstvy a provádûcí Montrealsk˘ proto-
kol o látkách, které po‰kozují ozónovou vrstvu (vylouãení v˘roby a spotfieby
nûkolika desítek chemick˘ch látek, které po‰kozují ozónovou vrstvu, stav
Ïivotního prostfiedí a lidské zdraví)

� Úmluva o biologické rozmanitosti (zabezpeãení biodiverzity ãili variability
v‰ech Ïijících organismÛ vãetnû suchozemsk˘ch, mofisk˘ch a jin˘ch vodních
ekosystémÛ a ekologick˘ch komplexÛ)

� Rámcová úmluvy OSN o zmûnû klimatu a zejména provádûcí Kjótsk˘ proto-
kol (právní podklad pro sníÏení emisí skleníkov˘ch plynÛ na takovou úroveÀ,
která by nebyla pro dal‰í v˘voj planety nebezpeãná); Kjótsk˘ protokol je prv-
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ním a klíãov˘m krokem ke zmírnûní zmûn klimatu. (Sociální demokracie usi-
luje o to, aby byla pfiijata na mezinárodní úrovni dal‰í opatfiení vedoucí ke sní-
Ïení produkce skleníkov˘ch plynÛ, a tím ke sníÏení nebezpeãí pfiírodních
katastrof.)

� Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeãn˘ch odpadÛ pfies hranice
státÛ a jejich zne‰kodÀování 

� Rotterdamské úmluva (jejím cílem je ochrana Ïivotního prostfiedí a zdraví ãlo-
vûka pfied nepfiízniv˘mi úãinky nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek a omezování
obchodu s nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami)

� Stockholmská úmluva o persistentních organick˘ch polutantech (jejím cílem je
ochrana lidského zdraví a Ïivotního prostfiedí pfied ‰kodliv˘mi vlivy persistent-
ních organick˘ch polutantÛ, které jsou zásadnû nebezpeãné pro zdraví ãlovû-
ka)

� Aarhuská úmluva (úmluva Evropské hospodáfiské komise OSN o pfiístupu
k informacím, úãasti vefiejnosti na rozhodování a pfiístupu k právní ochranû
v záleÏitostech Ïivotního prostfiedí)

2.2.4. Multilaterální svût
Jak základní hodnoty a cíle, tak i zhodnocení souãasného stavu vedou ães-

kou sociální demokracii k tomu, Ïe povaÏuje multilateralismus za klíãov˘
aspekt bezpeãnostního konceptu mezinárodního uspofiádání. Podporuje zdÛ-
razÀování role Organizace spojen˘ch národÛ jako základního prostfiedku pro
fie‰ení problémÛ. RovnûÏ usiluje o rozvoj bezpeãnostních sloÏek Evropské
unie a NATO.

Na‰i podporu má rozvoj obãanské bezpeãnosti prosazované Evropskou unií.
Tato dimenze je zaloÏena na tom, Ïe obãané Evropy se nemohou oddûlit od bez-
peãnosti lidí kdekoliv ve svûtû. Proto má EU zásadní zájem na rozvíjení kapacit
a schopností, které by pfiispívaly ke globální lidské bezpeãnosti.

âeská sociální demokracie vychází z toho, Ïe bezpeãnost âR závisí na globální
bezpeãnosti a proto musíme b˘t pfiipraveni podílet se ve spolupráci s mezinárodním
spoleãenstvím na fie‰ení konfliktÛ a krizov˘ch situací. Hlavní dÛraz se musí klást na
prevenci konfliktÛ a krizov˘ch situací pfiedev‰ím hospodáfiskou, rozvojovou,
obchodní a humanitární politikou. âSSD se staví za fie‰ení tûchto konfliktÛ a krizí
mírov˘mi prostfiedky a odmítá preventivní války. V nezbytn˘ch pfiípadech nevyluãu-
je pouÏití síly v souladu s mezinárodním právem k podpofie vãasného, rychlého –
a kdyÏ si to situace vyÏaduje – i rozsáhlej‰ího vojenského zásahu. K tomu by mûly
b˘t pouÏity pfiedev‰ím mobilní a flexibilní vojenské síly. âSSD proto podporuje jejich
budování jak v rámci EU, tak v rámci NATO. Stejná pozornost ale musí b˘t vûno-
vána i formování policejních a civilních kapacit pro fie‰ení postkrizov˘ch situací
v místech konfliktÛ. âSSD se staví za to, aby v tomto procesu nedocházelo k dupli-
citû v ãinnosti obou organizací.

âeská sociální demokracie reflektuje rozdíly mezi Evropskou unií a Spojen˘mi
státy v pfiístupech k zaji‰Èování bezpeãnosti. Tyto odli‰nosti vypl˘vají z rÛzného
vnímání geopolitick˘ch a strategick˘ch zájmÛ, pfiestoÏe oba aktéfii ãelí v podstatû
stejn˘m bezpeãnostním hrozbám. Spojené státy deklarují unilaterální orientaci,
Evropa naopak multilaterální. Limity unilateralistické strategie jsou pfiitom zfiejmé,
neboÈ Ïádn˘ stát, byÈ sebemocnûj‰í, není a nebude schopen samostatnû organi-
zovat a fiídit mezinárodní systém. Proto dlouhodob˘m cílem âSSD je multilaterál-
ní svût.

ZároveÀ si je ãeská sociální demokracie plnû vûdoma toho, Ïe zaji‰tûní vnûj‰í
dimenze bezpeãnosti âR nelze oddûlit od její vnitfiní dimenze. Proto podporuje
vytváfiení jednotného, vnitfinû koordinovaného a akceschopného bezpeãnostního
systému, kter˘ bude pfiipraven˘ reagovat na v‰echny bezpeãnostní hrozby i ve spo-
lupráci s na‰imi spojenci.. 

âeská strana sociálnû demokratická bude podporovat úsilí, aby politické rozho-
dování v bezpeãnostní a obranné politice jednoznaãnû vycházelo z co nejvût‰ího
národního konsensu pfii definování priorit bezpeãnostní a obranné politiky v národ-
ním i mezinárodním mûfiítku.
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Za priority v bezpeãnostní a obranné politice âSSD povaÏuje:

� Podporu postupného pfiesnûj‰ího vymezení rolí OSN, EU a NATO.

� Pfiíspûvek k efektivnímu naplÀování cíle NATO, kter˘m je spoleãná obrana
a zvy‰ování obrann˘ch schopností. 

� Podporu rozvoje spoleãné zahraniãní, bezpeãnostní a obranné politiky, a pfie-
dev‰ím obrann˘ch schopností EU. 

� Podporu aktivit EU a NATO zamûfien˘ch na stabilizaci politické, ekonomické
a bezpeãnostní situace v bezprostfiedním okolí Evropské unie (Balkán,
v˘chodní Evropa, Kavkaz, Blízk˘ v˘chod, severní Afrika). 

� Posilování rozvoje vlastního obranného potenciálu âeské republiky pfiedsta-
vuje z hlediska její bezpeãnosti základ pro maximalizaci pozitivních efektÛ
vypl˘vajících z na‰eho ãlenství v NATO a EU. 

ZÁVùR

Jsme rozhodnuti pfiispívat k vytváfiení spoleãnosti, ve které chceme Ïít: spoleã-
nosti vzájemného uznání jednotlivcÛ i cel˘ch národÛ. Taková spoleãnost se vyzna-
ãuje tím, Ïe se lidé spoleãnû podílejí na vládnutí sobû sam˘m, Ïe prosazují sociální
spravedlnost a Ïe si navzájem projevují solidaritu. Taková spoleãnost vede ke zlep-
‰ení kvality kaÏdodenního Ïivota ãlovûka. Je to spoleãnost, která se rozvíjí od míst-
ní roviny pfies rovinu národní a rovinu regionální ãi kontinentální a dosahuje aÏ na
rovinu globální. Jde o spoleãnost globální legitimity a právní garance, sociální spra-
vedlnosti a solidarity, o spoleãnost, v níÏ se pfiedpokládá globální odpovûdnost. 

Pro obãany âeské republiky je dÛleÏité, aby politika brala v úvahu poznání svû-
tového v˘voje souãasn˘ch procesÛ a trendÛ jako základ pro zhodnocení na‰eho
vlastního postavení a na‰ich moÏností. Dnes nelze vystaãit ani s izolovan˘m vní-
máním na‰eho Ïivota pouze v rámci národního státu, ani s nostalgickou pfiedstavou
na‰eho „návratu do Evropy". Naopak, ãeská spoleãnost potfiebuje politickou sílu,
která by jí nabídla dÛvûryhodn˘ projekt vlastní osobitosti, kter˘ by se stal souãástí
integrující se Evropské unie a mûnícího se svûta. Na‰e spoleãnost potfiebuje vizi
budoucnosti, která by obãanÛm âeské republiky umoÏnila podílet se v zájmu v‰ech
lidí na utváfiení evropského a planetárního uspofiádání. To je úkol, kter˘ stojí pfied
âeskou stranou sociálnû demokratickou. My, ãe‰tí sociální demokraté, si uvûdo-
mujeme, Ïe k tomu, aby tento projekt slouÏil zájmÛm lidí v‰ech vrstev a zejména
tûm, ktefií jsou v souãasné dobû nezranitelnûj‰í, je nutné mnohé uãinit. Jsme odhod-
láni k tomu v‰emi sv˘mi silami pfiispût.

3. JAKOU EVROPU SPOLUVYTVÁ¤ÍME: 
PROJEKT EVROPSKÉ SPRAVEDLNOSTI

Vize globální spravedlnosti je úzce spojena s projektem utváfiení evropské spra-
vedlnosti prostfiednictvím postupného evropského sjednocování v rámci Evropské
unie. DÛvodem je skuteãnost, Ïe omezování vlivu národních státÛ a posilování role
nadnárodních útvarÛ se v souãasnosti projevuje zejména utváfiením regionálních
nebo kontinentálních celkÛ. Souãasné problémy, s nimiÏ se musíme pot˘kat na glo-
bální rovinû, se proto v nemalé mífie reprodukují na regionální nebo kontinentální
úrovni. Regulace ekonomiky je zatím nedostateãná, neboÈ ekonomick˘ aspekt kon-
tinentalizace pfiedbíhá ostatní dimenze kontinentálního sjednocování. Tento nesou-
lad naru‰uje pfiedev‰ím instituci demokratického sociálního státu, která se od 2.
svûtové války vyvíjela v rámci národního státu a stala se základem evropského
sociálního modelu zaloÏeného na regulaci trhu, demokracii, lidsk˘ch právech, soci-
ální spravedlnosti a solidaritû.
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Problém, pfied kter˘m stojí sociální demokracie, spoãívá v tom, Ïe model sociál-
ní stát jiÏ nelze udrÏet jen v úzkém národním rámci. Je v‰ak moÏné a Ïádoucí jej
rekonstruovat také a pfiedev‰ím v nadnárodním rámci. Tato situace nabízí pfiíleÏitost
k obnovû a pfiizpÛsobení modelu sociálního státu prostfiednictvím vzájemného
uznání obãanÛ a národÛ v rámci celé Evropské unie. To je sloÏit˘ proces, kter˘
vyÏaduje nejen hlub‰í politickou a sociální integraci na bázi EU, ale také integraci
multikulturní, environmentální, bezpeãnostní a ekonomickou. Rekonstrukce sociál-
ního státu na úrovni EU tedy vyÏaduje mnohostrann˘ integraãní proces v tomto spo-
leãném prostoru. ProtoÏe jednotlivé kroky první fáze rekonstrukce neprobíhají
v rámci souãasného integraãního procesu najednou, je zapotfiebí pokou‰et se
v‰echny aspekty integrace co nejvíce synchronizovat. Pfiitom bychom si mûli b˘t
vûdomi, Ïe projekt evropské integrace je v˘razem politické vÛle, a nikoli jen pasiv-
ního pfiizpÛsobování realitû.

Obecnû lze fiíci, Ïe Ïádn˘ stát v Evropû není natolik siln˘, aby se mohl vyrovnat
s hrozbami a vyuÏít pfiíleÏitostí souãasné globální doby sám. Proto je EU adekvátní
odpovûdí na tyto v˘zvy. Pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii bylo v zájmu
v‰ech obãanÛ âR, tak i v národním zájmu âR jako celku. Stejnû tak to platí o pfií‰-
tích fázích integraãního procesu. Stejn˘ v˘znam má evropské sjednocování také
pro ostatní obãany a státy EU i pro unii jako celek. Silná EU znamená silnou âR,
silná âR pfiispívá k posílení EU.

âeská republika se od 1. kvûtna 2004 stala ãlensk˘m státem Evropské unie. Je
to jedna z nejv˘znamnûj‰ích událostí v moderních ãesk˘ch dûjinách. NaplÀují se
vize a snaha nûkolika generací ãesk˘ch politikÛ usilujících o trvalé zaji‰tûní bez-
peãnosti a prosperity ãeského státu v rámci mírové, demokratické, sociálnû spra-
vedlivé a solidární Evropy.

âSSD je hrdá na to, Ïe se dÛslednû zasazovala o vstup âR do EU. V období,
kdy ji voliãi povûfiili vládní odpovûdností, vyjednala pfiíznivé podmínky pro vstup do
EU. âR se tak zapojila do Evropské unie jako její plnoprávn˘ ãlensk˘ stát a spolu-
rozhoduje o dal‰ím v˘voji EU. 

Za pozitivní skuteãnost povaÏujeme, Ïe obãané âeské republiky vyjádfiili v refe-
rendu v ãervnu 2004 pfiesvûdãivou 77 procentní vût‰inou podporu Smlouvû o pfii-
stoupení âR k Evropské unii. Toto rozhodnutí obãanÛ âR je pro âSSD závazkem
vytváfiit podmínky, aby âR v rámci EU vystupovala jako ãinorod˘, aktivní a respek-
tovan˘ ãlensk˘ stát pfiispívající k vytváfiení silné a prosperující Unie.

Co pfiinesla Evropská unie EvropanÛm

Evropská unie je v˘sledkem sjednocování, které na na‰em kontinentû zaãalo po
druhé svûtové válce. Je v˘razem hlubok˘ch zmûn, jeÏ v pováleãn˘ch letech v Evro-
pû nastaly. Do‰lo k usmífiení a ke spolupráci Francie a Nûmecka. Do integraãního
procesu se zapojily jak hlavní evropské státy, tak státy malé a stfiední velikosti. Dfií-
vûj‰í mocenské soupefiení bylo nahrazeno sloÏit˘m, ale fungujícím mechanismem
nalézání shody na bázi integraãních smluv v rámci spoleãnû vytvofien˘ch institucí.

Podafiilo se sjednotit státy s dlouhou historií, vlastní kulturou a tradicemi, které
sice mají fiadu spoleãn˘ch rysÛ, ale zároveÀ se v mnoha smûrech odli‰ují. Nejzá-
vaÏnûj‰ím a politicky nejambicióznûj‰ím cílem evropského sjednocování je vytvofiit
z Evropy kontinent míru, vylouãit válku jako prostfiedek fie‰ení sporÛ mezi ãlensk˘-
mi zemûmi a pfiispût k mírovému v˘voji na celém evropském kontinentû, zajistit
sociální zabezpeãení, rÛst Ïivotní úrovnû obyvatel, hospodáfiskou prosperitu
a ochranu Ïivotního prostfiedí.

Evropská unie je jedineãn˘m spoleãn˘m dílem evropsk˘ch státÛ a jejich obãa-
nÛ, ktefií pfiekonali tradiãní úzké národní pfiístupy a rozhodli se dobrovolnû na zákla-
dû mezinárodních smluv spolupracovat na spoleãném díle, které nemá v evropské
historii obdoby. Evropská unie je jedineãn˘ projekt, kter˘ sdruÏuje velké, stfiední
a malé státy. Pro âR je mimofiádnû dÛleÏité, Ïe pozice mal˘ch a stfiedních státÛ je
v institucích EU zv˘hodnûna na úkor státÛ velk˘ch.

Evropské sjednocování po druhé svûtové válce se vyvíjelo postupnû a s obtíÏe-
mi. V souãasné dobû je kompromisem mezi dvûma odli‰n˘mi pfiístupy k integraci.
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Evropská unie v‰ak oba hlavní pfiístupy spojuje. Zatímco ve spoleãnû dohodnut˘ch
hospodáfisk˘ch oblastech se prosadil komunitární pfiístup s nadnárodními prvky
a sdílenou suverenitou, v oblastech zahraniãní a vnitfiní politiky se v souãasné dobû
uplatÀuje mezivládní pfiístup vyÏadující souhlas v‰ech ãlensk˘ch státÛ. 

Pfies sloÏit˘ v˘voj dospûlo evropské sjednocování k integraci v nûkolika v˘znam-
n˘ch oblastech. V roce 1968 byla vytvofiena celní unie, v roce 1993 byl ustanoven
jednotn˘ evropsk˘ trh, v roce 1999 byla zavedena Evropská mûnová unie se spo-
leãnou mûnou euro. V roce 1993 vstoupila v platnost smlouva o Evropské unii,
podle níÏ se zúãastnûné státy shodly vytvofiit na bázi mezivládní spolupráce spo-
leãnou zahraniãní a bezpeãnostní politiku a tûsnûji spolupracovat v oblasti vnitfiních
vûcí a soudnictví. Postupnû se projednávají také dal‰í formy integrace, napfi. inte-
grace v sociální oblasti. Evropská unie prokázala svou Ïivotaschopnost a stala se
spoleãenstvím, které rozhodujícím zpÛsobem ovlivÀuje v˘voj v Evropû. âlenská
základna EU se stále roz‰ifiuje. Z pÛvodních ‰esti ãlensk˘ch státÛ v roce 1951 se
roz‰ífiila na 25 ãlensk˘ch státÛ v roce 2004.

Evropská unie je spoleãné dílo hlavních politick˘ch sil – sociální demokracie,
kfiesÈanské demokracie a liberálnû orientovan˘ch politick˘ch stran. Sociálnû demo-
kratické strany a socialistické vlády ãlensk˘ch zemí Unie podstatnû ovlivnily v˘voj
evropské integrace. Pfiedev‰ím jejich zásluhou má Evropská unie rozvinutou soci-
ální a ekologickou dimenzi, jedineãnou ve svûtû. Evropská unie je také evropskou
odpovûdí na globalizaãní procesy, cestou k vyuÏívání jejích pfiínosÛ a úãinn˘m
nástrojem k odstraÀování jejích negativních dÛsledkÛ.

Co znamená pro âeskou republiku ãlenství v Evropské unii

âR jako ãlensk˘ stát se zapojila do struktury vztahÛ Evropské unie a podílí se
na urãování její politiky. Je v pozici, jakou nikdy ve své moderní historii nemûla.
âlenství v EU posiluje bezpeãnost âR a dot˘ká se v‰ech aspektÛ politické ãin-
nosti – obãanÛ, obãanské spoleãnosti, parlamentu, vlády. Úãast ve velkém eko-
nomickém prostoru otvírá moÏnosti pro dynamick˘ rozvoj ãeského hospodáfiství.
âeská sociální demokracie navíc podporuje evropské sjednocování také v dal‰ích
oblastech.

Vstup do EU v˘znamnû posílil na‰e mezinárodní postavení. âR se zapojila do
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch hospodáfisk˘ch seskupení, které se podílí
jednou ãtvrtinou na svûtové v˘robû a je nejv˘znamnûj‰í svûtovou obchodní moc-
ností. Po zapoãtení vnitrounijního obchodu ãiní podíl EU kolem 40% na svûtovém
obchodu zboÏím a 42% na svûtovém obchodu sluÏbami. Po roz‰ífiení l. kvûtna 2004
tvofií EU 25 ãlensk˘ch státÛ s více neÏ 455 milióny obyvatel. Zv˘‰il se rÛstov˘ poten-
ciál Evropské unie.

EU zaujímá téÏ v˘znamné postavení v oblasti pfiím˘ch zahraniãních investic. Patfií
mezi nejv˘znamnûj‰í oblasti, kam smûfiují pfiímé zahraniãní investice, a sama patfií
mezi nejv˘znamnûj‰í v˘vozce pfiím˘ch zahraniãních investic. Napfi. v roce 2003 byla
ãist˘m investorem ve zbytku svûta; ãisté investice dosahovaly 41 mld. euro. Evrop-
ská unie pfiedstavuje v˘znamn˘ trh také pro exportéry tfietích zemí. Je hlavním
obchodním partnerem pro vût‰inu zemí svûta. Ekonomická pozice umoÏÀuje EU
v˘znamnû ovlivÀovat pomûry na svûtové ekonomice a chování jejích úãastníkÛ. 

Evropská unie patfií mezi hlavní poskytovatele rozvojové pomoci a v˘znamnû se
podílí na svûtovém boji proti chudobû. V roce 2000 se EU a její ãlenské státy podí-
lely témûfi 48% na svûtové oficiální rozvojové pomoci. Evropská unie prosazuje,
aby ãlenské státy vydávaly na rozvojovou pomoc 0,7% HDP, v souladu s doporu-
ãením, které formuloval Summit tisíciletí v roce 2000 a potvrdila Svûtová konferen-
ce o rozvojové pomoci v Monterrey v roce 2002.

Evropská unie má diplomatické styky s více neÏ 130 státy a má zastoupení ve
více neÏ 100 státech. V popfiedí pozornosti EU jsou vztahy s nejv˘znamnûj‰ími
partnery - s USA, Japonskem, Kanadou, Ruskem, âínou a Indií, se sousedními
státy ve Stfiedomofií, na Balkánu a v˘chodní Evropû, jakoÏ i se státy Asie, Afriky,
Latinské Ameriky, Karibské a Tichomofiské oblasti. V souãasné dobû (2004) pojí
EU strategické partnerství se Spojen˘mi státy, Kanadou, Japonskem âínou, Rus-
kem a Indií.
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Evropská unie udrÏuje vztahy s nejv˘znamnûj‰ími mezinárodními organizacemi.
Na fórech tûchto organizací pfiedkládá svá stanoviska k zaji‰tûní mezinárodního
míru a bezpeãnosti i k fie‰ení dal‰ích otázek.

3.1. Sociální spravedlnost a konkurenceschopnost

V souãasném globálním svûtû ãelí zemû Evropské unie narÛstajícím problémÛm
s financováním svého sociálního státu. Má to dvû hlavní pfiíãiny. Za prvé se zvy‰ují
v˘daje na jiÏ uvedené nové civilizaãní v˘zvy (roz‰ifiování vzdûlávání, prodluÏování
lidského Ïivota vãetnû zv˘‰en˘ch nárokÛ na sociální sluÏby i propopulaãní rodinnou
politiku, technologická revoluce ve zdravotnictví a ochrana Ïivotního prostfiedí). Dru-
hou pfiíãinou je síla globálního kapitálu, která vychyluje i politické rozhodování
v neprospûch uspokojování sociálních zájmÛ ‰irok˘ch vrstev populace. To se pro-
jevuje napfiíklad sniÏováním daÀov˘ch pfiíjmÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ pod tlakem ceno-
vé konkurence „nesociálních" státÛ na svûtov˘ch trzích, k níÏ se uchylují i nûkteré
vyspûlé zemû. Se strany nûkter˘ch vyspûl˘ch ekonomik jde o podbízení nízk˘m
zdanûním a v pfiípadû USA navíc i nízk˘m kursem USD. Se strany ménû vyspûl˘ch
ekonomik jde navíc zejména o podbízení nízk˘mi mzdami a u chud˘ch zemí Jihu
také o podbízení v pracovních podmínkách. DoplÀující, i kdyÏ ne rozhodující, tfietí
pfiíãinou jsou rovnûÏ ãásteãné nedostatky v motivaci a hospodárnosti solidárního
financování tûchto v˘dajÛ.

Tyto problémy by proto mûly b˘t fie‰eny – pfiedev‰ím tam, kde vznikají – pfieko-
náváním jejich pfiíãin. Odpovûdí sociální demokracie na zvy‰ování nákladÛ sociální-
ho státu není jeho privatizace a omezování sociálního zabezpeãení. Její odpovûdí
je dosahování vysoké produktivity a dosaÏení vysoké míry sociální spravedlnosti
a solidarity, racionálnû uplatÀované modernizovan˘m sociálním státem, v rámci
fie‰ení na národní, evropské i globální úrovni.

To ale za prvé znamená, Ïe hlavním dlouhodob˘m zdrojem úhrady uveden˘ch
nov˘ch nákladÛ nemÛÏe b˘t „utahování opaskÛ". Pfiedev‰ím je nutné usilovat o rÛst
produktivity v˘robních ãinitelÛ, zejména produktivity práce. Tento rÛst umoÏÀuje pfii-
mûfienû zvy‰ovat zdroje úhrady tûchto nákladÛ, aniÏ by byl omezován rÛst Ïivotní
úrovnû a aniÏ by docházelo ke sniÏování konkurenceschopnosti zemû v meziná-
rodní soutûÏi s „nesociálními" státy. Není to pouhé pfiání. Sociální stát se mÛÏe opí-
rat o prvenství pfii rozvíjení nov˘ch, kvalitativních faktorÛ produktivity – trÏní motiva-
ci podnikÛ doplÀuje nejen motivaãní sílou sociální soudrÏnosti, ale i ‰ir‰ím, solidár-
ním pfiístupem k intelektualizaci ãlovûka.

âeská sociální demokracie proto povaÏuje za nezbytné pfiijmout dlouhodobou
strategii, orientovanou na prosazování inovací na základû rozvoje vûdy a v˘zkumu,
vzdûlávání a kvalifikace pracovní síly, restrukturalizace a technologické moderniza-
ce kapacit v˘roby i sluÏeb, zvy‰ování technické a technologické nároãnosti v˘rob-
kÛ i sluÏeb a jejich pfiidané hodnoty. Jde o strategii navazující v evropském mûfiítku
na vyváÏené uplatÀování Lisabonského programu. âeská sociální demokracie se
ztotoÏÀuje se základním pfiístupem této strategie, kter˘ zdÛrazÀuje vzájemnou
závislost hospodáfiského, sociálního a ekologického pokroku.

Za druhé to znamená, Ïe rÛst nákladÛ práce, vyvolan˘ úhradou uveden˘ch
nov˘ch vysoce nákladn˘ch v˘zev, musí b˘t pokryt rÛstem produktivity práce bez
zvy‰ování jednotkov˘ch nákladÛ práce. Sociálnû spravedliv˘ a solidární zpÛsob
úhrady tûchto budoucích v˘dajÛ pfiitom vyÏaduje restrukturalizaci nákladÛ práce ve
prospûch zv˘‰ené míry pfierozdûlování. Individuální zpÛsob úhrady rovnûÏ vyÏadu-
je tuto restrukturalizaci, ale ve prospûch individuálního spofiení. Sociální demokra-
cie prosazuje solidární zpÛsob jako rozhodující, protoÏe je také ekonomicky racio-
nálnûj‰í a úspornûj‰í.

Touto cestou lze postupnû pfiekonávat a nahrazovat dosavadní vysoce náklad-
nou strategii, zaloÏenou na cenové (nákladové) konkurenãní schopnosti, na nízk˘ch
mzdách, nízk˘ch daních a nízkém kurzu koruny. Na této cestû v‰ak musíme ãelit
souãasné vnûj‰í cenové konkurenci „nesociálních" státÛ. Evropská unie se dostává
na rozcestí, neboÈ mechanismy globální konkurence – vãetnû vnûj‰ího cenového
a sociálního dumpingu – pronikají do nitra Evropy v dobû, kdy se musí pfiizpÛsobo-
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vat mnohem nároãnûj‰ím podmínkám po pfiijetí spoleãné mûny i dÛsledkÛm roz‰í-
fiení o nové ãlenské zemû. Mûnová unie je posledním krokem na cestû „mezivlád-
ního vytváfiení trhÛ". Jde o konkurenãní prostor, kter˘ je hustû propojen trhem
a pomûrnû slabû regulován politicky. Pfienesením mûnové suverenity na Evropskou
centrální banku ztrácejí ãlenské státy moÏnost politicky regulovat hospodáfiství pfii-
zpÛsobováním mûnov˘ch kurzÛ. Vzhledem k vyostfiení cenové konkurence uvnitfi
jednotného mûnového prostoru vznikají nové problémy. Ty se prohlubují pfiijetím
nov˘ch ãlensk˘ch zemí s niÏ‰í produktivitou a v˘raznûj‰í orientací na cenovou kon-
kurenci. Podmínky se v‰ak zpfiísÀují i tûmto nov˘m ãlensk˘m zemím pfiijetím pravi-
del EU k omezení státní pomoci podnikÛm i pomûrnû omezenou hospodáfiskou
pomocí EU ve srovnání s pomocí ménû vyspûl˘m ekonomikám dosavadních ãlenÛ
EU. V cenové konkurenci se tak celkovû podstatnû zv˘razÀuje úloha daÀového
a sociálního dumpingu. Slab‰í ekonomiky se snaÏí vyrovnat své konkurenãní nev˘-
hody sniÏováním sociálních nákladÛ a pfiím˘ch daní a silnûj‰í ekonomiky se obáva-
jí sociálního a daÀového dumpingu: jedni se obávají, Ïe ztratí své v˘hody, jeÏ ply-
nou z nízk˘ch sociálních nákladÛ, druzí se obávají, Ïe se budou muset pfiizpÛsobit
sniÏováním nákladÛ.

Evropská unie si musí zvolit jednu ze dvou alternativ. Buì nechá tuto cenovou
konkurenci degradovat na soutûÏ ve sniÏování úrovnû sociálních podmínek Ïivota
obãanÛ, nebo ji bude postupnû pfiekonávat kvalitativní konkurencí pomocí Lisabon-
ské strategie a dal‰ích evropsk˘ch a globálních projektÛ a souãasnû bude aktivnû
ãelit cenovému, zejména daÀovému a sociálnímu dumpingu. 

âeská sociální demokracie povaÏuje dosavadní cenové podbízení jen za pfie-
chodné zlo, vynucené pfiijatou neoliberální strategií ekonomické transformace. Jeho
nahrazování kvalitativními, znalostními faktory rÛstu produktivity mÛÏe b˘t jen
postupné, neboÈ v˘vojové etapy v rozvoji produktivity nelze pfieskakovat. Sociální
demokracie bude v‰ak ãelit tlakÛm na dal‰í prohlubování a prodluÏování tohoto
podbízení v evropském i globálním rámci. V souladu s vytváfien˘mi pfiedpoklady
bude usilovat napfi. o pfiibliÏování cenov˘ch, mzdov˘ch i daÀov˘ch hladin v âeské
republice hladinám vyspûl˘ch zemí Evropské Unie.

Souãasnû bude vyÏadovat, aby Evropská unie, pokud nechce ohrozit svou kon-
kurenceschopnost a svÛj sociální model, pouÏila i doãasné ochrany sv˘ch trhÛ pfied
vnûj‰ím sociálním i cenov˘m dumpingem - zejména kursov˘m a daÀov˘m – vãetnû
aktivní kursové politiky. Musíme rovnûÏ poãítat s tím, Ïe na obdobné problémy
„uvnitfi" bude EU odpovídat zejména zesílenou snahou o harmonizaci daní.

Za tfietí to znamená, Ïe vyuÏití hlavních cest k dlouhodobému zvy‰ování zdrojÛ
úhrady tûchto v˘dajÛ – to znamená zvy‰ovat produktivitu a ãelit vnûj‰ímu dumpin-
gu – urãuje, zda a v jaké mífie je odÛvodnûné i doãasné zbrzdûní rÛstu uveden˘ch
v˘dajÛ. Základem systémÛ nejen vzdûlávání, ale také sociální a zdravotní ochrany
by mûly zÛstat solidární systémy. Jejich parametry by pfiitom mûly b˘t pfiimûfienû
racionalizovány. Na v˘dajové stranû by mûlo jít pfiedev‰ím o zv˘‰ení motivaãní úãin-
nosti jejich dávek, o racionalizaci podmínek jejich poskytování, ale jen v krajním pfií-
padû o jejich omezování. To platí tím spí‰e pro âeskou republiku, kde jsou tyto
dávky ve srovnání s vût‰inou sociálních státÛ Evropské unie relativnû skromné.
Individuální, trÏní poskytování tûchto sluÏeb by mûlo mít jen doplÀkov˘ v˘znam.

Pokud se dnes pod tlakem neoliberální politiky volá po vût‰í schopnosti firem
obstát v tvrdé trÏní konkurenci na úkor mezd, daní a sociálního zabezpeãení obãa-
nÛ, nemá to s evropskou ideou Lisabonské strategie, natoÏ se sociální demokracií,
nic spoleãného. Sociální znejistûní obãanÛ, chudoba a nerovnost vedou k oslabení
v˘chozích podmínek, z nichÏ by mûla vycházet vzdûlanûj‰í populace a inovaãní
schopnost ekonomiky. 

âeská sociální demokracie poÏaduje pfiedev‰ím: 

� Dlouhodobû vytváfiet zdroje ke krytí rostoucích nákladÛ sociálního státu pfie-
dev‰ím rÛstem produktivity v˘robních ãinitelÛ, zejména produktivity práce,
dosaÏené kvalitativními, znalostními faktory pfii plném zapojení âR do Lisa-
bonské strategie.

To vyÏaduje zejména: Podporovat v˘zkum, v˘voj a inovace a jejich vyuÏití
v praxi; rozvíjet vzdûlávání s ohledem na v˘voj spoleãnosti jak v âR, tak v celé
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EU a s ohledem na poptávku po kvalifikovan˘ch pracovnících. DÛraznûji pro-
sazovat modernizaci ‰kol technického zamûfiení (pfiedev‰ím technick˘ch
vysok˘ch ‰kol a pfiírodovûdn˘ch smûrÛ studia na universitách) a uãÀovského
‰kolství. Rozvíjet v‰eobecnou informaãní (poãítaãovou) gramotnost pfiimûfienû
poÏadavkÛm spoleãnosti a ekonomiky zaloÏené na znalostech. Zvy‰ovat pro-
fesní i územní mobilitu a motivaci pracovní síly zejména rozvíjením systému
celoÏivotního vzdûlávání, podporou bytové v˘stavby a zlep‰ováním dopravní
dostupnosti pracovi‰tû. Posílit systém podpory investic a orientovat jej tak,
aby úãinnûji podporoval vzestup technologické a kvalifikaãní nároãnosti v˘ro-
by a sluÏeb pfii v˘razném zvy‰ování podílu kvalifikaãnû nároãné tuzemské pfii-
dané hodnoty.

� V závislosti na zvy‰ování produktivity a konkurenceschopnosti se orientovat
na sbliÏování cenov˘ch, mzdov˘ch a daÀov˘ch hladin âR s vyspûl˘mi zemû-
mi Evropské unie a eurozóny; a na sbliÏování korporátních daní s v˘hledem
na vytvofiení minimální evropské sazby. 

� Orientovat se na sbliÏování âR s vyspûl˘mi státy EU v mífie solidarity.

� Provádût sociálnû demokratické modernizaãní reformy ke zv˘‰ení motivaãní
úãinnosti a hospodárnosti solidárních systémÛ sociální a zdravotní ochrany,
zejména systému penzijního a zdravotního poji‰tûní.

� Odmítnout privatizaci solidárních systémÛ sociálního státu prosazovanou kon-
zervativci a neoliberály.

� Prosazovat, aby EU aktivní politikou ãelila vnûj‰ímu kursovému, daÀovému
a sociálnímu dumpingu.

� Prosazovat, aby z rozpoãtu EU byly ve vût‰í mífie financovány evropské pro-
jekty v oblasti v˘zkumu, informatiky, komunikaãních a dopravních sítí v tûsné
spolupráci s vládami ãlensk˘ch zemí; ve vût‰í mífie orientovat na tyto ãinnos-
ti i pomoc EU vládám ãlensk˘ch zemí.

� V souãinnosti s ãlensk˘mi stranami PES (Evropskou stranou sociálnû demo-
kratickou) podpofiit cíl, aby Komise EU s Evropskou radou v˘raznû posílila
rozvojovou pomoc EU na 0,5% HDP do roku 2009 a na 0,7% HDP do roku
2015.

� V souãinnosti s ãlensk˘mi stranami PES prosazovat, aby Komise EU inicio-
vala vytvofiení Rozvojové rady OSN, která by pomohla v globálním mûfiítku
harmonizovat politiky v sociální, ekonomické a environmentální oblasti.

� V souãinnosti s ãlensk˘mi stranami PES prosadit, aby Komise EU v rámci
UNESCO podporovala konvenci o kulturní rozmanitosti.

3.2. Demokratick˘ a multikulturní fiád

Rozdílné kulturní tradice evropsk˘ch národních státÛ vyÏadují, aby byl projekt
sjednocené Evropské unie zakotven v právním rámci a vyznaãoval se demokratic-
k˘m uspofiádáním. Euroskeptici a stoupenci vût‰í evropské integrace v‰ak tento
poÏadavek interpretují rozdílnû.

Euroskeptici, pfieváÏnû neokonzervativci, vycházejí z toho, Ïe klíãovou hrozbou
procesu evropského sjednocování je postupná destrukce kompetencí národního
státu. Argumentují, Ïe neexistují reálné pfiedpoklady pro utváfiení celoevropsky inte-
grované politické vÛle a vûdomí obãanÛ, neboÈ zatím neexistuje dostateãnû homo-
genní celoevropsk˘ lid. Proto by pr˘ také nemûla existovat ani Ïádná evropská
ústava. Pfietvofiením EU ve spoleãn˘ státní útvar by se pr˘ je‰tû více osamostatnily
nadnárodní procesy rozhodování vÛãi reálnému procesu demokratického rozhodo-
vání, kter˘ mÛÏe existovat jen v horizontu národních státÛ. 

Konzervativní stanovisko je v‰ak mylné. Spoãívá v pfiedstavû lidu jako „etnické-
ho národa", nikoli jako „obãanského národa". ProtoÏe se euroskeptici odmítají roze-
jít se zaÏitou institucionální strukturou národních státÛ, smifiují se v praxi s pokraãu-
jícím rozkladem jeho demokratického charakteru.
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Tento rozkladn˘ v˘sledek vyhovuje neoliberálÛm, ktefií pfiedstírají, Ïe je konzer-
vativní argumentace vûrohodná také pro nû. Ve skuteãnosti v‰ak proces dal‰í
evropské integrace odmítají zejména proto, Ïe povaÏují Evropskou unii za pfiíli‰
socialistickou. Skuteãnost, Ïe v principu podporují rozklad národních státÛ je zjev-
ná z toho, Ïe jin˘ integraãní proces, proces globalizace, kter˘ je zaloÏen na nere-
gulovaném globálním trhu a na pfiehlíÏení regulací – vycházejících napfi. z obhajoby
sociálních hodnot – vítají. 

Zastánci vût‰í integrace, sociální demokraté a dal‰í politické síly, naopak vychá-
zejí z toho, Ïe základní pfiíãinou demokratického deficitu je ve skuteãnosti pokraãu-
jící oslabování faktické suverenity národních státÛ v procesech globalizace. Riziko
osamostatnûní nadnárodních útvarÛ pak chápou jako v˘zvu. Jedná se o to, Ïe v‰e-
obecnû známé a historicky provûfiené mechanismy demokratického utváfiení mínû-
ní a vÛle je potfieba do urãité míry pfienést z úrovnû národní na úroveÀ nadnárodní
a na nové rovinû reprodukovat vytvofiení modelu sociálního státu. Nemusíme pro-
padat beznadûji, neboÈ neexistuje Ïádn˘ dÛvod, proã by proces urãení lidu jakoÏto
suveréna nemohl navázat na historick˘ v˘voj, kter˘ vede od lokálního dynastického
útvaru pfies demokratick˘ národní stát aÏ k regionálnímu nebo kontinentálnímu mul-
tikulturnímu demokratickému celku.

âeská sociální demokracie podporuje evropské sjednocování. Dává pfiednost
tûsnûj‰í spolupráci, vût‰ímu sdílení suverenity a federativním prvkÛm, neboÈ pro
fie‰ení problémÛ, pfied nimiÏ stojí Evropa 21. století, povaÏuje tuto cestu za úãinnûj‰í
a vhodnûj‰í neÏ cestu na základû mezivládní spolupráce. Neznamená to v‰ak, Ïe
pfiehlíÏí problémy, které evropské sjednocování provázejí. Tyto problémy jasnû
pojmenovává a chce pfiispívat k jejich fie‰ení. 

Samotná existence nadnárodní demokracie je závislá na vytvofiení fiady funkci-
onálnû nezbytn˘ch podmínek, které dosud existují jen v zárodku. Evropa musí je‰tû
jednou projít procesem vzájemného uznání osob a pospolitostí a vytváfiení právních
a politick˘ch institucí demokratického státu a kolektivní identity lidu. Nyní se v‰ak
tento proces musí odehrát v souhfie národních a nadnárodní úrovnû. Otevírání
a pfiekraãování hranic jednotliv˘ch národních státÛ vytváfiením spoleãnû sdílen˘ch
institucí musí b˘t souãasnû doprovázeno otevíráním a pfiekraãováním hranic národ-
ních obãansk˘ch spoleãností, politick˘ch vefiejností a politick˘ch kultur a jejich spo-
leãn˘m utváfiením v celoevropském mûfiítku. âeská strana sociálnû demokratická
dospûla k závûru, Ïe zaji‰tûní tûchto podmínek nadnárodní demokracie je závislé
na ústavní reformû EU následujícím zpÛsobem.

Ústavodárná reforma umoÏÀuje urãité pfiesunutí váhy politiky z národních center
na centra nadnárodní. Pokraãující reflexe nadnárodního kfiíÏení partikulárních zájmÛ
a hodnotov˘ch orientací zpûtnû podporuje vznik sítû celoevropsk˘ch organizací,
které mohou pfiekraãovat hranice národních státÛ. Organizace, které jsou vázány
teritoriálnû, se mohou postupnû pfieskupit na základû nov˘ch funkcionálních princi-
pÛ, a tím vytvofiit jádro celoevropské obãanské spoleãnosti. 

Demokratick˘ deficit v‰ak lze odstranit jen tehdy, kdyÏ vznikne celoevropská
vefiejnost, v níÏ bude zakotven proces demokratického vytváfiení vÛle a vûdomí.
Tato vefiejnost nemá b˘t zaloÏena na pouhém zvût‰ení a roz‰ífiení vnitrostátních
vefiejností, ale na vzájemném pfiekladu národních sporÛ, jeÏ by se doplÀovaly v pro-
vázan˘ch národních arénách. Politická tvorba mínûní a vÛle by se tedy odehrávala
v prostoru národních vefiejností a souãasnû by byla spoleãná, neboÈ by je pfiekra-
ãovala.

Celoevropská politická vefiejnost pfiedpokládá také aktivní obãanskou spoleã-
nost a souãasnû vyÏaduje zakotvení ve spoleãné politické kultufie. Zárodky této
spoleãné evropské politické kultury jiÏ existují. Vznikly díky specifick˘m zku‰enos-
tem Evropy, která se ve sv˘ch dûjinách musela vyrovnat s fiadou strukturálnû hlu-
boce zakotven˘ch konfliktÛ, poãínaje náboÏensk˘mi stfiety na poãátku moderní
doby a konãe nacionalistick˘mi spory. Tyto konflikty nefie‰ila pouze násilím, reago-
vala na nû i produktivnû. Evropa se postupnû nauãila Ïít se „stabilizovan˘mi trval˘-
mi konflikty", které „ritualizací" pfietvofiila ve spory trvalé a souãasnû je zmûnila na
„zdroj sociální inovace". Spoleãná politická kultura by se mohla reprodukovat
v hust˘ch sítích institucionalizovan˘ch a neinstitucionalizovan˘ch forem komunika-
cí a v procesech vzájemného uznání obãanÛ a národÛ. Tyto spoleãnû sdílené

28

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 28



evropské politické hodnoty jsou vyjádfieny v Evropské chartû o lidsk˘ch právech. 

âeská sociální demokracie má tedy pfiesvûdãivé dÛvody pro pokraãování v pro-
cesu evropského sjednocování. Postupnû chce roz‰ífiit zárodky jiÏ existujících
a funkcionálnû nezbytn˘ch pfiedpokladÛ pro politické sjednocení Evropy. Rolí ústa-
vy je pfiitom stanovit nové meze EU, souãasnû v‰ak také zachovat prostor pro moÏ-
nou revizi novû vymezen˘ch kompetencí. Pouze na základû takto hloubûji právnû
sjednoceného multikulturního politického spoleãenství by bylo moÏné prosadit celo-
evropskou politiku, která by ãlenské státy zavazovala ke koordinaci postojÛ také
v otázkách sociálního pfierozdûlování (Ústava pro Evropu obsahuje napfi. poÏadav-
ky sociálního pokroku a plné zamûstnanosti). Ze v‰ech tûchto dÛvodÛ ãe‰tí sociál-
ní demokraté podporují Smlouvu o ústavû pro Evropu. Odmítnout evropskou ústav-
ní smlouvu v âR by znamenalo zÛstat mimo hlavní proud v˘voje, cestu k izolaci
v EU se v‰emi z toho plynoucími dÛsledky.

Podle ãeské sociální demokracie mÛÏe evropské uspofiádání díky roz‰ífiené
mocenské základnû získat v˘hody v globální soutûÏi jako v˘znamn˘ globální hráã
a mÛÏe tak prosadit své „legitimní zájmy" v mezinárodních institucích. Z Evropy se
tak mÛÏe stát teritorium, které mÛÏe b˘t zaloÏeno na svém vlastním úãelu. Vytvo-
fiení sjednocené Evropy, která by byla schopna jednat globálnû, je v‰ak pfiijatelné
jen tehdy, kdyÏ po tomto prvním kroku bude následovat krok druh˘. Sjednocená
Evropa by mûla hrát aktivní roli v postupném pfiechodu ke svûtovému systému zalo-
Ïeném na multikulturním uspofiádání, dodrÏování lidsk˘ch práv a globální legitimitû.
Tento systém umoÏní harmonick˘ vztah mezi jeho jednotliv˘mi rovinami, tj. rovinou
lokální, národní, regionální (nebo kontinentální) a globální.

K tomuto projektu chce ãeská sociální demokracie pfiispût sv˘m aktivním úsilím
zejména v rámci Strany evropsk˘ch sociálních demokratÛ (PES), Socialistické
internacionály (SI), OSN a dal‰ích organizací.

3.3. Îivotní prostfiedí a udrÏiteln˘ rozvoj

Problémy, které tíÏí ochranu Ïivotního prostfiedí v EU, jsou obdobné, jako je
tomu v celosvûtovém mûfiítku. Patfií mezi nû pokraãující zneãi‰Èování ovzdu‰í
z prÛmyslové v˘roby a automobilové dopravy, zneãi‰Èování povrchov˘ch a pod-
zemních vod, nedostateãná kontrola chemick˘ch v˘robkÛ, nedostateãná moderni-
zace a inovace v˘rob smûrem k ekologicky ‰etrn˘m produktÛm, pfiíli‰ná energetic-
ká nároãnost, nedostateãná recyklace odpadÛ, devastace obnoviteln˘ch a neobno-
viteln˘ch pfiírodních zdrojÛ, pfiíli‰ná chemizace a degradace pÛdy, malá informova-
nost obyvatelstva o negativních zdravotních dopadech zneãi‰Èování Ïivotního pro-
stfiedí ãi minimální solidarita nadnárodních spoleãností a jejich minimální podíl na
zlep‰ování Ïivotního prostfiedí apod. 

âeská strana sociálnû demokratická plnû podporuje dÛraz, kter˘ Evropská unie
vûnuje ochranû Ïivotního prostfiedí. Evropská unie je dnes v celosvûtovém mûfiítku
lídrem v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí a jejího prosazování v rámci OSN
a OECD. Díky právním pfiedpisÛm EU v této oblasti se zásadním zpÛsobem zlep-
‰uje ochrana Ïivotního prostfiedí i v âeské republice.

Pfiesto zÛstává stav Ïivotního v na‰í zemi pod prÛmûrem zemí EU. Sociální
demokracie se zasadí o to, aby âeská republika nezaostávala jako doposud
v ochranû Ïivotního prostfiedí za vût‰inou státÛ EU. EU poskytuje ve svûtovém
mûfiítku rozhodující zdroje na projekty zlep‰ující Ïivotní prostfiedí v rozvojov˘ch
zemích. Tento trend plnû podporuje i sociální demokracie.

âeská strana sociálnû demokratická vítá, Ïe ochrana Ïivotního prostfiedí je
financována ze strukturálních fondÛ Evropské unie a má 50% podíl na zdrojích
z Fondu soudrÏnosti. Nezbytnou podmínkou udrÏení a posílení ochrany Ïivotního
prostfiedí v rámci zemí Evropské unie je zachování, pfiípadnû posílení tûchto finanã-
ních zdrojÛ i v novém rozpoãtovém období na léta 2007-2013.

âeská strana sociálnû demokratická vnímá ochranu Ïivotního prostfiedí jako
souãást Lisabonského procesu. Plnû sdílí a podporuje základní strategick˘ doku-
ment EU v oblasti Ïivotního prostfiedí, jímÏ je 6. Akãní program v oblasti Ïivotního
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prostfiedí, kter˘ urãuje priority EU do roku 2010. Tento program zaujímá postoj
k hlavním problémÛm a v˘zvám Ïivotního prostfiedí a udává smûr environmentální
politice i s ohledem na roz‰ifiování EU. Hlavními prioritními oblastmi, které vyÏadují
urychlená fie‰ení, jsou zmûna klimatu, pfiíroda a biodiverzita, Ïivotní prostfiedí, zdra-
ví a kvalita Ïivota, pfiírodní zdroje a odpady. 

âeská sociální demokracie podporuje pfiípravu dílãích strategií Evropské unie
v oblasti Ïivotního prostfiedí a zasazuje se za jejich bezprostfiední aplikaci v praxi.
Jsou to strategie ochrany pÛdy, ochrany mofiského Ïivotního prostfiedí, udrÏitelné-
ho vyuÏívání pesticidÛ, proti zneãi‰tûní ovzdu‰í, mûstského Ïivotní prostfiedí, udrÏi-
telného vyuÏívání a hospodafiení s pfiírodními zdroji, recyklace odpadÛ.

Vûnujeme maximální úsilí, aby se v praxi prosadila Strategie udrÏitelného
rozvoje EU, která byla pfiijata na zasedání Evropské rady v roce 2001 v Göte-
borgu Strategie pfiedkládá dlouhodobou vizi zahrnující ekonomick˘ rÛst, kter˘ je
v souladu se sociální soudrÏností a vysok˘mi standardy ochrany Ïivotního pro-
stfiedí. Evropská rada v této souvislosti vyzvala k dal‰ímu rozvoji sektorov˘ch
strategií integrace, které se staly jedním z prostfiedkÛ implementace Strategie
udrÏitelného rozvoje.

âeská strana sociálnû demokratická bude jednoznaãnû podporovat aktuální
ekologická opatfiení Evropské unie, jako je zavedení jednotného ekologického
informaãního systému INSPIRE ãi zavedení finanãního nástroje na ekologické pro-
jekty LIFE+. V oblasti zmûny klimatu podpofiíme zámûr EU vytyãit stfiednû a dlou-
hodobé cíle v oblasti zmûny klimatu a zajistit, aby EU plnila závazky Kjótského pro-
tokolu. Stejnû tak podpofiíme efektivní implementaci systému obchodování s povo-
lenkami na emise skleníkov˘ch plynÛ a dokonãení návrhÛ souvisejících s fluorizo-
van˘mi skleníkov˘mi plyny a pfiijetí návrhÛ Evropské komise na regulování emisí
skleníkov˘ch plynÛ z letecké a námofiní dopravy.

V oblasti ochrany pfiírody a biodiverzity, zdraví a kvality Ïivota bude âeská strana
sociálnû demokratická podporovat úsilí o dokonãení prací na Smûrnici o kvalitû kou-
pacích vod a v oblasti pfiírodních zdrojÛ a odpadÛ podpofií pfiijetí Nafiízení o pfiepravû
odpadÛ, Smûrnice o bateriích a akumulátorech a Smûrnice o tûÏebním odpadu. 

Obdobnû bude sociální demokracie podporovat dokonãení prací na Nafiízení
k aplikaci Aarhuské úmluvy a v neposlední fiadû bude usilovat o to, aby pokroãila
implementace Akãního plánu na podporu environmentálních technologií (ETAP)
a práce smûfiující k opatfiením stimulujícím inovace a zavádûní environmentálních
technologií na trh. 

V neposlední fiadû je pro âeskou stranu sociálnû demokratickou dÛleÏité dÛsledné
zdaÀovat vyuÏívání neobnoviteln˘ch zdrojÛ energie nadnárodními korporacemi, tj.
zavedení ekologick˘ch daní na celoevropské úrovni podle principu: zneãi‰Èovatel platí.

3.4. Zahraniãní, bezpeãnostní a obranná politika

âeská sociální demokracie pfiikládá velk˘ v˘znam budování úãinné spoleãné
zahraniãní, bezpeãnostní a obranné politiky Evropské unie, která je nezbytn˘m
pfiedpokladem k posílení role Evropské unie v mezinárodním spoleãenství
a v˘znamn˘m nástrojem k pfiedcházení krizím a konfliktÛm, a k úãinnému zvládání
vznikl˘ch konfliktÛ. 

Objevily se nové bezpeãnostní hrozby a rizika, jako jsou etnické a náboÏenské
konflikty, mezinárodní terorismus, poru‰ování mezinárodního práva, ‰ífiení zbraní
hromadného niãení, organizovan˘ zloãin, ohroÏení informaãních, komunikaãních
a dopravních systémÛ, ekologické havárie velkého rozsahu, migraãní tlaky a kon-
flikty vyvolané prohlubováním rozdílÛ mezi bohat˘mi a chud˘mi zemûmi. Nov˘m
bezpeãnostním hrozbám a rizikÛm musí jednotlivé zemû, Evropská unie a meziná-
rodní spoleãenství vûnovat trvale zv˘‰enou pozornost. 

Podmínkou pro uplatnûní vlivu âR na formulování spoleãné zahraniãní politiky
Evropské unie je jasná koncepce zahraniãní politiky âeské republiky. Politika âSSD
v oblasti zahraniãnû politické prosazuje tyto hlavní cíle:
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� upevÀovat a posilovat postavení âR v rámci mezinárodního spoleãenství.
Zapojení âR do nejv˘znamnûj‰ích bezpeãnostních a integraãních struktur
v euroatlantickém prostoru, které jsou zaloÏeny na spolupráci zemí, hlásících
se k hodnotám demokracie, právního fiádu a dodrÏování lidsk˘ch práv, vede
nejen k posílení bezpeãnostního postavení âR, ale i bezpeãnosti a stability
v Evropû a ve stfiedoevropského prostoru;

� budovat Evropu jako mírov˘, hospodáfisky prosperující kontinent;

� zachovat a rozvíjet transatlantické vazby zaloÏené na strategickém partner-
ství mezi Evropskou unií a Spojen˘mi státy americk˘mi a Kanadou jako
osvûdãeného stabilizujícího prvku mezinárodních vztahÛ a jednoho ze základ-
ních pilífiÛ evropské bezpeãnosti; 

� usilovat o svût bez válek s minimem zbraní nezbytn˘ch pro zaji‰tûní vnitfiní
bezpeãnosti, bez zbraní hromadného niãení, a zvlá‰tû bez zbraní jadern˘ch; 

� respektovat jednotu a nedûlitelnost bezpeãnosti a univerzální platnost základ-
ních lidsk˘ch práv a svobod;

� podílet se ve spolupráci s mezinárodním spoleãenstvím na fie‰ení konfliktÛ
a krizov˘ch situací, klást dÛraz pfiedev‰ím na pfiedcházení konfliktÛ a krizí; 

� fie‰it vzniklé krize pfiedev‰ím mírov˘mi prostfiedky; v nezbytn˘ch pfiípadech,
v souladu s ústavním pofiádkem âR, platn˘m mezinárodním právem a pfie-
vzat˘mi závazky, podpofiit i pouÏití síly v nezbytnû nutné mífie na základû man-
dátu Rady bezpeãnosti OSN; 

� pouÏít v‰echny nezbytné prostfiedky, vãetnû vojensk˘ch, v zájmu obrany
Ïivotních zájmÛ âR;

� posilovat roli OSN, která jako univerzální svûtová organizace má moÏnosti
a pfiedpoklady pfievzít v˘znamn˘ podíl odpovûdnosti za fie‰ení globálních pro-
blémÛ. Podpofiit úsilí o reformu Rady bezpeãnosti OSN se zastoupením pfii-
nejmen‰ím hlavních regionálních mocností, aby se stala vrcholn˘m orgánem
svûtového systému míru a bezpeãnosti;

� zjednodu‰it souãasn˘ systém mezinárodních organizací a struktur, odstranit
duplicity v jejich ãinnosti a zv˘‰it jejich transparentnost, úãinnost a hospodár-
nost. Ve v‰ech organizacích vûnovat pozornost probíhajícím globalizaãním
procesÛm, hledat a uplatÀovat úãinné nástroje k pfiedcházení a omezování
negativních dÛsledkÛ globalizace;

� usilovat o vytvofiení mezinárodního legislativního rámce, kter˘ zajistí, aby na
pfiínosech globalizace se spravedlivû podíleli v‰ichni. 

Pro aktivní úãast âR v evropské bezpeãnostní a obranné politiky je nezbytné
vytváfiení jednotného, vnitfinû koordinovaného, legislativnû zakotveného bezpeã-
nostního systému âR, jeho akceschopnost a komplexní pfiipravenost na pokrytí
v‰ech bezpeãnostních hrozeb a rizik, vãetnû hrozeb asymetrického charakteru. 

âSSD klade dÛraz na to, aby jednotn˘ bezpeãnostní systém byl schopen exi-
stující i novû vznikající hrozby a rizika vojenského i nevojenského charakteru
pfiedvídat, analyzovat, preventivnû se na nû pfiipravovat a úãinnû jim ãelit.
Vychází z toho, Ïe splnûní tûchto cílÛ vyÏaduje vûnovat vût‰í pozornost tvorbû
a realizaci bezpeãnostní politiky a v tomto rámci strategickému fiízení bezpeã-
nostního systému, vãetnû kvalifikované politické a odborné pfiípravy hlavních
bezpeãnostních doktrinálních dokumentÛ âR – pfiedev‰ím Bezpeãnostní a Vojen-
ské strategie. Aktuální je plnohodnotná reflexe Bezpeãnostní strategie EU
a úkolÛ, které z ní vypl˘vají pro tvorbu a realizaci bezpeãnostní a branné politiky
âR v dlouhodobém horizontu.

Je dÛleÏité usilovat o to, aby politické rozhodování v bezpeãnostní a branné poli-
tice bylo zaloÏeno na co nejvût‰ím vnitropolitickém konsensu pfii definování jejích
priorit v mezinárodním i národním mûfiítku. Je nezbytné podporovat mezinárodní
spolupráci v boji proti globálním bezpeãnostním hrozbám, jako jsou mezinárodní
terorismus, ‰ífiení zbraní hromadného niãení, existence nestabilních a rozvrácen˘ch
státÛ, vnitfiní a regionální konflikty a organizovan˘ zloãin.

31

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 31



V plné mífie si uvûdomujeme, Ïe moÏn˘m hrozbám mÛÏe âeská republika efek-
tivnû ãelit pouze jako plnoprávn˘ ãlen nejv˘znamnûj‰ích politick˘ch a bezpeãnost-
ních organizací v transatlantickém prostoru, kter˘mi jsou Evropská unie a Severo-
atlantická aliance. Podporuje dal‰í rozvoj obou organizací, pfiedev‰ím zvy‰ování
obrann˘ch schopností jako faktoru, kter˘ v˘raznû posiluje a upevÀuje bezpeãnost
v transatlantické oblasti i mimo ní. V dal‰ím rozvoji evropské bezpeãnostní a obran-
né politiky Evropské unie spatfiujeme nástroj ke zv˘‰ení její pfiipravenosti nést ve
spolupráci s NATO nebo samostatnû vût‰í díl odpovûdnosti pfii fie‰ení vojensk˘ch
i civilních krizí v tomto rámci. Pfii fie‰ení krizí a zejména jejich pfiedcházení povaÏu-
jeme za v˘znamnou roli Organizace spojen˘ch národÛ a Organizace pro bezpeã-
nost a spolupráci v Evropû. âeská sociální demokracie chce rovnûÏ plnû vyuÏívat
spolupráce s Europolem a Eurojustem.

âeská strana sociálnû demokratická pokládá za dÛleÏité zvy‰ování úrovnû vnitfi-
ní bezpeãnosti a v tomto rámci zvy‰ování bezpeãnosti v‰ech obãanÛ v souãinnosti
s institucemi EU. V této souvislosti bude úãinná podpora boje s kriminalitou v‰eho
druhu jedním ze zásadních imperativÛ politiky.

V celoevropském i ‰ir‰ím mûfiítku vnímáme dÛleÏitost zpravodajsk˘ch sluÏeb
pfiedev‰ím pro vãasnou identifikaci bezpeãnostních hrozeb a rizik. Hlavním úkolem
pro zv˘‰ení efektivnosti zpravodajsk˘ch sluÏeb je nové definování legislativního
rámce jejich pÛsobení, struktury a fiízení, coÏ musí vycházet z komplexního pohledu
na danou problematiku. Tento pfiístup je základem pro to, aby v˘sledky ãinnosti
zpravodajsk˘ch sluÏeb mohly b˘t plnû vyuÏity v rozhodovacích procesech pro
potfieby vedení státu a strategického fiízení bezpeãnostní politiky. Zvy‰ování úãin-
nosti zpravodajské práce musí b˘t vyváÏeno prohloubením a zkvalitnûním jejich
demokratické kontroly. 

Jsme si vûdomi dÛleÏitosti zachování rovnováhy mezi pouÏíváním nástrojÛ
k zaji‰tûní optimální bezpeãnosti státu a jeho obãanÛ a respektem k zachování
základních lidsk˘ch a obãansk˘ch práv a svobod. âeská sociální demokracie pova-
Ïuje efektivní fungování policie za jeden z hlavních nástrojÛ zaji‰tûní vnitfiní bez-
peãnosti. Bude podporovat utváfiení policie jako jednotného moderního bezpeã-
nostního sboru s prvky územní i celorepublikové pÛsobnosti, dobfie technicky vyba-
veného, splÀujícího personální a vzdûlanostní nároky, kter˘ bude kompatibilní
s evropsk˘mi standardy, bude flexibilnû reagovat na aktuální bezpeãnostní situaci,
akceptovat svou roli orgánu vefiejné sluÏby a spolupracovat s evropsk˘mi a mezi-
národními bezpeãnostními strukturami. 

Budeme prosazovat úzkou spolupráci mezi sloÏkami integrovaného záchranné-
ho systému s cílem dÛkladnû se pfiipravit na moÏn˘ vznik mimofiádn˘ch událostí
a na efektivní záchranné ãi likvidaãní práce. âSSD povaÏuje za dÛleÏité zaji‰Èovat
pfiípravu obãanÛ na zvládání mimofiádn˘ch událostí. 

Sociální demokracie v âR pfiikládá mimofiádn˘ v˘znam uskuteãnûní cílÛ reformy
ozbrojen˘ch sil. Reformu, která povede k vytvofiení moderních profesionálních
ozbrojen˘ch sil a posílení vlastního obranného potenciálu âeské republiky, povaÏu-
jeme za pevn˘ základ pro maximalizaci pozitivních efektÛ na‰eho ãlenství v EU
a NATO z hlediska bezpeãnosti âeské republiky. Podporuje vyváÏené rozvíjení jed-
notliv˘ch ãástí Armády âeské republiky a specializaci v rámci NATO a Evropské
unie v kombinaci s dobfie vycviãen˘mi silami a prostfiedky pozemních, vzdu‰n˘ch
a podpÛrn˘ch sil tak, aby byly plnû pfiipraveny k bojovému nasazení v krizov˘ch
situacích vojenského i nevojenského charakteru mimo území âeské republiky.
âSSD bude vûnovat pozornost posilování schopnosti ozbrojen˘ch sil zajistit obra-
nu vlastního území âeské republiky mj. i prostfiednictvím efektivního systému povo-
lávání a v˘cviku záloh. 

Pfiikládáme mimofiádn˘ v˘znam efektivnímu vynakládání v˘dajÛ na realizaci
reformy ozbrojen˘ch sil a jejich zabezpeãení. V této souvislosti povaÏujeme za klí-
ãové zvy‰ování role a úrovnû civilního fiízení a kontroly ozbrojen˘ch sil jako souãásti
jejich strategického fiízení.

� � �

âeská strana sociálnû demokratická je pfiesvûdãena, Ïa âeská republika musí
ve svém, evropském i svûtovém zájmu hrát v Evropské unie aktivnûj‰í roli. Jak jiÏ
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bylo uvedeno, ãeská spoleãnost potfiebuje politick˘ subjekt, jenÏ by jí pfiedloÏil
dÛvûryhodn˘ projekt její vlastní osobitosti, kter˘ by se stal prvkem integrující se
Evropské unie a mûnícího se svûta v zájmu lidí ze v‰ech vrstev, zejména tûch, ktefií
jsou v souãasné dobû nezranitelnûj‰í. My, sociální demokraté, jsme pfiipraveni
v tomto smûru aktivnû jednat.

4. DEMOKRATIZACE STÁTU, SVOBODA, ZÚâASTNùNOST 
A ODPOVùDNOST

4.1. Demokracii povaÏujeme za fiád svobody 

Demokracii povaÏujeme za fiád svobody, v nûmÏ jedinci a kolektivy svobodnû
utváfiejí – v rámci zákonÛ – svÛj osud. Demokratická moc, obnovovaná po pádu dik-
tátorského a byrokratického reÏimu reálného socialismu, musí b˘t legitimována sou-
hlasem obãanÛ a jim také ústavnû odpovûdná. Obãanská (politická) práva, jeÏ tento
vztah upravují, uznává âSSD za práva základní, nezadatelná a univerzální. Rov-
nost obãanského statutu ru‰í politick˘ v˘znam jak˘chkoli kvalitativních odli‰ností
(rodu, pohlaví, národnosti, rasy, vyznání, sociálního postavení atd.), ale má-li b˘t
efektivní v mocensk˘ch politick˘ch vztazích, nemÛÏe b˘t redukována na formální
rovnost pfied zákonem. Mírnûní nerovnosti ãi posilování rovnosti zároveÀ s pfieko-
náváním jakékoli diskriminace v politické oblasti chápe âSSD jako svÛj permanent-
ní úkol, neboÈ na tom závisí uplatnûní zásady, Ïe v‰eobecnosti práv má odpovídat
v‰eobecnost obãanské odpovûdnosti.

Demokracie je zaloÏena na principu vût‰iny, ale ten nesmí b˘t v zájmu svobody
absolutizován. âSSD odmítá jak nekontrolovatelnou moc men‰iny, tak v‰emocnost
vût‰iny. Pfiikládá proto kardinální v˘znam pojetí lidsk˘ch práv v ústavû a v Listinû
základních práv a svobod jako práv nezadateln˘ch, nepromlãiteln˘ch, nezcizitel-
n˘ch a nezru‰iteln˘ch. Tím jsou vyÀata z legislativní kompetence státu i lidu jako
ústavního zdroje ve‰keré státní moci. Individuální a men‰inová práva a svobody
jsou tak ústavnû zabezpeãeny pfied libovÛlí vefiejnoprávních i soukromoprávních
autorit. Rovnost lidí v dÛstojnosti, svobodû a právech pfiedpokládá svobodu od poli-
tického a sociálního útisku, od poniÏující a diskriminující závislosti na státní ãi sou-
kromé moci, od vykofiisÈování, nouze, nejistoty a strachu z budoucnosti, od nevû-
domosti a manipulaãního zmatení. Tento trend k humanizaci spoleãensk˘ch vztahÛ
a k svobodné tvorbû individuální identity odpovídá dûjinnému emancipaãnímu
poslání âSSD. A nejen to, neboÈ struktura lidsk˘ch práv (zahrnuje liberální demo-
kratická a sociální práva i základní právní principy, jeÏ jsou podmínkou spravedlivé-
ho procesu) a jejich obecná závaznost umoÏÀuje podle pfiesvûdãení âSSD dean-
tagonizaci spoleãensk˘ch vztahÛ, jeÏ je minimálnû podmínkou sociálního míru a
optimálnû moÏností spolupráce a solidarity. âSSD  soudí, Ïe liberální idea svobody
nevyãerpala  své moÏnosti v organickém smífiení svobody, rovnosti a bratrství.

4.1.1. Hodnoty svobody a dÛstojnosti ãlovûka 

Hodnoty svobody a dÛstojnosti ãlovûka nejsou v pojetí âSSD odvozeny z nûãe-
ho, co je vÛãi nûmu vnûj‰í (napfi. z trÏní ekonomiky): tyto atributy plynou z jeho lid-
ství. âSSD se ztotoÏÀuje s osvícensk˘m pfiíkazem, Ïe ãlovûk musí b˘t pro ãlovûka
vÏdy úãelem, nikdy jen prostfiedkem. Chápe ãlovûka jako nejvy‰‰í omezení  libovÛ-
le státní a soukromé moci, motivované univerzalitou lidské svobody a dÛstojnosti. 

Mnohostrannost lidské aktivity rozkládá obecn˘ pojem svobody. Kodexy lid-
sk˘ch práv znají základní svobody a práva jako svobody rovnocenné a autonomní,
vÛãi nimÏ není abstraktní pojem svobody nadfiazen˘m kritériem. V‰echny se odví-
její z rovnosti lidí ve svobodû a v dÛstojnosti, jeÏ zároveÀ vytyãuje rámec státní akti-
vity v této sféfie.

Fundamentalistické (neoliberální) pojetí svobody, jeÏ vydává solidarizující postu-
py státu - mírnící sociální nerovnost atd. v souladu se sociálními, hospodáfisk˘mi a
kulturními právy - za zánik svobody a státní despocii, odporuje soudobé univerzali-
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tû lidsk˘ch práv a je pro âSSD nepfiijatelné. Odtrhuje totiÏ jedince od spoleãenství
a svou podstatou je obranou parciálních privilegií – závislost sociálních a dal‰ích.
Práv na v˘konnosti ekonomiky není dostaãujícím argumentem pro zamítnutí princi-
pu solidarity ãi bratrství.

Svoboda, má-li b˘t vpravdû univerzální, nemÛÏe b˘t neomezená – omezení je
rozhraním oddûlujícím svobodu od anarchie, v níÏ právo ustupuje síle (omezení
základních práv a svobod musí mít formu zákona a musí ‰etfiit jejich podstatu a
smysl).

4.1.2. Dûjinná zku‰enost âSSD popírá tezi o pfiímé závislosti trÏní ekonomiky
a demokracie

Liberální trÏní ekonomika a demokracie se mohou – jak ukazuje Pinochetova
diktátorská éra – rozcházet na úkor práv a svobod závislej‰ích úãastníkÛ trÏních
vztahÛ. UÏ z toho je zfiejmé, Ïe „antietatismus" âSSD (limitování státních kompe-
tencí) je kvalitativnû odli‰n˘ od neoliberálního antietatismu. Kritika etatismu „staré
sociální demokracie", kter˘ byl adekvátní reakcí na hospodáfisk˘ liberalismus,
nemÛÏe tuto odli‰nost pfiehlíÏet. 

Nov˘ etatismus nové sociální demokracie je spjat˘ s úkoly státu dan˘mi hospo-
dáfisk˘mi, sociálními a kulturními právy, orientací na sociální a humánní dimenzi
demokracie a její roz‰ifiování na dal‰í oblasti a sféry spoleãenské aktivity. Inspirací
je tu pro âSSD Masarykova idea humanitní demokracie. âSSD je odpÛrcem obou
extrémÛ. Odmítá jak neúmûrné zesilování státu, tak jeho neúmûrné oslabování,
uvolÀující vliv mimoústavních silov˘ch ohnisek. Optimální rozsah státních kompe-
tencí a funkcí je konec koncÛ urãen souhrnem jeho závazkÛ a povinností, zakotve-
n˘ch v ústavû a v dal‰ích stát zavazujících normách. Toto kritérium pfiedchází jakou-
koli ideologickou argumentaci, neboÈ ústava zavazuje stát k ideologické a religijní
nestrannosti. âSSD odvozuje charakter, strukturu a kompetence státu a jejich meze
prioritnû z principu lidsk˘ch práv (z rovnosti lidí v dÛstojnosti, právech a svobodû),
nikoli z dominace principÛ trÏní ekonomiky. PovaÏuje proto nezbytnou míru státní
autority za nepostradateln˘ „nástroj", kter˘ se neomezuje jen na negativní funkce
(vojenské, policejní, justiãní), neboÈ má i pozitivní tvÛrãí úkoly plynoucí z étosu lid-
sk˘ch práv (Mezinárodní pakt o hospodáfisk˘ch, sociálních a kulturních právech).

Tato orientace âSSD, z pozic jiné doktríny obviÀovaná z etatismu a sklonu k
„sociálnímu inÏen˘rství", je v plné shodû s hodnotovou strukturou lidsk˘ch práv.
Neznamená feti‰izaci státu a moci, jejich povy‰ování na hlavní cíl a hlavní prostfie-
dek. Podobné tendence povaÏuje sociální demokracie za patologické a nepodce-
Àuje jejich nebezpeãnost. Vyvozuje ov‰em logick˘ závûr z dûjinné zku‰enosti, Ïe
autoregulaãní trÏní mechanismy (neviditelná ruka trhu) samy o sobû spoleãnost
svobody a spravedlnosti nevytváfiejí. âSSD vychází z pfiesvûdãení, Ïe trÏní ekono-
mika nemá charakter „pfiírodní objektivity", n˘brÏ Ïe je v dosahu lidské vÛle a morál-
ních soudÛ.

V postupující globalizaci je âSSD souãástí sil, jeÏ usilují o prioritu demokratické
politiky pfied ekonomikou a o to, aby se ekonomika nevymkla z inspiraãního vlivu uni-
verzálních lidsk˘ch práv. Pro âSSD je to podmínkou toho, aby reciproãní zúÏení stát-
ní svrchovanosti (coÏ ani po vstupu do EU neznamená její zánik) sílu integraãních pro-
cesÛ nejen zachovalo, ale i zpevnilo zásady svobodné a spravedlivé spoleãnosti.

4.1.3. Ústavní instituce a právní fiád

Ústavní instituce a cel˘ právní fiád vycházejí z hodnot a principÛ, nezbytn˘ch pro
demokratick˘ právní stát, ale jejich tvar není ani dokonal˘, ani koneãn˘. Navíc ani
politick˘, ani justiãní provoz nevyuÏívají v‰ech moÏností ãi povinností, které jiÏ sk˘-
tají nebo vyÏadují. Tento stav není pfiízniv˘ pro spoleãenské uznání ústavních insti-
tucí jako takov˘ch, tj. uznání jejich smyslu a poslání v demokratickém fiádu svobo-
dy. Personální prvek, na rozdíl od instituce nahodil˘, pfiekáÏí jejímu docenûní. âSSD
z této situace vyvozuje dvojjedin˘ úkol: usilovat o zkvalitnûní a zkompletování insti-
tucionálního a právního systému na základû kritérií dan˘ch demokratick˘mi hodno-
tami, vãetnû zaãlenûní do evropského a mezinárodního institucionálního a právní-
ho fiádu. Druhé zamûfiení tohoto dvojjediného úkolu navazuje na Masarykovo poje-
tí demokracie jako „zpÛsobu Ïivota": pfiesahuje instituãní a normativní kostru demo-
kracie poÏadavkem intelektuální a morální kvality obãanÛ. Je to úkol obtíÏnûj‰í neÏ
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stanovení pravidel a zfiízení institucí, kter˘ vlastnû nikdy nekonãí. Pfiedpokládá –
Masarykov˘mi slovy – permanentní revoluci hlav a srdcí. 

Ústava âR vznikala na sklonku roku 1992 pod tlakem blíÏícího se rozpadu âes-
koslovenska. Její obsah je kompromisem mezi nejrÛznûj‰ími politick˘mi zájmy teh-
dej‰ího politického spektra, jemuÏ dominovala pravicová politika. Nûkteré její nedo-
statky byly odstranûny v letech 1997-2002 pûti novelami a dvûma ústavními záko-
ny (o vytvofiení vy‰‰ích samosprávn˘ch celkÛ a o bezpeãnosti âeské republiky).
Dal‰í otázky ale zÛstávají otevfiené a je tfieba je prodiskutovat.

Jednou z nejzávaÏnûj‰ích je otázka pojetí, ne li samotné ústavní existence
Senátu, kter˘ byl prosazen proti vÛli âSSD. ProtoÏe ke zmûnû  Ústavy (a tedy i
pojetí nebo vypu‰tûní Senátu) je tfieba i souhlasu Senátu, pak nezb˘vá, neÏ vyz˘-
vat voliãe k úãasti v senátních volbách a podpofie kandidátÛ âSSD.

Dal‰ím problémem je celostátní referendum. Aãkoli Listina základních práv a
svobod zaruãuje obãanÛm i pfiímou úãast na správû vûcí vefiejn˘ch, Ústava obsa-
huje kompromisní ustanovení, dle nûhoÏ pfiípady, kdy lid vykonává státní moc
pfiímo, mÛÏe stanovit pouze ústavní zákon. âSSD se staví za takovou úpravu v‰e-
obecného celostátního referenda., která by nezatûÏovala obãany ãast˘m rozhodo-
váním o ménû závaÏn˘ch vûcech, umoÏnila by jim v‰ak vyjádfiit právnû závazn˘
názor k zásadním otázkám vnitfiní nebo zahraniãní politiky státu. V tomto smyslu jiÏ
âSSD pfiedloÏila Parlamentu nûkolik návrhÛ, zatím v‰ak bezúspû‰nû. Úkolem
âSSD tedy je v této snaze pokraãovat.

V roce 2002 byla Ústava doplnûna v˘slovn˘m prohlá‰ením, Ïe âeská republika
dodrÏuje závazky, které pro ni vypl˘vají z mezinárodního práva. Od té doby tvofií
právní fiád âR nejen právní pfiedpisy vydané orgány âR, ale i vyhlá‰ené meziná-
rodní smlouvy, k jejichÏ ratifikaci dal Parlament souhlas. V roce 2003 se âR stala
se souhlasem obãanÛ ãlenem Evropské unie. Z toho plynou nejen v˘hody a opráv-
nûní, ale také závaÏné povinnosti, zejména pokud jde o bezprostfiední uplatÀování
komunitárního práva. âSSD bude usilovat, aby âR v‰echny tyto závazky dÛslednû
plnila, a aby i na poli mezinárodním a komunitárním byla státem dÛvûryhodn˘m.

DÛvûryhodn˘m v‰ak musí b˘t stát pfiedev‰ím ve vztahu k vlastním obãanÛm. Má
li se âR oprávnûnû povaÏovat za demokratick˘ právní stát, musí b˘t cel˘ její práv-
ní fiád srozumiteln˘, musí zakládat stav právní jistoty a umoÏÀovat dÛvûru v právo.
V tomto ohledu má ãesk˘ právní fiád leckteré závaÏnûj‰í nedostatky. âSSD se bude
hledat cesty k jejich odstranûní, zejména zvy‰ováním nárokÛ na procesy tvorby
práva. Pfii uplatÀování práva ov‰em musí b˘t dÛvûryhodné v‰echny orgány vefiejné
moci. Nejde tu jen o zákonnost, správnost a pfiedvídatelnost jejich rozhodnutí, ale
také o to, aby bylo rozhodováno bez prÛtahÛ, a aby bylo splnûní povinnosti rychle
a úãinnû vynucováno. Cestu ke splnûní tûchto poÏadavkÛ vidí âSSD pfiedev‰ím ve
zkvalitÀování vefiejné správy a soudnictví, zejména pokud jde o jejich organizaci a
personální vybavení. Také v‰ak v racionalizaci procesních a jin˘ch postupÛ.

RÛzné nedostatky v ãinností institucí, zvlá‰tû ty, jeÏ nûjak˘m zpÛsobem zasahují
do práv a svobod obãanÛ a organizací (správních, justiãních apod.), vrhají stín na
právnost státu a na jeho hodnotové priority. Nedostateãná vymahatelnost práva,
prÛtahy a byrokratické excesy povaÏuje âSSD za váÏnou pfiekáÏku humanizace
demokratického systému, neboÈ vytváfiejí nezfiídka aÏ tr˘zniv˘ rozpor mezi právem
a jeho naplnûním. 

4.2. Krajské a obecní samosprávy 

Krajské a obecní samosprávy, zakotvené v Ústavû âR, vytvofiily organizaãní
základy pro úãast obãanÛ na správû vefiejn˘ch záleÏitostí. Princip subsidiarity – roz-
hodovat na stupni, kter˘ je pro danou vûc optimální – spolu s „finanãní ústavou"
samospráv je zárukou jejich politické a spoleãenské autority. Samospráva je sou-
ãástí obãanské spoleãnosti, nikoli prodlouÏením ãi filiálkou centrální mocí, jejíÏ
decentralizace je paralelním procesem. âSSD je pfiipravena promítnout princip sub-
sidiarity do obou dimenzí – správy státu a vûcí vefiejn˘ch v národním mûfiítku, stej-
nû jako správy vûcí evropsk˘ch v rámci Evropské unie.
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âSSD nepovaÏuje vzájemn˘ vztah státu a samosprávy za konkurenãní, neboÈ oba
mají stejn˘ zdroj legitimity. Konflikty ov‰em nelze vylouãit, ale musí b˘t podfiízeny jed-
notné koncepci rozhodování, dané ústavou a zákony. âSSD nepodléhá iluzím, Ïe se
snadno, bez trvalého a pozorného zfietele k praktick˘m zku‰enostem z dovr‰ování a
fungování samosprávného systému, dojde k optimálnímu rozloÏení kompetencí,
financování a mnoha dal‰ích aspektÛ vyvolan˘ch ustavením této instituce. 

V posledních letech vedla reforma vefiejné správy k tomu, Ïe na orgány obcí a
krajÛ byly pfieneseny rozsáhlé pÛsobnosti v oblasti státní správy, pfii jejichÏ v˘konu
jsou tyto orgány podfiízeny pfiíslu‰n˘m ministerstvÛm. âSSD si je vûdoma rizik, která
z tohoto úzkého propojení územní samosprávy se státní správou vypl˘vají, a bude
prosazovat taková fie‰ení, jeÏ zabrání devalvaci územní samosprávy a povedou nao-
pak k jejímu prohlubování. Je pfiipravena ãelit i tendencím k partikularismu a izolacio-
nismu, které ochromují jednotu státní a spoleãenské vÛle dané ústavou a zákony. 

4.3. Zastupitelská demokracie a obãanská souãinnost

âSSD povaÏuje zastupitelskou demokracii za nejvhodnûj‰í formu lidovlády v
moderní spoleãnosti. Pfiikládá v‰ak stejn˘ v˘znam jak zastupitelství, tak pfiímé demo-
kracii, která pfiedpokládá souãinnost obãanÛ na politickém rozhodování. Zastupitelství
je svou podstatou reprezentací obecného zájmu. VyÏaduje tedy optimální zastoupení
v‰ech podstatn˘ch sloÏek obãanské spoleãnosti. Proto také âSSD trvá na zachová-
ní pomûrného volebního systému do dolní komory Parlamentu âR. Odmítá reformu,
která by pomûrnost odstranila, ale je pfiipravena k diskusi o úpravách systému posi-
lujících princip ochrany men‰in (napfiíklad romské komunity).

ZároveÀ je âSSD proti tendenci vedoucí k oligarchizaci zastupitelství, která ve
sv˘ch dÛsledcích redukuje politická práva obãanÛ na periodick˘ volební akt. Pova-
Ïuje za Ïádoucí trvalou souãinnost obãanÛ na správû státu, jeÏ není myslitelná bez
tûch ãi jin˘ch institucí pfiímé anebo participativní demokracie, které dávají mínûní
obãanÛ politickou a právní relevanci (samospráva, laick˘ element v soudnictví, pfie-
nos rÛzn˘ch kompetencí na specializovaná obãanská sdruÏení atd.). V referendu
vidí âSSD jednu z úãinn˘ch vazeb mezi státem a spoleãností, která prakticky stvr-
zuje v˘znam obãanského statutu. I referendum je ov‰em podrobeno stejn˘m limi-
tÛm jako zákonodárná moc: ãeho ona nemÛÏe v dÛsledku limitÛ dosáhnout, toho
nelze dosáhnout ani referendem. Varování, Ïe referendum by nakonec mohlo zahu-
bit zastupitelsk˘ princip, není zfiejmû ani tak dÛsledkem politologické negramotnos-
ti, jako liberální nechuti k rovnocennosti obãanÛ. Nejde tu o abstraktní úvahy o zne-
uÏitelnosti tohoto institutu, ale o jeho místo v na‰em ústavním fiádu. V rámci na‰í
ústavy nelze – bez jejího pfiedchozího zru‰ení – prostfiednictvím referenda zru‰it
demokracii a nastolit plebiscitní moc, legitimovanou lidov˘m souhlasem. Mocenské
kompetence stanoví v˘luãnû zákonodárná (ústavodárná) moc, referendem mohou
b˘t pouze potvrzeny nebo zamítnuty.

Horní komora Parlamentu (Senát), koncipovaná jako brzda demokratiãtûj‰í Snû-
movny, nepatfiila a nepatfií k prioritám âSSD. V tom se shodujeme s mínûním vefiej-
nosti. Proto âSSD odmítá takovou reformu, která by zv˘‰ila prestiÏ Senátu posíle-
ním jeho brzdn˘ch pravomocí. BliÏ‰í nám je (i s ohledem na zúÏení legislativních
kompetencí státu vstupem do EU) ta linie, jeÏ váÏe Senát k samosprávné struktufie
státu. Takto by mohl pÛsobit jednak jako pouto mezi centrální a lokální mocí, jednak
jako instituce integrující jednotlivé lokální moci.    

Naléhavá potfieba modernizace a racionalizace státního i samosprávního provo-
zu (radûji chodu, nebo ãinnosti státních i samosprávn˘ch orgánÛ) zv˘razÀuje
v˘znam odbornosti. S ní jsou spojeny rÛzné variace technokratického fiízení státu,
které jakoby archaizovaly tradiãní politické principy a instituce, vãetnû svrchovanos-
ti lidu. âSSD je pfiesvûdãena, Ïe Ïádn˘ technokratick˘ dirigismus nemÛÏe nahradit
funkci politiky v tom, co je spojeno s pojmem „obecn˘ zájem", tj. v takovém vyrov-
návání rÛznorod˘ch zájmÛ, aby odpovídalo vizi spravedlivého a solidárního spole-
ãenství. PovaÏuje politiku za specifickou odbornost a pfiípravu pro politickou práci
za souãást odpovûdné a perspektivní politiky. Demokracie nemÛÏe existovat bez
moci legitimizované souhlasem obãanÛ.
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4.4. Státní správa

Odbornou a informaãní bází politiky (v˘konné moci), jeÏ vyÏaduje permanentní
modernizaci a racionalizaci, je státní správa, která je spolu se samosprávou sou-
ãástí vefiejné správy. Je v‰ak zároveÀ institucí nejvíce náchylnou k byrokratizaci
(nev˘konnosti, uzavfienosti, utajování, korupci apod.). Aby se umocnily její klady a
minimalizovaly její patologické sklony uvolÀované vnûj‰ími tlaky, povaÏuje âSSD za
nezbytné stanovit pfiísná odborná a morální kritéria pro rovn˘ pfiístup do státní sluÏ-
by a prodchnout ji étosem sluÏby vefiejnosti a úcty k lidsk˘m právÛm. âSSD bude
usilovat o takové odmûÀování a sociální jistoty státních zamûstnancÛ, jeÏ budou s
to minimalizovat patologické tendence a posilovat jejich nezávislost a loajálnost k
ústavû, zákonÛm a vefiejnému zájmu bez zfietele k promûnám politického profilu
vlád, udrÏovat transparentnost státní správy (obrat od utajení k právu vefiejnosti na
informace) a bránit její pfiemûnû v privilegovan˘ stav, degradující ostatní na druho-
fiadé obãany. âSSD bude prosazovat vytvofiení speciálního ‰kolícího zafiízení pro
pfiípravu státních zamûstnancÛ, vûdeckov˘zkumné báze státní správy a dobudová-
ní správního soudnictví jako záruky zákonnosti státní správy.

Administrativa je kaÏdodenností státu, s ní se obãané nejãastûji setkávají a na
základû této pfiímé zku‰enosti si utváfiejí pfiedstavu o státu. Je v‰ak i tou sloÏkou
státu, která umoÏÀuje spoleãnosti racionálnû zvládat krizové, anarchizující situace
ãi katastrofy. Zv˘‰it její váÏnost (proti jejímu neoliberálnímu znevaÏování atd.) v
demokratickém prostfiedí povaÏuje âSSD za nezanedbateln˘ pedagogick˘ úkol.
Jako soubûÏnost kritiky a modernizace.

4.5. Demokracie jako diskuse

Pojetí demokracie jako diskuse mezi „vládnoucími a ovládan˘mi", mezi soupefií-
cími politick˘mi stranami atd. pfiedpokládá, Ïe v‰echny politické instituce jsou kon-
frontovány s mínûními obãanÛ a obãansk˘ch sdruÏení. Podstatná je ov‰em forma
této konfrontace – není k niãemu monolog, v nûmÏ kaÏd˘ poslouchá pfiedev‰ím
sám sebe. Takov˘m zpÛsobem se projevuje arogance moci, dogmatismus a fun-
damentalismus. Svádí k tomu i tradiãní mentalita politické elity, víceménû imunní
vÛãi hlasu a vlivu „masové demokracie". Taková izolace moci od vefiejného mínûní
se sice podílí na formování volebního chování (rozhodnutí), ale nedovoluje, aby se
tato mínûní podílela na rozhodování. âSSD takov˘ stav povaÏuje za deficit demo-
kracie a usiluje o takové formy diskuse, které pfiíslu‰né instituce musí brát v úvahu
povinnû, pfiípadnû k nim zaujímat souhlasná nebo zamítavá stanoviska (obdoby
petiãního práva, expertízy apod.). 

Transparentnost státních institucí vyÏaduje oboustrann˘ tok informací mezi nimi
a obãanskou spoleãností. Ten si v‰ak nelze pfiedstavit bez pfiíslu‰n˘ch mediálních
moÏností obou stran, má-li jít o nezprostfiedkované informace. Neoliberální absolu-
tizace nezávislosti informaãních tokÛ na státu zachází podle názoru âSSD do kraj-
ností, jeÏ neprospívají pochopení a uznání hodnoty státu pro politické a národní
spoleãenství.

4.6. Ochrana Ïivota, svobody a vlastnictví 

V rozsahu platného kodexu lidsk˘ch práv je ochrana Ïivota, svobody a vlastnic-
tví elementární funkcí státu. Má zajistit právní jistotu, tj. propoãitatelnost reakce
ostatních úãastníkÛ právních vztahÛ a státních institucí (správních, policejních, jus-
tiãních atd.) na urãitá chování a vytvofiit pocit bezpeãí, sebevûdomí a sebeúcty
obãanÛ v jednání s pfiedstaviteli státu. Takov˘ stát, odpovídající podstatû právního
státu, vyÏaduje odbornou a morální kvalitu represivních a justiãních sloÏek i jejich
optimální materiální vybavení. O naléhavosti reforem v této oblasti svûdãí rozsah
kriminality, organizovaného zloãinu, mafiánství, korupce, prostituce, obchodu s dro-
gami apod., kter˘ vyÏaduje i úãinnûj‰í nadnárodní spolupráci. âSSD soudí, Ïe klima
jistoty, bezpeãnosti a spravedlnosti úzce souvisí s adekvátní a ãasovû pfiimûfienou
reakcí na jakékoli protiprávní jednání, vãetnû vykonatelnosti rozhodnutí. Pfiirozenû
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s respektem k principu soudcovské nezávislosti a k právu na spravedliv˘ proces a
také s dostupností soudní ochrany (soudní náklady). Institut soudcovské nezávis-
losti v‰ak v pojetí âSSD neznamená izolacionismus justice, neboÈ ta se nemÛÏe
vymykat z realizace jednotné státní vÛle.

âSSD proto iniciuje a podporuje reformy justice a s ní spjat˘ch institucí, jeÏ smû-
fiují k tomuto cíli, i reformy trestÛ a vûzeÀství, které orientují k úãinnûj‰í prevenci,
resocializaci a k znovuzafiazení do spoleãnosti. Zkvalitnûní kontrolních institucí a
reÏimu stíÏností (úfiad ochránce lidsk˘ch práv apod.) dostupnûj‰ího obãanÛm, musí
b˘t trvalou souãástí agendy âSSD. Znepokojiv˘ rÛst drogové závislosti a kriminali-
ty dûtí a mládeÏe, nezfiídka spojen˘ s ‰okující krutostí a mravní otrlostí, klade otáz-
ku reformy hranice trestní odpovûdnosti. Znamená v˘zvu, abychom nalézali a uplat-
Àovali speciální mechanismy prevence a resocializace. âSSD si je vûdoma, Ïe
spontánní reakce vefiejnosti na erupci kriminality mífií k zesílení trestní represe a k
zpfiísnûní procesních pravidel apod. I kdyÏ nevyluãuje reformy v zájmu úãinnûj‰ího
postihování kriminality, usiluje o to, aby zÛstaly v mezích humanitního pojetí demo-
kracie a lidsk˘ch práv.

âSSD povaÏuje zaji‰tûní bezpeãnosti obãanÛ, ochranu jejich práv a svobod,
ÏivotÛ, zdraví a majetku za jednu ze základních rolí státu. Vytvofiení pocitu bezpeãí
ve spoleãnosti je pfiedpokladem jejího harmonického rozvoje. âSSD proto podpo-
ruje aktivní a dÛsledn˘ postup bezpeãnostních sborÛ proti závaÏné hospodáfiské
trestné ãinnosti, organizovanému zloãinu ve v‰ech jeho podobách, korupci, extre-
mismu a hnutím potlaãujícím lidská práva a dal‰ím formám kriminality. âSSD bude
iniciovat dal‰í formy rozvoje situaãní a sociální prevence kriminality, pfiedev‰ím s
ohledem na znepokojující stav v oblasti uÏívání drog a na nûkteré projevy obecné
kriminality.

Ochrana demokracie

MoÏnost zru‰ení demokracie demokratickou, ústavní cestou (tzv. paradox demo-
kracie) je konstrukcí na‰í ústavy (nepfiekroãiteln˘m omezením státní moci) právnû
vylouãen. Pro extrémní pfiípad protiústavního zru‰ení tûchto omezení lidsk˘ch práv
zakotvuje ústava právo obãanÛ na odpor. V pojetí âSSD umoÏÀují základní práva a
svobody reformní iniciativy a postupy – demokracie nemÛÏe znamenat nucenou
permanentní reprodukci daného stavu, konzervativní „pokoru" pfied tím, co je dáno
a co se mÛÏe mûnit jen samopohybem, nikoli zámûrn˘m jednáním. Tyto iniciativy a
postupy v‰ak nesmí smûfiovat proti duchu lidsk˘ch práv, proti jejich univerzální
humanistické dimenzi. 

âSSD povaÏuje za ústavní povinnost ãelit v‰em skupinám, hnutím a ideologiím,
které programovû útoãí proti tomuto univerzalismu lidsk˘ch práv z pozic rasistické
ãi jiné diskriminující doktríny a v souladu s tím i proti jejich politickoprávním zárukám.
ZároveÀ je pfiesvûdãena, Ïe principy demokracie nelze chránit nedemokratick˘mi
metodami, jeÏ by se dotkly práv a svobod ostatních obãanÛ. 

TûÏi‰tû obrany proti tûmto tendencím spoãívá v obãanské spoleãnosti, v demo-
kratické ofenzívû demokratick˘ch sil. Represi (tj. omezení v˘konu základních práv v
souladu s ústavou) povaÏuje âSSD za krajní, ale nevyhnuteln˘ prostfiedek v tûch
pfiípadech, které definuje Listina základních práv a svobod. Tedy v pfiípadech, kdy
se definovaná nebezpeãí a ohroÏení aktualizují - nestaãí tedy, jsou-li tato nebezpe-
ãí a ohroÏení jen latentní sloÏkou doktríny.

Priorita základních práv a svobod pfied jejich omezením komplikuje politicko
právní posouzení extrémÛ. Pfiesto dosavadní pfiístup k vefiejnû demonstrované
negaci lidsk˘ch práv pfiíslu‰níky a stoupenci antidemokratick˘ch skupin povaÏuje
âSSD za neúmûrnû liberální.

4.7. Stát, politické strany a obãanská sdruÏení

Objektivnû pÛsobí – v dobrém i ‰patném smyslu – jako vychovatelé. ÚroveÀ kul-
tury – „vysoké politiky", stranickopolitick˘ch konfrontací, postupÛ, financování stran
atd.,  – se vpisuje do obãanského vidûní a hodnocení politiky, a tím i do pojetí
obãanské angaÏovanosti a odpovûdnosti. Dávné koncepce republikánsk˘ch obãan-
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sk˘ch ctností jsou beznadûjnû zatlaãovány umûním pragmatického kalkulu. Obec-
nû by mûlo platit, Ïe k funkcím politické strany (a státních institucí) patfií ‰ífiení tole-
rance k ústavnímu principu politického a ideového pluralismu a v˘chova k obãan-
ství, v níÏ je parciálnost stranictví podfiízena univerzalitû lidsk˘ch práv a respektu k
zájmÛm a potfiebám spoleãenství.

Ve sféfie politiky se má vlastnû dovr‰ovat a zúroãovat socializace ãlovûka, zahá-
jená v rodinû a ve ‰kole, v institucích, kde se budoucí obãan prvnû setkává s klíão-
v˘mi principy spoleãenského Ïivota – s právy a povinnostmi, s vazbou odmûny na
v˘kon, trestu za neposlu‰nost atd. Solidaristická orientace, zaloÏená na spoleãen-
ské podstatû ãlovûka (protikladné, tedy „individualistické atomizaci"), motivuje hlu-
bok˘ a trval˘ zájem âSSD o v‰echny socializaãní instituce, jeÏ formují intelektuální,
morální a profesní profil demokratického obãanství, vyznaãujícího se úctou k lid-
sk˘m právÛm a demokratickému právnímu vûdomí.

4.8. âSSD se hlásí k osvícenské tradici organického sepûtí svobody
ãlovûka se vzdûlaností a mravností

Obrat od státní regulace víry, sm˘‰lení a pfiesvûdãení obãanÛ k jejich morální a
intelektuální autonomii byl obratem od mocensky udrÏované nedospûlosti k lidské
zralosti a odpovûdnosti. Hlavní problém spatfiujeme ov‰em v obecném rozvoji vzdû-
lanosti, neboÈ ta umoÏÀuje kritickou provûrku doléhajících informací. Z tohoto dÛvo-
du povaÏuje âSSD za prospû‰né, aby se ohniska vzdûlanosti – univerzity, v˘zkum-
né ústavy apod., – aktivnû vãlenily do duchovního proudûní a zásadních diskusí o
klíãov˘ch problémech národního spoleãenství, jeho duchovního a morálního stavu
a jeho perspektivách. Najít a uplatnit mechanismy kultivující svobodu projevu i
odpovûdnost této svobody, je podle mínûní âSSD podmínkou demokracie jako
„zpÛsobu Ïivota".

4.9. Lidská práva

âSSD povaÏuje lidská práva (Listinu základních práv a svobod a pfiíslu‰né mezi-
národní smlouvy) za otevfien˘ normativní systém, závazn˘ a inspirativní pro demo-
kratickou a emancipaãní politiku. Na jejich základû se v pováleãném období rozvi-
nula rÛznorodá emancipaãní a protestní hnutí, smûfiující proti nebezpeãn˘m a ‰kod-
liv˘m aspektÛm politiky vlád (mírové, ekologické a obdobné aktivity) a proti zjevn˘m
i skryt˘m (historií posvûcen˘m) diskriminacím, ztûÏujícím uznání legitimity té ãi jiné
men‰inové identity – etnické, rasové, náboÏenské, sexuální atd. Byla polemická k
legislativû, ke státním a sociálnûekonomick˘m orientacím a postupÛm i k mentalitû
a pfiedsudkÛm vût‰inového ãi dominantního spoleãenství, jeÏ v praktikované diskri-
minaci odmítalo vidût nespravedlnost a nerovnost – pokud jde o pfiístup ke vzdûlá-
ní, k fiídícím funkcím, ke stejné mzdû za stejnou práci, k azylantÛm, pfiistûhovalcÛm
apod.

Aãkoli se tyto emancipaãní a identifikaãní vlny, jeÏ u nás po listopadu 1989 pro-
bûhly v zrychleném ãase, neobe‰ly bez morálních a kulturních stínÛ (komercionali-
zace, kult násilí, pornografie, prostituce, drogy), âSSD je povaÏuje pfiedev‰ím za
dÛsledek inspiraãního vlivu lidsk˘ch práv, kter˘ kvalitativnû promûnil obãanskou
spoleãnost, formy její aktivity a pomûr ke státu i k mimostátním institucím. Odstra-
Àování rÛzn˘ch forem diskriminace, zvlá‰tû tam, kde je jako samozfiejmost vepsá-
na do mentality spoleãnosti (v lep‰ím pfiípadû jako soubor civilizaãních, nacionál-
ních a obdobn˘ch pfiedsudkÛ a v hor‰ím pfiípadû jako jejich pov˘‰ení na vÛdãí poli-
tické principy), chápe jako jednotu legislativních a pedagogick˘ch postupÛ. V lid-
sk˘ch právech vidí âSSD nejen obranu proti rozpínavosti a nezákonn˘m postupÛm
státu, n˘brÏ i obranu proti destruktivním dÛsledkÛm kriminality, spoleãensk˘ch
nerovností a závislostí v obãanské spoleãnosti. Demokratick˘ právní stát je tedy
hrozbou a ochráncem zároveÀ a obdobné zdvojení existuje i ve vztahu jedince a
obãanské spoleãnosti (soukromoprávních institucí), kde se nerespektování lidsk˘ch
práv snadnûji zahaluje pseudoliberální absolutizací svobody individua.
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Ústavní princip obãanské rovnosti, kter˘ se vzná‰í nad manifestací kvalitativ-
ních odli‰ností (identit) v obãanské spoleãnosti, musí mít v tomto napûtí nezbyt-
nou míru reálnosti, neboÈ jen za tohoto pfiedpokladu mÛÏe – podle pfiesvûdãení
âSSD – úãinnû konkurovat nevázanosti a libovÛli svobody silnûj‰ích a poãetnûj-
‰ích. Tím není ov‰em vylouãeno uplatnûní nerovnosti (zv˘hodnûní) v zájmu rov-
nosti, neboÈ dosaÏení této hodnoty plynoucí z étosu lidsk˘ch práv zaãíná zasta-
vením jejího rÛstu (progresivním zdanûním apod.). V principu ústavní rovnosti je
neodluãnû zabudován princip tolerance. Kvalitativní pluralita obãanské spoleã-
nosti mÛÏe b˘t zbavována destruktivních dÛsledkÛ jen faktickou – i kdyÏ jen rela-
tivní, ale jejím smûrem otevfienou – rovností a faktickou tolerancí, která je dvoj-
smûrná: jak vût‰in vÛãi men‰inám, tak men‰in vÛãi vût‰inám. âSSD z této situa-
ce dovozuje nutnost takové politické kultury (politického stylu), v níÏ jsou rovnost
a tolerance umocnûny solidaritou, jeÏ je podmínkou vzniku a trvání „politického
národa" jako osudového spoleãenství. Evropská integrace, v níÏ je univerzalita
obãanského principu konfrontována i s mohutn˘mi kulturnû historick˘mi státnû
národními identitami, je bez takové politické kultury nepfiedstavitelná. âSSD pfii-
tom vnímá prostor lidsk˘ch práv a svobod jako zdaleka nevyãerpan˘. Pfiedev‰ím
v oblasti práv sociálních a kulturních je pfiipravena k jeho dal‰ímu roz‰ifiování v
rámci ãesk˘ch zemí i Evropské unie.

4.9.1. Rovnost muÏÛ a Ïen

Aãkoli bûhem dvacátého století do‰lo v postavení Ïen ve spoleãnosti k obrov-
skému pokroku, mnohé neoprávnûné nerovnosti stále pfietrvávají. Îeny jsou nedo-
stateãnû zastoupené v mocensk˘ch a rozhodovacích procesech, dostávají men‰í
mzdu neÏ muÏi, stávají se obûtmi (domácího) násilí, nesou valnou ãást odpovûd-
nosti za péãi o dûti ãi staré rodiãe a o domácnost. 

âSSD bude v souladu s politikou Evropské unie prosazovat dÛsledné uplatÀo-
vání vyrovnávání pfiíleÏitosti (metody genderového mainstreamingu). V praxi to zna-
mená nejen zavádût taková opatfiení, která otevfiou Ïenám cestu k paritnímu posta-
vení ve v‰ech v˘znamn˘ch spoleãensk˘ch aktivitách, ale také uplatÀovat hledisko
rovn˘ch pfiíleÏitostí ve v‰ech existujících politikách, strategiích a plánech.

âSSD si je vûdoma, Ïe prosazování rovnosti Ïen a muÏÛ ve spoleãnosti je slo-
Ïitou civilizaãní v˘zvou, a Ïe zemû, která nedokáÏe plnû vyuÏít schopnosti sv˘ch
Ïen, se odsuzuje k zaostalosti. 

4.9.2. Lidská práva a politická integrace

Radikální fragmentace obãanské spoleãnosti spjatá s nov˘mi formami obãanské
iniciativy, jeÏ je dÛsledkem mnohotvárn˘ch emancipaãních „revolucí", klade – spolu
s radikální strukturální promûnou sociálního rozvrstvení (redukcí dûlnictva a rolnic-
tva) – poÏadavek hledat a uplatnit adekvátní formy a prostfiedky sociální a politické
integrace. Úbytky státní svrchovanosti podmínûné nadstátní integrací a vnitfiní
samosprávní decentralizací státní správy se net˘kají podstaty daného problému,
vná‰ejí v‰ak do vnitfiní politiky jeho nadstátní (evropsk˘, globální) rozmûr. âSSD tu
vidí dva základní problémové okruhy.

Z prvního plynou otázky, zda je je‰tû oprávnûn ãi zda je je‰tû vÛbec moÏn˘
pojem „obecného blaha" (zájmu apod.) jako klíãová funkce státu. A zda mÛÏe b˘t
„obecné blaho" formulováno státem, jsou-li jeho dominantním hybatelem politické
strany. âSSD vychází z pfiesvûdãení, Ïe záporná odpovûì by znamenala popfiít exi-
stence „spoleãnosti", uznat priority individualistické atomizace a tím i oprávnûnost
rezignovat na moÏnost organické integrace, respektující jak princip individuality v
duchu lidsk˘ch práv, tak spoleãensk˘ rozmûr individua. Z hlediska âSSD tato orga-
nická integrace pfiedpokládá, Ïe politická strana (koalice stran), jeÏ je demokratic-
k˘m aktem povolána k státnímu v˘znamu, musí b˘t – jako reprezentant vÛle reali-
zovat urãitou podobu „obecného blaha" – otevfiena vÛãi celé obãanské spoleãnosti
a v‰emu, co je vpravdû (z hlediska ústavy a lidsk˘ch práv) univerzální. PfiestoÏe
solidarita plynoucí z této univerzality se jednotliv˘ch ãlenÛ spoleãnosti v dÛsledku
prohlubování rovnosti dotkne nestejnû. (radûji: nedotkne stejnû).  Jinak fieãeno,
stranickost (jako korporativní, parciální negace uvedené univerzality) je v rovinû
státní vÛle patologick˘m jevem. Lze fiíci, Ïe jen ty strany, které jsou schopny této
univerzality, odpovídají pojmu politické strany. Zde pfiichází ov‰em ke slovu jak raci-
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onalita politiky, tak morální étos lidsk˘ch práv. Strany, v nichÏ je je‰tû uchováno
vûdomí emancipaãní mise, nejsou a nemohou b˘t imunní k morálním impulsÛm
vycházejícím ze situace spoleãensk˘ch vydûdûncÛ, „uraÏen˘ch a poníÏen˘ch".

Z druhého okruhu vypl˘vá otázka, co je sférou (objektem) politiky a kdo je (mÛÏe
ãi má b˘t) jejím aktérem. Jde tu o problém relace mezi akãním radiem politického
rozhodování a kontroly a autoregulaãními trÏními mechanismy, doplnûn˘mi korigu-
jícími nezávisl˘mi institucemi. ·ífie emancipaãního projektu âSSD je taková, Ïe se
nemÛÏe zfiíci – pouãena historickou zku‰eností i souãasn˘mi trendy trvající nerov-
nosti – pozitivních funkcí státu. Definovan˘ch ov‰em novû v duchu lidsk˘ch práv a
ekonomick˘ch trendÛ, jeÏ jsou materiálnû-organizaãní bází jejich naplÀování. âSSD
nesdílí neoliberální iluzivní touhu po „konci politiky" ani z národního, ani z regionál-
ního a globálního pohledu. Z ústavní univerzality obãanství dovozuje âSSD univer-
zalitu politick˘ch aktérÛ. Tzv. nepolitickou politiku chápe jako politickou permanent-
ní angaÏovanost a odpovûdnost obãanÛ, jejich aktivit a organizaãních struktur, jeÏ
nejsou – na rozdíl od politick˘ch stran – právnû vãlenûny do ústavního politického
provozu (s pfiíslu‰n˘mi v˘jimkami jako petiãní právo apod.). Financování stran stá-
tem je odÛvodnûno (jako princip) tím, Ïe spojují obãanskou spoleãnost se státní
mocí prostfiednictvím zastupitelství, Ïe disponují integraãní potencí a pedagogick˘-
mi nástroji pro v˘chovu k odpovûdnému a rozumûjícímu obãanství. Obû tyto vrstvy
politiky se vzájemnû podmiÀují.

âSSD usilující o demokratickou souãinnost obãanÛ nemá dÛvod klást princip
zastupitelské demokracie proti aktivitám skupin a sdruÏení obãanské spoleãnosti a
vyt˘kat jim – v neoliberálním smyslu – absenci legitimity. Naopak usiluje o partici-
paci, za jejíÏ legitimní a zavazující zdroj povaÏuje v ústavû zakotven˘ princip svr-
chovanosti lidu. Proto také trvá – pfies nezbytnou adaptaci k mediální, informaãní a
marketingové revoluci – na „komunikativním" charakteru strany, neztotoÏÀuje se s
tezí o zastaralosti „masov˘ch stran", zbyteãnosti stranického tisku a vÛbec metod
pfiímé komunikace se spoleãností na v‰ech úrovních. 

âSSD neztrácí ze zfietele, Ïe obãanská spoleãnost snadnûji podléhá rozvá‰nû-
ní a extremismu (nebo naopak znechucení a apatii), zvlá‰tû tehdy, je-li konfronto-
vána s arogancí moci a mocn˘ch ãi s nestoudností bohatství a ziskuchtivosti (dras-
tické rozdíly v odmûÀování, Ïivotním stylu apod.). Nezapomíná, Ïe v základech
moderní demokracie je zabudován emancipaãní vklad tfiídního boje, racionální vize
spjaté s vá‰niv˘m morálním protestem. Soudobé smífiení liberálního, demokratic-
kého a sociálního dûjinného úsilí vytvofiilo novou situaci, která motivuje sklony k
zamítání klasického rozli‰ení politick˘ch orientací na pravici a levici a dokonce k
trestnûprávnímu postihu „tfiídní nenávisti", jeÏ je povahou vûci zamûfiena proti niÏ-
‰ím vrstvám, neboÈ bohatství je asociální i racionálnû, podle principÛ „odlid‰tûné"
politické ekonomie. Je nepochybné, Ïe rozli‰ení (demokratické) pravice a levice
„zaniká" v pfiípadû reálného ohroÏení „otevfiené spoleãnosti", ale takové pfiípady
nepatfií do kaÏdodennosti. V kaÏdodennosti otevfiené spoleãnosti se toto rozli‰ení
manifestuje, jak je patrné v soudob˘ch snahách o „odzbrojení" sociálního státu.
Konfliktnost pravice a levice je ov‰em právnû podfiízena reÏimu lidsk˘ch práv, kter˘
koriguje rozpínavost obou politick˘ch kfiídel a orientuje je „stfiedovû".

4.9.3. Univerzalizace lidsk˘ch práv

Proces internacionalizace a univerzalizace lidsk˘ch práv chápe âSSD jako
nezbytn˘ základ k mírové koexistenci, spolupráci a vzájemné solidárnosti státÛ a
národÛ, jejíÏ absencí – v mnichovanství – byly na‰e národy tûÏce dotãeny. Proto
bude usilovat o to, aby eticko-právní zásady mezinárodního práva mûly prioritní
postavení v na‰em právním systému, a aby âeská republika mûla aktivní podíl na
mezinárodních smluvních a institucionálních zárukách a obranách lidsk˘ch práv.
âSSD uznává prioritu základních a nezadateln˘ch práv a svobod pfied státní svr-
chovaností, ale nepfiehlíÏí, jak zdlouhavû a obtíÏnû Evropa dospívala k jejich uzná-
ní, a kolik úsilí muselo b˘t vynaloÏeno k poráÏce totalitarismÛ, které je zneuznáva-
ly evropskou emancipaãní ideu nebo ji chtûly definitivnû vykofienit. Proto âSSD
klade velk˘ dÛraz na to, aby byla vnímána v˘chozí politická a historická situace a
kulturní identita rozvojov˘ch zemí, neboÈ jejich podcenûní vyvolává komplikující
obranné reakce, zvlá‰tû je-li spojeno se selektivním pfiístupem, diktovan˘m kon-
junkturálními mocensk˘mi zájmy.
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ZároveÀ âSSD povaÏuje za nevyhnutelné, aby zásahy do svrchovanosti státÛ,
motivované kvalitativním poru‰ováním lidsk˘ch práv, byly perfektnû opfieny o nespor-
ná fakta a nesporné právní normy. Zvládání integraãních procesÛ – evropského, glo-
bálního – tak, aby se nevymkly z humanizaãní a emancipaãní perspektivy, podle
mínûní âSSD vyÏaduje jejich permanentní korekci z hlediska étosu lidsk˘ch práv.
Nemûlo by dojít k tomu, Ïe  odkládání tûchto integraãních procesÛ – v dÛsledku zao-
stávání „globalizace" politiky a politickoprávních institucí – posílí bariéry proti jejich
komplexnímu ustavení, zvlá‰tû proti jejich demokratizující a socializující dimenzi.

5. ROZVOJ SOLIDÁRNÍ 
A SOCIÁLNù SPRAVEDLIVÉ SPOLEâNOSTI

5.1. Sociální práva a sociální stát
Pfiirozen˘m opûrn˘m bodem vytváfiení solidární a sociálnû spravedlivé spoleã-

nosti jsou základní sociálnûdemokratické hodnoty, jak byly vyjádfieny v Sociální
doktrínû âSSD, pfiijaté v kvûtnu 1998. âeská republika, tím, Ïe pfiijala ústavní Listi-
nu základních lidsk˘ch práv a svobod, se pfiihlásila k evropskému sociálnímu mode-
lu, zaloÏenému na sociálnû a ekologicky orientovaném trÏním hospodáfiství. âlen-
ství na‰í zemû v Evropské unii umoÏÀuje praktické rozvíjení tohoto modelu v na‰í
sociální politice.

âSSD usiluje o to, aby v‰ichni obãané na‰í zemû mûli rovnou pfiíleÏitost pro rea-
lizaci sv˘ch dispozic a schopností, rovn˘ pfiístup k péãi o zdraví, vzdûlání, práci, kul-
tufie, k obãanskému i osobnímu uplatnûní. Je pro dodrÏení zásady, aby finanãní
a morální ocenûní práce lidí odpovídalo jejich kvalifikaci a v˘konu. âSSD vychází
z toho, Ïe pouze spoleãnost, zaloÏenou na lidské solidaritû a fungujícím sociálním
státu, je moÏno nazvat spoleãností sociálnû spravedlivou, a tím vpravdû svobod-
nou. Taková spoleãnost nabízí moÏnost vést plnohodnotn˘ a lidsky dÛstojn˘ Ïivot,
vyhnout se chudobû a poskytuje moÏnost aktivnû se uplatnit i tûm, kter˘m v tom
brání jejich fyzické, psychické ãi sociální handicapy.

Sociální podmínky, v nichÏ lidé Ïijí, nejsou jen vûcí jedincÛ samotn˘ch ãi jejich
rodin, n˘brÏ i vûcí vefiejnou. Proto sociální stát v pojetí âSSD zaruãuje kaÏdému
obãanovi alespoÀ urãité spoleãensky uznané minimum podpory a pomoci v tíÏiv˘ch
Ïivotních situacích. ZároveÀ obãany podnûcuje k vlastnímu úsilí o zlep‰ení jejich
Ïivotních podmínek a úãinnû brání tomu, aby pomoc  poskytovaná z vefiejn˘ch pro-
stfiedkÛ byla zneuÏívána.

Trh sám o sobû nezaruãuje rovné ‰ance. Rozdûluje lidi na chudé a je‰tû chud‰í
na jedné stranû, bohaté a je‰tû bohat‰í na stranû druhé a oslabuje postavení stfied-
ních vrstev. Jedinû moderní sociální stát je schopen rozpory, které pÛsobení trhu
plodí, úãinn˘m zpÛsobem omezovat tím, Ïe rozvíjí sociální soudrÏnost, bez níÏ by
spoleãnost ãekaly váÏné sociální konflikty, politické otfiesy a krize.

Jsme zásadnû proti neoliberálnímu v˘kladu sociálního státu jako darmoÏrouta
penûz daÀov˘ch poplatníkÛ, usilujícího o jeho likvidaci. Jsme rovnûÏ proti autorita-
tivnímu zaopatfiovacímu státu, kter˘ omezuje prostor pro svobodnou volbu a brání
obãanÛm pfievzít odpovídající míru odpovûdnosti za vlastní osud. 

Sociální stát v pojetí âSSD je zaloÏen na my‰lence, Ïe sociální podmínky,
v nichÏ lidé Ïijí, nejsou jen vûcí jedincÛ ãi rodin, n˘brÏ i vûcí vefiejnou. Takov˘ stát
je schopen poskytnout alespoÀ urãité uznané minimum podpory a pomoci v Ïivot-
ních situacích ohroÏujících obãana ãi jeho rodinu. Sociální stát v‰ak cílevûdomû usi-
luje o dlouhodobou prosperitu zemû a proto také dlouhodobû investuje do rozvoje
lidí a jejich potenciálu a sniÏuje tak  rizika politick˘ch napûtí a stfietÛ.

Sociální stát je zároveÀ státem demokratick˘m – opírá se o vÛli lidu. Respektu-
je právo na svobodu sdruÏování, kolektivní vyjednávání a jiná práva s tím spojená.
Opírá se o sociální dialog s odbory a zamûstnavatelsk˘mi svazy na pÛdû tripartity
a rozvíjí mnohostrannou partnerskou spolupráci s neziskov˘mi organizacemi
a s dal‰ími pfiedstaviteli vefiejného Ïivota i s obãany samotn˘mi. 
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V pojetí âSSD je sociální stát spojen s „investicemi" do sociální politiky. Nechá-
pe je pouze jako náklad v úzce ekonomickém smyslu  - coÏ je charakteristická neo-
liberální teze o pfiebujelosti sociálního státu - ale povaÏuje je, zejména v dlouhodo-
bé perspektivû, za nejefektivnûj‰í investice vÛbec, neboÈ znásobují lidsk˘ potenciál
jako základní zdroj budoucí prosperity a stability spoleãnosti. Efektem dobfie fungu-
jícího sociálního státu je uplatnûní talentÛ, vûdomostí, kvalifikace a schopností lidí.
Právû to pfiedstavuje stále v˘znamnûj‰í zdroj dlouhodobého hospodáfiského a kul-
turního rozkvûtu zemû.

Sociální investice se ov‰em stávají efektivními pouze tehdy, pokud se s nimi
dobfie hospodafií a pokud jsou správnû voleny priority. âSSD se nebrání tomu, aby
v fiadû pfiípadÛ (investice do zdraví, do vzdûlávání, rekvalifikace, bydlení, sociální
péãe, pfiístupu obãanÛ k informacím apod.) byly vyuÏívány i soukromé zdroje.
NemÛÏe v‰ak pfiipustit, aby pfiístup k tûmto sociálním sluÏbám ãi ke vzdûlání a zdra-
votní péãi byl vázán na povinnou spoluúãast jednotlivce, pfiípadnû, aby sociální
situace jednotlivce byla zábranou pro jeho studia ãi volbu povolání.

Za nezadatelná sociální práva povaÏujeme jak hmotné zabezpeãení v situacích,
kdy obãan nemÛÏe získávat prostfiedky na obÏivu vlastní prací, tak i právo na ochra-
nu zdraví, na vzdûlání, na podporu rodiãovství a rodiny. Jejich souãástí jsou i tra-
diãní sociální práva - právo na svobodnou volbu povolání, na ochranu v pracovnû
právních vztazích, na spravedlivou odmûnu za práci, na sdruÏování za úãelem
obhajoby hospodáfisk˘ch ãi sociálních zájmÛ a právo na práci ãi alespoÀ na hmot-
né zabezpeãení v pfiípadû její ztráty.

Jsme si vûdomi toho, Ïe ãlovûk své potfieby realizuje pfiedev‰ím prostfiednictvím
práce. Podle svého pfiínosu by mûl b˘t také odmûÀován. Právem na práci v demo-
kratické spoleãnosti rozumíme moÏnost zvolit si svobodnû zamûstnání v uspokoji-
v˘ch pracovních podmínkách za odmûnu odpovídající kvalifikaci a v˘konu, právo
získat práci v mezích spoleãensk˘ch moÏností nebo podporu v nezamûstnanosti,
která by obãanovi zajistila pfiimûfienou a lidsky dÛstojnou Ïivotní úroveÀ a podporo-
vala jeho snahu opût pracovat. 

Právo na rodinu v pojetí sociálního státu chápeme pfiedev‰ím tak, Ïe stát vytvá-
fií potfiebné podmínky pro partnerské vztahy, pro vstup do manÏelství, narození
a v˘chovu dûtí. Rodinû, která je pfiirozenou a základní jednotkou spoleãnosti, je
poskytována nej‰ir‰í moÏná pomoc. Respektujeme v‰ak svobodnou volbu obãanÛ
Ïít i v neúpln˘ch formách rodiny a neformálních partnersk˘ch svazcích s dûtmi.
Podle na‰eho pfiesvûdãení tyto formy nesmí bránit tomu, aby jejich podpora ze stra-
ny státu nebyla plnû srovnatelná s úpln˘mi rodinami. 

Sociální stát dbá o zabezpeãení sociálnû dostupného bydlení pro obãany,
zejména pro mladé lidi a zvlá‰tû rodiny s dûtmi. Mimo jiné i tím podporuje udrÏová-
ní a rozvíjení populaãního potenciálu zemû.

Právo na sociální zabezpeãení patfií mezi velké vymoÏenosti soudobé civilizace.
Realizuje se prostfiednictvím starobního, invalidního a pozÛstalostního poji‰tûní,
dále nemocenského poji‰tûní, úrazového poji‰tûní a od‰kodnûním a poji‰tûním
v nezamûstnanosti. 

KaÏd˘ obãan má právo na dÛstojné Ïivotní minimum, tedy na takovou Ïivotní úro-
veÀ, která by jemu a jeho rodinû zajistila základní podmínky pro existenci a zdravot-
ní péãi. Trváme v‰ak na tom, aby lidé, ktefií se snaÏí aktivnû nalézt nové zamûstná-
ní, rekvalifikují se, jsou ochotni se za prací i pfiestûhovat apod., byli za svoje úsilí zv˘-
hodnûni oproti tûm, ktefií jen pasivnû ãekají na pomoc státu ãi nemají zájem o nale-
zení práce. Uchazeãi o zamûstnání jsou povinni pfiijmout i práci, která neodpovídá
jejich nejvy‰‰í dosaÏené kvalifikaci. Rozvinutí sociální práce musí b˘t doprovázeno
snahou maximálnû omezit moÏnosti zneuÏívání tûchto systémÛ obãany, ktefií zataju-
jí své skuteãné pfiíjmy a majetek, a tím na tomto systému parazitují.

âSSD si uvûdomuje, Ïe definice sociálních práv je sama o sobû nedostaãující,
pokud by tato práva nebyla v praxi naplÀována. Proto budeme usilovat o to, aby
ústavnû vymezená sociální práva byla skuteãnû respektována a uplatÀovala se
v sociální politice. Sociální práva nemohou zÛstat jen prázdnou a bezobsaÏnou
deklarací bez reálného obsahu. 
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Sociální práva a sociální odpovûdnost jsou pro nás spojit˘mi nádobami. Ve své
politice bude smûfiovat k tomu, aby sociální stát motivoval obãany k odpovûdnosti
za sebe sama, za svoji rodinu a obec a zároveÀ neumoÏÀoval sociálnû nezodpo-
vûdn˘m jedincÛm kofiistit ze zdrojÛ, které náleÏí jen skuteãnû potfiebn˘m.

5.1.1. Zamûstnanost, ochrana práce, sociální dialog, mzdy a pfiíjmy

Za základ sociální a spoleãenské aktivity kaÏdého obãana povaÏujeme zaji‰tûní
dostupnosti produktivní práce. Proto se budeme trvale orientovat na dosaÏení
a udrÏování co nejvy‰‰í a nejstabilnûj‰í úrovnû zamûstnanosti s cílem dosáhnout
plné zamûstnanosti. Na‰im cílem je naplnil zámûr, aby kaÏd˘, kdo chce a mÛÏe
pracovat, nacházel pfiimûfiené, svobodnû zvolené zamûstnání. Za souãást tohoto
práva pokládáme i to, Ïe obãan bude moci vyuÏívat bezplatn˘ch sluÏeb pfii hledání
zamûstnání na trhu práce, popfi. vyuÏívat pfiimûfiené hmotné zabezpeãení pfii ztrátû
zamûstnání. Tyto sluÏby mu mají umoÏnit dÛstojnû a bez rizika sociálního vylouãe-
ní pfiekonat pfiechodné období.

Chceme toho dosahovat jak cílevûdomou hospodáfiskou politikou, jejíÏ integro-
vanou souãástí je zaji‰Èování pracovních pfiíleÏitostí, tak zejména promy‰lenou
aktivní politikou zamûstnanosti, které se úãastní úfiady práce, orgány samosprávy,
zamûstnavatelé i odbory. Odmítáme neoliberální recepty na fie‰ení nezamûstna-
nosti spoãívající v odstranûní ochrany práv zamûstnancÛ, v zavádûní flexibilních
pracovních úvazkÛ za patfiiãnû zkrácenou mzdu (kdy ani nûkolik takov˘ch úvazkÛ
nezaruãuje dÛstojnou mzdu a slu‰nou Ïivotní úroveÀ rodiny). Odmítáme omezová-
ní v˘dajÛ na vzdûlávání pracovníkÛ a sniÏování tzv. nákladÛ práce. Takové recepty
by nejen nevyfie‰ily nezamûstnanost, ale pfiedev‰ím by vedly k degradaci zamûst-
nancÛ na pouhé poskytovatele levné pracovní síly, zbavily by je jakékoli ochrany
v nemoci, stáfií i pfii práci samotné a v˘raznû by zhor‰ily jejich sociální postavení.

Na‰ím cílem je podporovat vysokou zamûstnavatelnost lidí. V souladu s celoev-
ropsk˘m stárnutím populace povaÏujeme za rozhodující dosahovat vy‰‰í míry
zamûstnání zejména pro star‰í populaci (nad 50 let) a také zv˘‰it zamûstnanost
Ïen. Právû zv˘‰ení míry zamûstnanosti v celé ekonomice, stejnû jako v populaci
Ïen a star‰ích nad 50 let, má mimofiádn˘ v˘znam pro udrÏení finanãní sobûstaã-
nosti sociálního státu. Proto tomu budeme vûnovat v‰emoÏnou pozornost.

Cestu spatfiujeme pfiedev‰ím v tom, Ïe budeme v‰estrannû podporovat progra-
my celoÏivotního vzdûlávání, budeme stimulovat ty obãany, ktefií jsou schopni neu-
stále získávat a obnovovat své dovednosti, pfiizpÛsobit se podmínkám trhu práce,
ktefií jsou schopni pfiijmout nové profesní zafiazení a jsou pfiipraveni a ochotni pfie-
cházet z jednoho typu zamûstnání do jiného. Nechceme pod pojmem zv˘‰ení pruÏ-
nosti trhu práce smûfiovat k oslabení práv a ochrany zamûstnancÛ, jak to ãiní nûk-
tefií na‰i politiãtí oponenti. Naopak vnímáme zv˘‰ení pruÏnosti trhu práce, vedle sti-
mulace celoÏivotního vzdûlávání zamûstnancÛ, také jako povinnost zamûstnavate-
lÛ udrÏovat dosavadní a vytváfiet nové dovednosti pro své zamûstnance. Stejnû tak
jako povinnost rozvíjet sociální dialog. 

Politika sociální demokracie musí vést k tomu, aby lidé mohli zÛstat na trhu
práce, dokud o to budou mít zájem. Chceme ji zamûfiit  na zavedení finanãních
a právních podnûtÛ pro zamûstnávání star‰í populace a stimulovat celoÏivotní vzdû-
lávání. Cílem tûchto opatfiení je vytváfiet maximální soulad kvalifikaãní a profesní
struktury pracovních sil s potfiebami trhu práce a vytváfiet podmínky pro územní
a profesní mobilitu a adaptabilitu pracovních sil. 

Na‰í dlouhodobou prioritou je také mnohostranná podpora zamûstnanosti ve
strukturálnû postiÏen˘ch oblastech. 

Trvalou pozornost budeme rovnûÏ vûnovat rozsahu, zamûfiení, kvalitû, pfiiprave-
nosti a podmínkám zamûstnávání absolventÛ stfiedních ‰kol a odborn˘ch uãili‰È.
Jejich studijní a uãební zamûfiení v‰ak musí lépe odráÏet skuteãné potfieby hospo-
dáfiské praxe a trhu práce, zejména potfieby rozvoje ãeského prÛmyslu, ale i dal‰ích
oborÛ. NepovaÏujeme za vhodné, aby tyto ‰koly produkovaly mnoÏství absolventÛ,
ktefií nenalézají uplatnûní na trhu práce, a pfiitom existuje reálná poptávka po fiadû
profesí technického charakteru. To povaÏujeme za prvofiad˘ úkol zejména regionál-
ních samospráv, které stfiední ‰kolství bezprostfiednû fiídí.

44

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 44



Rozsáhlou sociální problematiku pfiinese nezbytnost rychlého a kvalitního roz-
voje vysoko‰kolského vzdûlávání, zejména na bakaláfiském stupni, a uplatnûní jeho
absolventÛ v modernizovaném národním hospodáfiství. âSSD bude v této souvis-
losti usilovat o to, aby v‰ichni talentovaní mladí lidé, ktefií mají schopnosti a zájem
se dále vzdûlávat, mûli zaji‰tûn pfiístup k vy‰‰í odbornosti, bez ohledu na sociální
pÛvod. Odmítáme jakékoli formy povinného ‰kolného na stfiedních vy‰‰ích a vyso-
k˘ch ‰kolách, které prosazují na‰i politiãtí odpÛrci. Jsme v‰ak pfiipraveni posoudit
‰irok˘ okruh podpor na náklady spojené se studiem pro ty studenty, ktefií by chtûli
vyuÏít napfi. pÛjãek na studium s garancí státu apod. spolu se systémem v˘hodn˘ch
stipendií pro talentované studenty.

Za v˘znamné pokládáme i zvy‰ování rozsahu rekvalifikací nezamûstnan˘ch
a jejich zamûfiení podle nabídky pracovních pfiíleÏitostí. Rekvalifikaãní kursy pro
uchazeãe o zamûstnání je tfieba motivaãnû podpofiit i vy‰‰í podporou pfii rekvalifi-
kaci. Budeme podporovat zamûstnanost osob obtíÏnû se uplatÀujících na pracov-
ním trhu – uchazeãÛ bez kvalifikace, osob zdravotnû postiÏen˘ch, Ïen s mal˘mi
dûtmi,  dlouhodobû nezamûstnan˘ch. Trval˘ rÛst vzdûlanostní úrovnû, tvÛrãích
schopností a intelektuálního potenciálu ekonomicky aktivního obyvatelstva povaÏu-
jeme za hlavní pfiedpoklad postupného rozvoje spoleãnosti vûdûní (kvartérní spo-
leãnosti), v níÏ spatfiujeme základ dlouhodobé prosperity státu. 

Cílem âSSD je v souladu s moÏnostmi moderních technologií posilovat humaniza-
ci v˘roby a práce, zlep‰ovat pracovní podmínky a ochranu lidí na trhu práce. Pro-
stfiednictvím pracovního zákonodárství zajistíme ochranu v‰ech forem závislé práce,
rovnost pfiíleÏitostí a podmínek pro v‰echny zamûstnance bez jak˘chkoli diskriminací.

Odmítáme nepfiimûfien˘ tlak, jemuÏ jsou zamûstnanci vystaveni, a kter˘ je zdÛ-
vodÀován imperativy globalizace a pouze jednostrann˘m hlediskem zisku, ekono-
mickou nerovnováhou a pracovními pomûry na trhu práce.         

Na objektivní zmûny na trhu práce budeme odpovídat novou pracovnû právní
legislativou tak, aby zabraÀovala rÛstu nerovnováhy v postavení zamûstnancÛ
a zamûstnavatelÛ. Zvlá‰tní pozornost chceme pfiitom vûnovat mladistv˘m, Ïenám
a zdravotnû a sociálnû postiÏen˘m.

DÛslednû budeme prosazovat zásadu, Ïe mzda má b˘t taková, aby zamûstna-
nec neupadl do chudoby a sociální závislosti. Budeme dbát o to, aby minimální
mzda dostateãnû pfievy‰ovala minimální sociální dávky (Ïivotní minimum), a tedy
ten, kdo pracuje, byl v lep‰ím postavení neÏ ten, kdo jen vyuÏívá sociální dávky
a nejeví zájem o zlep‰ení svého postavení. Za základ spravedlnosti pokládáme
princip stejné mzdy za práci stejné hodnoty a princip rovnosti pracovních podmínek
pro obû pohlaví, pro v‰echny zamûstnance bez ohledu na rasovou, národnostní ãi
náboÏenskou pfiíslu‰nost ãi jiná mimopracovní kritéria. 

Za spravedlivé povaÏujeme takové motivaãnû pÛsobící mzdové a platové rozdí-
ly, které vypl˘vají jednak z rozdílÛ v nárocích, které práce klade na zamûstnance
z hlediska jeho kvalifikace, odpovûdnosti a námahy, jednak z rozdílÛ ve v˘konnos-
ti a dosahovan˘ch v˘sledkÛ.

âSSD vychází z toho, Ïe spravedlivou rovnováhu mezi prací a kapitálem lze
dosahovat jen na základû ochrany slab‰ích úãastníkÛ pracovních vztahÛ – zamûst-
nancÛ. Za rozhodující nástroj této rovnováhy pokládáme sociální dialog mezi pfied-
staviteli zamûstnancÛ, zamûstnavatelÛ a státu. Tento dialog navíc pfiedstavuje dÛle-
Ïit˘ nástroj pro utváfiení demokratick˘ch pomûrÛ ve spoleãnosti, zejména pro vytvá-
fiení a udrÏování sociálního smíru. Úãinnost sociálního dialogu je podmínûna exi-
stencí odborov˘ch organizací, schopn˘ch hájit práva zamûstnancÛ, a vyÏaduje rov-
nûÏ kvalifikované a zodpovûdné reprezentace zamûstnavatelÛ. 

Jako sociální demokraté jsme pfiesvûdãen˘mi zastánci sociálního dialogu, vyjá-
dfieného zejména prostfiednictvím kolektivních smluv a umoÏÀujícího dosáhnout
takové úpravy pracovních vztahÛ, které vytváfiejí záruky sociální ochrany a jsou
v˘razem seriózního sociálního partnerství. Budeme proto podporovat rozvoj sociál-
ního dialogu nejen na podnikové, odvûtvové, regionální, národní, ale i nadnárodní
úrovni, stejnû jako rÛst jeho úlohy pfii stanovení pracovních, mzdov˘ch a dal‰ích
podmínek v˘konu práce. Budeme rovnûÏ naléhat na roz‰ifiování dialogu pfii vyjed-
návání mezi pfiedstaviteli státu a pfiedstaviteli nejrÛznûj‰ích sociálních skupin,
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obãansk˘ch sdruÏení a dal‰ích neziskov˘ch organizací.

To, jak na‰e zemû zvládne a osvojí si vyuÏívání sociálního dialogu, v˘znamnû
ovlivní její budoucí charakter. Jsme proto pfiipraveni dále kultivovat podmínky pro
ãinnost reprezentací zamûstnancÛ i zamûstnavatelÛ a dal‰ích organizací zab˘vají-
cích se ochranou hospodáfisk˘ch a sociálních zájmÛ.

5.1.2. Bezpeãí rodiny a populaãní v˘voj

Rozvíjet úãinnou rodinnou politiku ve prospûch zdravého populaãního v˘voje je
v zájmu budoucnosti ãeského národa a nepochybnû odpovídá tuÏbám obãanÛ. Zlep-
‰ení demografické situace vytvofiením podmínek pro zv˘‰ení porodnosti v âeské
republice povaÏujeme za zásadní úkol sociální politiky a za indikátor dÛvûry mladé
generace v budoucnost na‰eho státu. Respektujeme pfiitom, Ïe je  nezadateln˘m prá-
vem rodiãÛ se zcela svobodnû rozhodnout, kolik dûtí chtûjí pfiivést na svût.

B˘t rodiãem je nejen nezadatelné právo, ale i v˘znamná Ïivotní hodnota. âlovûk
v‰ak není jen rodiãem, ale soubûÏnû i obãanem s právem na práci, na úãast ve
vefiejném Ïivotû a ve v‰ech kulturnû spoleãensk˘ch ãinnostech. Je také dospûl˘m
dítûtem sv˘ch star˘ch rodiãÛ, k nimÏ má morální i právní závazky. Jsme si vûdomi,
Ïe v˘chova dûtí není jen soukromou záleÏitostí rodiãÛ, ale je i v˘znamn˘m prvkem
úspû‰ného rozvoje spoleãnosti. âSSD proto nepovaÏuje pomoc rodinám za sou-
kromou vûc jednotlivcÛ a za zátûÏ pro státní rozpoãet. Je to pfiedev‰ím v˘znamná
investice do budoucího rozvoje spoleãnosti. V rámci rodiny pomáhá také vyrovná-
vat pfiíleÏitosti muÏÛ a Ïen pro jejich ekonomické uplatnûní.

âSSD usiluje o vytváfiení podmínek, pfii nichÏ by obãané bez obav ze zane-
dbávání péãe o dûti byli schopni sladit své rodinné, pracovní i vefiejné funkce.
Znamená to, Ïe závazky, které pfiiná‰í péãe o dûti, nesmûjí degradovat Ïivotní
úroveÀ rodiny s dvûma i více dûtmi na úroveÀ skupin s nízk˘mi pfiíjmy, ani je jinak
izolovat od vnûj‰ího svûta. Nesmûjí se stávat pfiíãinou problémÛ pfii hledání
zamûstnání, zejména pro matky nezaopatfien˘ch dûtí. Proto povaÏujeme za
nezbytné, podporovat zafiízení péãe o dûti v pfied‰kolním vûku, vãetnû  jeslí jako
zafiízení vefiejn˘ch.

Na‰e koncepce rodinné politiky vychází ze zásady, Ïe je tfieba vytváfiet pfiíznivou
atmosféru pro rodiãe i jejich dûti, a to jak prostfiednictvím rodinn˘ch dávek, tak
i ‰irokou paletou opatfiení státní, krajské, obecní politiky. Svoji roli zde mohou plnit
i jiné vefiejnû prospû‰né ãinnosti, které vycházejí vstfiíc potfiebám rodin a z úcty
k rodiãovství pomáhají vytváfiet dÛstojné Ïivotní podmínky pro rodiny s dûtmi. Za
dÛleÏitou povaÏujeme pravidelnou valorizaci rodinn˘ch dávek, aby jejich reálná
hodnota, potfiebná pro zaji‰tûní v˘chovy dûtí v rodinách, neub˘vala.  

V˘razem celospoleãenské solidarity je pfiedev‰ím pfiíspûvek státu na v˘chovu
a v˘Ïivu dûtí v podobû pfiídavku na kaÏdé nezaopatfiené dítû. Tento pfiídavek chá-
peme jako dávku pro dítû, a proto by mûl b˘t vyplácen v zásadû kaÏdému dítûti bez
ohledu na v˘‰i pfiíjmÛ rodiãÛ. 

Zv˘razníme ochranu dûtí tam, kde jsou ohroÏeny psychicky ãi hmotnû nebo jsou
ohroÏena jejich majetková práva. Zejména u dûtí rozveden˘ch rodiãÛ a sirotkÛ
nebudeme zanedbávat dohled nad tím, aby dûti nebyly vyuÏívány k dûtské práci.
RovnûÏ budeme vûnovat pozornost ochranû dospûl˘ch, zejména Ïen a star˘ch
obãanÛ, pfied domácím násilím. 

Oba rodiãe, otce i matku, povaÏujeme za rovnocenné partnery se stejn˘mi
právy i povinnostmi k dítûti i k sobû navzájem, a to nezávisle na právní formû
jejich svazku. Ochrana rodiny s dûtmi by mûla pfiedev‰ím fie‰it nezavinûné obtíÏ-
né Ïivotní situace rodiny tak, aby nedo‰lo k naru‰ení vztahÛ a vazeb mezi rodiãi
(partnery) navzájem ãi mezi rodiãi a dûtmi a neutrpûla kvalitní v˘chova dûtí, která
spolu s jejich nejvy‰‰ím moÏn˘m vzdûláním tvofií základ rÛstu nejen ekonomické-
ho potenciálu âeské republiky, ale i základ v‰eobecného civilizaãního vzestupu
na‰í zemû.

5.1.3. Sociální zabezpeãení

Za velkou vymoÏenost na‰í spoleãnosti povaÏujeme rozvoj sociálního zabezpe-
ãení vycházejícího z mezinárodnû uznávan˘ch standardÛ, z úmluv Mezinárodní
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organizace práce a zaji‰Èujícího dostateãné a dlouhodobû udrÏitelné nemocenské
poji‰tûní, dÛchodové poji‰tûní, úrazové poji‰tûní a poji‰tûní v nezamûstnanosti zalo-
Ïené na celospoleãenské solidaritû a poskytování matefisk˘ch a rodinn˘ch dávek.
Vedle kolektivních systémÛ sociálního poji‰tûní a pfiipoji‰tûní budeme podporovat
i pfiebírání osobní odpovûdnosti za osud jedince ãi rodiny formou individuálního pfii-
poji‰tûní, zejména pfii pfiípravû na stáfií.

Mnoho lidí se pro vûkov˘ ãi zdravotní handicap nemÛÏe pfies ve‰keré úsilí plnû
zafiadit do Ïivota spoleãnosti. I jim je spoleãnost povinna zajistit dÛstojn˘ Ïivot
v takovém rozsahu, jak˘ jejich stav dovoluje.

PoÏadujeme, aby sociální zabezpeãení, jehoÏ podstatou je solidarita a legitimi-
ta vzájemného sdílení rizik, bylo i nadále zaloÏeno na závazcích a odpovûdnosti
rÛzn˘ch generací, rÛzn˘ch sociálních skupin a dal‰ích subjektÛ. V reformû dÛcho-
dového poji‰tûní budeme proto hájit právo obãanÛ na klidné a zaji‰tûné stáfií a pfii-
mûfiené zabezpeãení invalidních a pozÛstal˘ch osob. 

Vycházíme z toho, Ïe reforma systémÛ sociálního zabezpeãení musí b˘t zalo-
Ïena na celospoleãenské dohodû a nemÛÏe b˘t jen vûcí jedné politické strany ãi
jedné politické koncepce. Varujeme pfied zjednodu‰ováním tohoto problému
a pfied pfiedkládáním tzv. jednoduch˘ch a snadn˘ch fie‰ení v podobû rovn˘ch
dávek apod., jak to ãiní nûktefií pravicoví politici. Tato cesta vede jen k chudobû,
a to nejen  generaci dÛchodcÛ ãi nadcházejících dÛchodcÛ, ale i velkou ãást
populace odkázanou na mzdu. Chceme, aby reforma byla trval˘m plynul˘m pro-
cesem bez dramatick˘ch zvratÛ v Ïivotní situaci dÛchodcÛ a zajistila i jim urãit˘
podíl na celkovém rÛstu bohatství spoleãnosti v souladu s rÛstem prÛmûrné reál-
né mzdy zamûstnancÛ. 

PoÏadujeme, aby byla co nejdfiíve zfiízena samostatná a samosprávná Sociální
poji‰Èovna a Státní fond dÛchodov˘ch rezerv oddûlen˘ od státního rozpoãtu. Podle
na‰eho pfiesvûdãení je nutné dosáhnout toho, aby prostfiedky vybrané na sociální
poji‰tûní musely b˘t vyuÏity pouze na sociální zabezpeãení. Jejich pfiípadné pfiebyt-
ky musí b˘t pfievedeny do rezerv na dal‰í období. Jde nám o jasné stanovení odpo-
vûdnosti státu a správcÛ jednotliv˘ch dÛchodov˘ch systémÛ za jejich kvalitní fun-
gování, o hospodárné nakládání s prostfiedky dÛchodového poji‰tûní, informovanost
obãanÛ, nízké provozní náklady a efektivní kontrolu.

Pfii koncipování dÛchodové reformy vycházíme z toho, Ïe provedené parame-
trické zmûny v dÛchodovém zabezpeãení umoÏÀují, aby v nejbliÏ‰ích zhruba dese-
ti letech byl tento systém v rovnováze. Domníváme se proto, Ïe lze pfiistoupit
k reformû nikoli pod tlakem bezprostfiedních okolností, ale je moÏné se vûnovat
postupnému rozpracování jednotliv˘ch variant.

Za základ systému sociálního zabezpeãení povaÏuje âSSD nadále povinn˘
vefiejnoprávní prÛbûÏnû financovan˘ systém, kter˘ chce zaloÏit na systému zdánli-
v˘ch úãtÛ NDC. Takov˘ systém by mûl lépe odráÏet zásluhovost jednotliv˘ch úãast-
níkÛ tohoto systému a b˘t spravedlivûj‰í k lidem s prÛmûrn˘mi pfiíjmy. Jsme si sou-
ãasnû vûdomi, Ïe tento systém má i nûkterá úskalí. Proto poÏadujeme dostateãn˘
ãasov˘ prostor na posouzení jednotliv˘ch variant a ãas pro ‰ir‰í spoleãenskou dis-
kusi. Nebráníme se my‰lence, aby byl napfi. stanoven strop pro pfiíspûvek na soci-
ální poji‰tûní od urãité v˘‰e pfiíjmu (napfi. pûtinásobek prÛmûrné mzdy a tomu ana-
logické omezení v˘‰e dÛchodu z vefiejn˘ch systémÛ). 

Vycházíme z pfiesvûdãení, Ïe dÛchodová reforma musí respektovat objektivní
proces stárnutí ãeské populace, a Ïe i v tûchto podmínkách je nezbytné zachovat
potfiebnou míru generaãní solidarity mezi ekonomicky aktivními a neaktivními
a dospût k celospoleãenské dohodû o podobû dÛchodové reformy. Domníváme se,
Ïe v souladu s celoevropsk˘mi trendy musíme dosáhnout toho, Ïe prÛmûrn˘ vûk
odchodu do dÛchodu se bude zvy‰ovat, a to pfiedev‰ím na základû toho, Ïe se
bude zvy‰ovat míra zamûstnanosti obyvatelstva ve vûku nad 50 let. Je na‰ím
zájmem, aby byl umoÏnûn pruÏn˘ odchod do dÛchodu v rozpûtí nûkolika let podle
zájmu a zdravotního stavu obãanÛ a nabídky pracovních pfiíleÏitostí.

Od dÛchodové reformy v na‰í zemi také oãekáváme, Ïe dÛchodové pfiíjmy se
podstatné pfiiblíÏí úrovni obvyklé v zemích Evropské unie.  Na tuto úroveÀ by mûly
postupnû dospût v˘daje na ná‰ dÛchodov˘ systém, aby dÛchody dosáhly sociálnû
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pfiimûfienou úroveÀ, zaji‰Èující dÛstojn˘ Ïivot ve stáfií.Ve shodû s dlouhodob˘mi pro-
jekcemi budeme postupnû pfiijímat taková opatfiení, aby dÛchodov˘ systém obstál
pfied zátûÏí, které bude vystaven vzhledem ke stárnutí populace. DÛchodov˘
systém musí vãas reagovat na demografick˘ v˘voj, migraci obyvatelstva a inflaci.

Základní povinn˘ prÛbûÏnû financovan˘ systém nesmí motivovat ekonomicky
aktivní populaci k vyh˘bání se legálnímu trhu práce a k neplacení pojistného. Proto
je nezbytné zajistit nejvy‰‰í moÏnou úãast ekonomicky ãinn˘ch osob v dÛchodovém
systému a jeho jednotnost. K tomu pfiistupuje je‰tû roz‰ífiená nabídka dobrovoln˘ch
doplÀkov˘ch dÛchodov˘ch systémÛ fungujících na principu plné ekvivalence, vãet-
nû zamûstnaneckého penzijní pfiipoji‰tûní. 

Na‰e spoleãnost se stala spoleãností ãtyfi generací. Vycházíme ze zásady, Ïe
Ïijící star‰í generace není pfiítûÏí, ale obohacuje na‰i spoleãnost. Pfiispívá k její kul-
tivaci svou zku‰eností, formální i neformální prací. Proto poÏadujeme, aby potfiebám
spoleãnosti ãtyfi generací byla uzpÛsobena doprava, struktur bydlení i architektura
a byly odstranûny v‰echny bariéry ve vefiejném i soukromém prostoru. RovnûÏ
poÏadujeme, aby byly posíleny v˘raznû i sociální sluÏby ve v‰ech podobách, domo-
vy dÛchodcÛ poãínaje a citlivou peãovatelskou sluÏbou konãe. 

Spoleãnost musí b˘t solidární s nemocn˘mi, invalidy a s dal‰ími skupinami lidí
ohroÏen˘ch sociálním vylouãením. Právû oni potfiebují k dÛstojnému Ïivotu sociální
oporu zprostfiedkovanou rodinou, nestátními i státními institucemi a v‰emi solidár-
ními lidmi. Podporovat budeme kaÏdého, kdo chce pfiekonat svÛj handicap a usilu-
je o plnohodnotné zaãlenûní do spoleãnosti. Chceme dále pokraãovat v partnerské
spolupráci mezi státem, dal‰ími vefiejn˘mi i soukrom˘mi poskytovateli sociálních
sluÏeb a pfiíjemci tûchto sluÏeb, v budování komplexního systému, kter˘ funkãním
zpÛsobem zahrne vzdûlávání, rehabilitaci i celoÏivotní pracovní a spoleãenskou
integraci ohroÏen˘ch hendikepovan˘ch osob.

Prostfiednictvím dÛstojného Ïivotního minima, minimální mzdy, podpory v neza-
mûstnanosti uchazeãÛm o zamûstnání, sociálního pfiíplatku, pfiíspûvku na bydlení
a dávek sociální péãe budeme bránit propadu lidí do chudoby. Tím se zajistí plnûní
spoleãného memoranda o sociálním zaãleÀování, které stanoví povinnosti âeské
republiky jako ãlena Evropské unie v boji proti chudobû a sociálnímu vylouãení, coÏ
je nedílnou souãástí Lisabonské strategie.

Pfii zákonné úpravû sociální pomoci budeme usilovat o co nejvíce rozvinutou
individuální sociální práce v terénu tak, abychom aktivnû pomáhali lidem, ktefií se
ocitli v sociálnû problémov˘ch situacích. Konkrétní pomoc jim musí zachovat lid-
skou dÛstojnost a nabídnout pfiíleÏitost podílet se na fie‰ení sv˘ch Ïivotních problé-
mÛ, aby se mohli opût vrátit k normálnímu Ïivotu. Podpofiíme vytvofiení maximální-
ho prostoru pro funkãní uplatnûní neziskového sektoru v sociálních sluÏbách, a to
v dûlné spolupráci s institucemi státu a samosprávn˘ch orgánÛ.

Celou soustavu sociálního zabezpeãení budeme dále zdokonalovat v souvis-
losti se zmûnou dûlby práce i odpovûdnosti mezi ústfiedními orgány, krajsk˘mi
a obecními zastupitelstvy. 

5.1.4. Migrace, migraãní politika

Procesy globalizace a evropské integrace, spjaté s voln˘m pohybem osob a kapi-
tálu, povedou v nadcházejícím období k jevu, se kter˘m ãeská populace  nemá dosta-
teãné zku‰enosti, neboÈ se v posledním dûjinném období vyvíjela jako národnostnû
homogenní a v podstatû uzavfiená pfied pfiíslu‰níky jin˘ch národností i jin˘ch kultur.
Bude se proto muset zaãít vyrovnávat s v˘zvami a vlivy rostoucí mezinárodní migra-
ce, s koexistencí více národností i více kultur. Lze oãekávat, Ïe v pfií‰tích letech bude
v˘voj na‰í spoleãnosti v tomto smûru daleko rychlej‰í neÏ dosud.  Nevyhnutelnû se
bude zvy‰ovat podíl pfiíslu‰níkÛ jin˘ch národností Ïijících na na‰em území, a naopak
ãe‰tí obãané  budou ãastûji Ïít v jin˘ch zemích integrované Evropy . 

Tento v˘voj pfiinese nové moÏnosti i nová ohroÏení. VyÏaduje formulovat novou
aktivní i pasivní migraãní politiku, která vezme v úvahu i nízkou úroveÀ pfiirozené
reprodukce obyvatelstva, coÏ bude znamenat pokles perspektivní nabídky pracov-
ní síly z domácích zdrojÛ. Pfiíchod imigrantÛ mÛÏe posilovat aktivní sloÏku popula-
ce a zmírÀovat tak oãekávané negativní dÛsledky populaãního v˘voje. 
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Migraãní politika je otázkou politickou, ekonomickou, demografickou a bezpeã-
nostní. Je Ïádoucí prosadit koncepãní pfiístup státu, kter˘ vezme v úvahu hlediska
vûková, kvalifikaãní, kulturní apod. Mûla by zahrnovat i podporu integrace cizincÛ.
Zejména vytváfiet pro nû odpovídající Ïivotní podmínky (bydlení, vzdûlání, zamûst-
nání, sociální pomoc) a urãovat i její kvantitativní rozsah. Souãástí této podpory by
mûl b˘t systém vzdûlávání vedoucí nejen ke zlep‰ování jazykov˘ch znalostí obyva-
telstva, ale zejména k pochopení a respektování jin˘ch kultur i k v˘chovû k Ïivotu
v multikulturní a multietnické spoleãnosti. 

V migraãní politice povaÏuje âSSD za nezbytné prosazovat dodrÏování principu
úcty k lidsk˘m právÛm, k právÛm národnostních men‰in. âlenství âR v Evropské
unii nabízí na‰í spoleãnosti nové pfiíleÏitosti pro pfiekonání nedÛvûry k cizincÛm
a jejich odli‰nostem a pro rovnoprávné zaãleÀování men‰in do vût‰inové spoleã-
nosti. Je na‰í snahou, aby si ãeská spoleãnost zachovala svoji národní identitu
v rámci spoleãnosti multikulturní a multietnické, charakteristické pro sjednocovanou
Evropu. Souãasnû budeme usilovat o to, aby kaÏdá z tûchto etnick˘ch skupin mûla
právo na svoji národnost a historickou pamûÈ.

5.2. Bydlení

âSSD povaÏuje vytváfiení optimálních podmínek pro efektivní uspokojování
bytov˘ch potfieb obãanÛ za nemûnn˘ cíl své bytové politiky. Proto soustavnou
a cílevûdomou péãi o pfiimûfiené bydlení pokládá za jednu z priorit ekonomického
a sociálního rozvoje âeské republiky.

V souladu s Chartou základních sociálních práv pracujících Evropské unie
chápe právo kaÏdého ãlovûka na dÛstojné bydlení jako nepominutelnou souãást
procesu zlep‰ování Ïivotních podmínek. K tomu musí b˘t zamûfiena soustavná
pozornost v‰ech státních i samosprávn˘ch orgánÛ. âSSD bude usilovat o to, aby
do pravidel vefiejn˘ch podpor smûfiujících do oblasti bydlení v Evropské unii byla
recipována nová pravidla pro rozpoãtové období 2007-2013, která umoÏní realizo-
vat programy podpory bydlení a zejména jeho sociální aspekt. 

Velk˘ v˘znam pfiikládáme rozvoji spolupráce s mezinárodními obãansk˘mi orga-
nizacemi, které se programovû zab˘vají nájemním, sociálním, neziskov˘m a druÏ-
stevním bydlením.

âSSD usiluje o to, aby byl postupnû vytvofien fungující trh s byty. Je si v‰ak
souãasnû vûdoma, Ïe je nutno vytvofiit i odpovídající mechanismy, které umoÏní,
aby se tohoto trhu mohli zúãastÀovat v‰ichni obãané, ktefií mají zájem o samo-
statné bydlení. âSSD nevidí cestu k nastolení trhu s byty v naprostém a nekon-
trolovaném uvolnûní nájemného, jak to poÏadují na‰i politiãtí oponenti, ale
v postupném a kontrolovaném v˘voji nájemného, které bude pfiedev‰ím respek-
tovat místní podmínky a nepovede k excesÛm (zejména k bezohlednému vydírá-
ní nájemníkÛ ze strany majitelÛ domÛ napfi. znemoÏnûním uÏívat byty zastavením
dodávek tepla apod.). 

âSSD poÏaduje, aby náklady na uÏívání bytu a v˘‰e úhrady nájmÛ domácností
byly na takové úrovni, která neohroÏuje nebo nepodkopává uspokojování jin˘ch
podstatn˘ch potfieb rodiny. Ekonomická a sociální opatfiení musí umoÏnit pfiedev‰ím
mlad˘m rodinám získat pfiimûfiené bydlení a lidem star‰ích generaci dát jistotu, Ïe
nepfiijdou o stfiechu nad hlavou. Budeme bránit tomu, aby sociální pfiíspûvky na
úhradu nájemného byly zneuÏívány majiteli domÛ k nadmûrnému zvy‰ování nájem-
ného a tedy k faktické podpofie majitelÛ z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. 

Za mimofiádnû dÛleÏité opatfiení k harmonizaci vztahÛ nájemníkÛ a pronajímate-
lÛ povaÏujeme zákonnou úpravu nájemních vztahÛ, zahrnující úãinnou ochranu
nájemníkÛ pfii respektování práva pronajímatelÛ na úspû‰nost jejich podnikání.

Zvlá‰tní pozornost budeme vûnovat podpofie v˘stavby tzv. sociálních bytÛ. Soci-
ální bydlení vnímáme jako bydlení domácností s niÏ‰ími pfiíjmy nebo osob zdravot-
nû hendikepovan˘ch, bydlících v pfiimûfien˘ch bytech v normální bytové zástavbû.
Domácnosti s tímto statutem hradí ze sv˘ch pfiíjmÛ jen základní provozní náklady.
Nájemné je niÏ‰í neÏ obvyklé v dané obci a nepodléhá reÏimu obvyklého nájemné-
ho. Tyto domácnosti mohou b˘t Ïadateli pfiíspûvku na bydlení.
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PoÏadujeme, aby opatfiení na podporu bydlení tvofiila vyváÏen˘ systém, jehoÏ
jednotlivé prvky se vzájemnû doplÀují a skuteãnû slouÏí k podpofie rozvoje bydlení. 

To se t˘ká i stavebního spofiení, které má pomoci zajistit bydlení pro ‰iroké vrst-
vy obyvatelstva. Budeme usilovat o to, aby stavební spofiení se pfiedev‰ím uplatni-
lo  v poskytování v˘hodn˘ch úvûrÛ na bydlení.  Toto jeho zamûfiení je tfieba stále
rozvíjet. Také ostatní nástroje (pfiíspûvky) na podporu bydlení by mûly b˘t upravo-
vány tak, aby jejich reálná hodnota odpovídala jak v˘voji inflace, tak nákladÛ na
pofiízení bydlení.

Podpora nájemní bytové v˘stavby je pro nás základním fie‰ením na trhu dostup-
ného bydlení pro co nej‰ir‰í skupinu domácností, tj. tûch pfiíjmov˘ch skupin obyva-
telstva, které nemají a nepoÏadují vlastnické bydlení. ZároveÀ tím chceme trvale
podpofiit i dostupnost bydlení v rámci migrace související se zaji‰tûním zamûstnání.

Velk˘ v˘znam pfiikládáme rozvoji bytového druÏstevnictví na základû osvûdãen˘ch
tradiãních druÏstevních principÛ a hodnot. DruÏstva by se mûla v˘znamn˘m zpÛso-
bem podílet na dal‰ím rozvoji bytové v˘stavby a úãinné správû bytového fondu.

Souborem ekonomick˘ch opatfiení je nezbytné podporovat i rozvoj vlastnického
bydlení a vstup soukromého kapitálu do bytové v˘stavby. 

Souãástí politiky bydlení se musí stát tvorba nov˘ch a pfiestavba stávajících
urbanistick˘ch celkÛ, které budou disponovat technickou a dopravní infrastruktu-
rou odpovídající souãasn˘m potfiebám a zabezpeãí pfiimûfienou pohodu bydlení
a úroveÀ Ïivotního prostfiedí. Pfii zpracovávání územních a strategick˘ch plánÛ,
zvlá‰tû historick˘ch sídel a jejich center, je nutné rozhodovat tak, aby byla zacho-
vána sociokulturní rozmanitost. Tím zabráníme nebezpeãí segregace a ohroÏení
sociálního smíru.  

5.3. Rozvoj moderního systému zdravotní péãe

5.3.1 Základní v˘chodiska
Zdravotní politika âSSD se opírá  o na‰e národní tradice, o základní práva

zakotvená v Listinû základních práv a svobod a v mezinárodních smlouvách,
o evropsk˘ program Svûtové zdravotnické organizace „Zdraví pro v‰echny v 21.
století" a o nároky vypl˘vající z ãlenství âR v EU. Je zfiejmé, Ïe rovnost v pfiístupu
ke zdraví není dosaÏitelná voln˘m trhem, a Ïe role státu je nezastupitelná pfii pfie-
konávání deformací vznikl˘ch postupem pravicov˘ch vlád v poãátku devadesát˘ch
let a pfii vytváfiení zdrav˘ch Ïivotních podmínek, stejnû jako  v organizaci péãe
o zdraví i vlastní zdravotní péãe.

âSSD poÏaduje, aby rovnost v pfiístupu ke zdravotní péãi garantoval v‰em obãa-
nÛm stát, kter˘ k tomu musí mít legislativní nástroje. K zaji‰tûní rovnosti ve zdraví
je nezbytná promy‰lená, dlouhodobû koncipovaná zdravotní politika, k jejímÏ hlav-
ním nástrojÛm patfií organizovan˘ systém zdravotnick˘ch zafiízení a vysoká infor-
movanost obãanÛ o zdraví a nemoci a o vzdûlávacích a preventivních programech.
Rovn˘ pfiístup ke zdravotní péãi je zaji‰Èován  systémem povinného vefiejného zdra-
votního poji‰tûní, které  zaji‰Èuje úhradu racionální zdravotní péãe, s v˘jimkou pfie-
pychové zdravotní péãe. Povinné vefiejné zdravotní poji‰tûní je proto základním
nástrojem, jímÏ se uskuteãÀuje solidarita zdrav˘ch s nemocn˘mi, mlad‰ích se star-
‰ími, bohat‰ích s chud˘mi.

Zdravotní politika by mûla b˘t snadno srozumitelná ‰iroké odborné a laické
vefiejnosti. Státní správa i dal‰í zúãastnûní aktéfii tvorby této politiky se musejí vefiej-
nû podílet na vymezení cílÛ péãe o zdraví. Svoji odpovûdnost plní s ohledem na
fie‰ení existujících problémÛ a z hlediska mezinárodních zku‰eností a doporuãení
Svûtové zdravotnické organizace. Jen tehdy mÛÏeme oãekávat, Ïe i to obãany
povede k vût‰í odpovûdnosti za své jednání. Odpovûdnost za své zdraví v‰ak
mÛÏeme vyÏadovat, pokud obãan bude více informován. 

Mezi základní teoretické koncepty a nástroje je nutné z tohoto hlediska fiadit kon-
cept zdraví, omezenost zdrojÛ a potfiebu jejich efektivní alokace. Dále postupy pro
ekonomické hodnocení efektivity programÛ a zejména léãebn˘ch postupÛ s vyuÏi-
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tím standardÛ odborné zdravotní péãe i technick˘ch standardÛ, organizovan˘
systém zdravotnick˘ch zafiízení v‰ech druhÛ a stupÀÛ a práva pacientÛ. Praktické
uplatÀování zdravotní politiky musí b˘t zaji‰tûno legislativnû. 

5.3.2. Cíle systému zdravotní péãe

Hlavním strategick˘m cílem je zlep‰ení zdravotního stavu a uchování zdraví.
Dospût k nûmu, znamená  postupnû sniÏovat nemocnost a prodlouÏit stfiední délku
Ïivota,  a tím  zkvalitnit Ïivot v‰ech generací. Nástrojem realizace tohoto strategic-
kého cíle se stane prÛbûÏnû rozvíjen˘ Národní program zdraví obãanÛ.

V jeho rámci budeme usilovat o

� dofie‰ení zdravotnické legislativy; v této legislativû zakotvit jasnû principy
vefiejného práva; v souladu s Úmluvou na ochranu lidsk˘ch práv a dÛstojnos-
ti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny musí b˘t zaji‰tûno,
aby byl kaÏd˘ jednotlivec chránûn proti jakémukoliv ohroÏení v dÛsledku
nepatfiiãného vyuÏívání vûdeckého v˘zkumu.

� sniÏování vlivu odvratiteln˘ch rizik zdraví a podporu zdravého Ïivotního stylu;
s tímto cílem souvisí i úkol aktivnû zapojit v‰echny resorty státní správy do úsilí
o ochranu a podporu zdraví obãanÛ; spolu s tím je tfieba dosáhnout aktivní
spolupráce  obãanÛ na podpofie, ochranû a návratu jejich zdraví;

� fie‰ení sítû zafiízení vefiejného zdravotnictví organizované vefiejnou správou
a zaji‰Èující v‰echny druhy zdravotní péãe (preventivní, o‰etfiovatelskou, dia-
gnostickou, léãebnou, rehabilitaãní, hygienicko - protiepidemickou, posudko-
vou, pracovnû lékafiskou, lázeÀskou a lékárenskou) na základû zákona; tato
síÈ by mûla b˘t organizována na základû objektivnû stanoven˘ch, fiádnû sta-
tisticky podloÏen˘ch údajÛ o zdravotním stavu obãanÛ, v˘hledu jeho v˘voje
a koncepcí jednotliv˘ch medicínsk˘ch oborÛ zpracovan˘ch pfii vyÏití nezávis-
lého v˘zkumu a anal˘z; musí vytvofiit vzájemnû provázan˘ jednotn˘ systém
zaji‰Èující místnû, ãasovû a ekonomicky dostupnou zdravotní péãi poskytova-
nou kvalitnû a hospodárnû v‰em obãanÛm âR na úrovni souãasn˘ch medi-
cínsk˘ch poznatkÛ a v souladu s ekonomick˘mi moÏnostmi státu; tento
systém zahrnující zdravotnická zafiízení poãínaje praktick˘mi lékafii aÏ po spe-
cializovaná unikátní vûdecko-v˘zkumná pracovi‰tû, vytváfien˘ na principech
vefiejného práva, bude prosazovat zásady souãinnosti a vzájemného doplÀo-
vání se pfii dodrÏování celostátnû platn˘ch zásad a souãasnû i reagovat na
restrukturalizaci a zlep‰ení nabídky péãe; zamûfiit se na rozvoj primární péãe,
dal‰í sníÏení poãtu akutních nemocniãních lÛÏek a zv˘‰it poãet lÛÏek násled-
né péãe a klást dÛraz na komplexní nemocniãní péãi na úrovni regionÛ, na
fie‰ení dlouhodobé lÛÏkové péãe a zlep‰ení pravidel a kritérií rozhodovacích
procesÛ v oblasti investiãní v˘stavby. Restrukturalizace a optimalizace zdra-
votní péãe by mûla zohledÀovat vliv stárnutí populace (pfiib˘vání seniorÛ
v populaci) a kvantitu a kvalitu péãe, jakoÏ i pfiihlíÏet ke zmûnám poãtu a struk-
tury obyvatelstva v regionech;

� komplexní zaji‰tûní diferencované a vzájemnû provázané zdravotní a soci-
ální péãe o seniory  tak, aby jim bylo umoÏnûno  Ïít co nejdéle ve vlastním
sociálním prostfiedí pfii zachování co nejvy‰‰í míry sobûstaãnosti;

� kvalitu a efektivitu zdravotní péãe jako základního poÏadavku na její poskyto-
vání, hlavním kritériem pro jejich hodnocení pak maximální klinick˘ efekt pfii
racionálních  nákladech;

� dlouhodobû vyrovnané financování zdravotnictví zaruãující pokrytí nezbytn˘ch
nákladÛ a rovn˘ pfiistup obãanÛ v‰ech sociálních skupin ke zdravotní péãi;
jeho základem by mûlo b˘t vícezdrojové financování z vefiejn˘ch prostfiedkÛ,
kde  hlavními zdroji budou v‰eobecné vefiejné zdravotní poji‰tûní a pfiíspûvky
z rozpoãtÛ obcí, krajÛ a státu a dal‰í pfiíjmy; povinnou spoluúãast pacientÛ
odmítáme; musí b˘t kontrolovatelné vefiejností;

� udrÏitelné mechanismy financování a úhrad zdravotní péãe, optimální aloka-
ce prostfiedkÛ mezi jednotlivé segmenty sluÏeb, zaloÏené na objektivních
dÛkazech, nikoli na vlivn˘ch zájmov˘ch skupinách a netransparentních roz-
hodnutích; 
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� zakotvení  systému ucelené rehabilitace za úãelem návratu zdraví a maxi-
mální moÏnosti zapojení do pracovního a spoleãenského Ïivota;

� podporu ãeského lázeÀství jako specifické sloÏky zdravotní péãe;

� v˘raznou podporu vûdeckého v˘zkumu v oblasti zdraví a o rychlé zavádûní
v˘sledkÛ moderního v˘zkumu do zdravotnické praxe; 

� dal‰í demokratizaci správy péãe o zdraví (úãast volen˘ch zdravotních komi-
sí samospráv na tvorbû zdravotní politiky kraje ãi obce, úãast poji‰tûncÛ ve
správních orgánech zdravotních poji‰Èoven, úãast obãanské vefiejnosti
v fiídících systémech zdravotnick˘ch zafiízení a zdravotního poji‰tûní (doho-
dovací fiízení)  a dal‰í mechanismy vefiejné kontroly ãinnosti zdravotnick˘ch
zafiízení);

� zaji‰tûní organizace odborného vzdûláváni v‰ech zdravotnick˘ch pracovníkÛ;
promy‰len˘ systém postgraduálního a kontinuálního celoÏivotního odborného
vzdûlávání, multimediálních technologií a zapojením zahraniãních pracovi‰È
do vzdûlávání, vûdy i lékafiského v˘zkumu je podmínkou k získání meziná-
rodních parametrÛ na‰í medicíny;

� vytvofiení zvlá‰tního fondu pro financování zvlá‰tních a závaÏn˘ch lékafisk˘ch
operací a k podpofie lékafiského v˘zkumu; finanãními zdroji fondu by byla ãást
pfiíjmÛ ze spotfiebních daní z tabákov˘ch v˘robkÛ a lihu;  

� zaji‰tûní rozvoje telemedicíny, registrÛ a informaãních systémÛ ve zdravotnic-
tví jako souãásti informaãních systémÛ vefiejné správy a pfiedpokladu proni-
kav˘ch ekonomick˘ch úspor i zv˘‰ení úãinnosti diagnostiky i léãby.

Pfiedpokladem dosaÏení hlavního cíle – zlep‰ení zdraví obãanÛ – je tvorba
zdravotní politiky, tvorba koncepcí a formulace strukturovan˘ch cílÛ v rámci ‰iro-
ké spoluodpovûdnosti zúãastnûn˘ch aktérÛ. K tomu je tfieba vytvofiit ve v‰ech kra-
jích také informaãní, organizaãní a kontrolní podmínky pro tvorbu regionální zdra-
votní politiky.

6. SOCIÁLNùTRÎNÍ
A EKOLOGICKY ZODPOVùDNÁ EKONOMIKA

Na‰í aktivní hospodáfiskou politikou usilujeme pfiedev‰ím o to, abychom
dosáhli rychlej‰ího hospodáfiského rÛstu a tak bylo moÏné rychleji neÏ dosud sbli-
Ïovat na‰i ekonomickou a Ïivotní úroveÀ s úrovní úspû‰n˘ch vyspûl˘ch zemí
Evropské unie. Rychl˘ rÛst na‰eho hospodáfiství by také spoleãnû s aktivní politi-
kou zamûstnanosti vytvofiil pfiedpoklady pfiekonávání dosavadní neúnosnû vyso-
ké nezamûstnanosti a dosaÏení co nejvy‰‰í a nejstabilnûj‰í zamûstnanosti, a tím
i naplnûní práva na práci, které patfií k na‰im nejvy‰‰ím cílÛm. V podmínkách stále
nároãnûj‰í globální hospodáfiské soutûÏe je hlavním pfiedpokladem hospodáfiské-
ho rÛstu na‰e konkurenceschopnost na svûtov˘ch trzích. Za její hlavní dlouhodo-
b˘ zdroj pokládáme vysok˘ rÛst produktivity, zaloÏen˘ pfiedev‰ím na jejích kvali-
tativních, znalostních faktorech. K rÛstu v‰ak musí v˘raznû pfiispût i podpora
domácích úspor a pfiílivu zahraniãního kapitálu. Musí k nûmu pfiispût také mûno-
vá a rovnûÏ rozpoãtová politika – pfiednostnû zamûfiující v˘daje na podporu hos-
podáfiského rÛstu a konkurenceschopnosti – a její soustavná koordinace s celko-
vou hospodáfiskou politikou. 

Proto za nejvy‰‰í dlouhodobé priority na‰í hospodáfiské politiky – v souladu
s rezolucí XXXI. sjezdu âSSD – povaÏujeme HOSPODÁ¤SK¯ RÒST, KONKU-
RENCESCHOPNOST,  ZAMùSTNANOST. 

Ve své hospodáfiské politice budeme reagovat na zmûny, které pfiiná‰í globali-
zace svûtové ekonomiky i na‰e ãlenství v EU. Budeme hledat nástroje, které umoÏ-
ní, aby se dále upevnila konkurenceschopnost ãeské ekonomiky v soutûÏi s vyspû-
l˘mi ekonomikami zemí EU a také s konkurencí zemí vstupujících na svûtové trhy.
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Cestu k tomu spatfiujeme v rozvíjení sociálnû a ekologicky zodpovûdné trÏní
ekonomiky, harmonizující „neviditelnou ruku“ trhu s „viditelnou rukou“ státu. Pfiitom
na‰e hospodáfiská politika musí b˘t pfiedev‰ím politikou, která je schopna tûÏit z nej-
lep‰ích pfiíkladÛ evropsk˘ch sociálnûdemokratick˘ch vlád, které za sebou mají
desítky let, v nichÏ dokázaly úspû‰nû zvládnout restrukturalizace sv˘ch ekonomik,
hospodáfiské krize, zvy‰ovat konkurenceschopnost, odpovídat na v˘zvy globaliza-
ce ãi znalostní  revoluce. 

Právû zku‰enosti tûchto stran ukazují, Ïe by se na‰e dlouhodobá hospodáfiská
politika mûla opírat o velmi pozorné studium hlavních tendencí ãeské ekonomiky
v souãasném období, o dialog s hlavními podnikatelsk˘mi skupinami, odbory, zájmo-
v˘mi svazy, centry vûdeckého v˘zkumu a dal‰ími aktéry obãanské
spoleãnosti..Vycházíme také z toho, a potvrzuje to opût zku‰enost evropsk˘ch soci-
álnûdemokratick˘ch stran,  Ïe ekonomika bez sociálního rozmûru se vymyká svému
poslání – vytváfiet podmínky pro bohat‰í Ïivot lidí – a fakticky vede ke ‰tûpení spoleã-
nosti. Bezuzdná honba za ziskem, tak typická pro trÏní ekonomiku „bez pfiívlastkÛ“, se
bez prvku solidárnosti, spoluúãasti velmi rychle stává ohniskem napûtí ve spoleãnos-
ti a vytváfií pfiekáÏky pro její dal‰í rozvoj a posilování konkurenceschopnosti.

Sociální demokracie poãítá proto i nadále s tím, Ïe bude ve své hospodáfiské
politice uplatÀovat solidaritu, sociální soudrÏnost, boj proti sociálnímu vylouãení
a sociální spravedlnost v rovnováze s motivací, odpovûdností a rovností ‰ancí.
Sociální soudrÏnost pfiitom povaÏujeme i za klíãov˘ faktor konkurenceschopnosti
a hospodáfiského rÛstu. V tom spatfiujeme zásadní odli‰nost na‰eho hospodáfiské-
ho programu od na‰ich ideov˘ch odpÛrcÛ, ktefií staví svoji koncepci jen na co nej-
vût‰ím omezení jakékoli regulaãní funkce státu, jednostranném akcentu na uvolnû-
ní trÏních sil, na sociální diferenciaci. Taková hospodáfiská politika v Evropû jiÏ opa-
kovanû selhala a v polovinû 90. let selhala i u nás. Sociální demokracie proto nepÛ-
jde cestou nezodpovûdn˘ch experimentÛ, které by mûly negativní dopady na oby-
vatelstvo a podlomily by v˘konnost hospodáfiství. 

Uvûdomujeme si, Ïe poÏadavky na solidaritu a spoluúãast se v‰ak nemohou
dostat do opaãného extrému a vytváfiet neúmûrné bfiemeno pro vefiejné rozpoãty.
Tím spí‰e sociální demokracie nezamûÀuje solidaritu  za neefektivnost ve vynaklá-
dání vefiejn˘ch prostfiedkÛ vãetnû v˘dajÛ vefiejné správy, kde kaÏd˘ nedostatek
umocÀuje v obãanech dojem nehospodárného a byrokratického aparátu a kde
proto musíme odstranit zbyteãné ãinnosti a zabezpeãit efektivní vynakládání pro-
vozních i investiãních v˘dajÛ. Stejnû tak nelze stimulaci podnikatelské aktivity pod-
fiídit ve‰ker˘ obsah hospodáfiské politiky. Proto za jeden z nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ
sociální demokracie pokládáme vymezení prostoru pro konsensus v‰ech rozhodu-
jících spoleãensk˘ch skupin, na jehoÏ základû lze spojit poÏadavky na rÛst v˘kon-
nosti ekonomiky, na rÛst produktivity, s poÏadavky na dÛstojn˘ Ïivot v‰ech ãlenÛ
spoleãnosti. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe právû sociálnûdemokratické vlády mají v‰echny
pfiedpoklady pro nalezení takového konsensu uvnitfi spoleãnosti.

Pro pfií‰tí období v‰ak bude nejv˘znamnûj‰í, jak dokáÏeme vyuÏít moÏnosti,
které pfiiná‰í znalostní revoluce, nové poznatky pfiírodních a technick˘ch vûd. Jak
dokáÏeme vyuÏít  zcela nov˘ch technologií, nov˘ch forem marketingu a obchodu.
Jak dokáÏeme vyuÏít vznikající globální informaãní infrastruktury. Jak dokáÏeme
vyuÏít a rozhojnit vznik nov˘ch v˘robkÛ a cel˘ch nov˘ch odvûtví. Na‰e ekonomika
musí b˘t budována na podstatnû zrychleném rÛstu intelektualizace, kvality na‰í
v˘roby a sluÏeb, na rÛstu pfiidané hodnoty, která je nakonec nejdÛleÏitûj‰í pro zís-
kávání konkurenãních v˘hod na trzích. 

Úspû‰nost budoucího rozvoje národního hospodáfiství závisí také na tom, jak se
podafií zapojit do hospodáfiského rozmachu i malé a stfiední podnikání a jaké pod-
mínky budou pro jejich ãinnost vytvofieny. Otevfiení prostoru pro jejich podnikatel-
skou aktivitu, zjednodu‰ení podmínek podnikání a jeho stimulace je dÛleÏitou sou-
ãástí dlouhodobé hospodáfiské strategie, a to jak vzhledem k jejich pfiínosu pro ino-
vace,  pfiizpÛsobivost nov˘m poÏadavkÛm trhu, exportní v˘konnost a ekonomick˘
rÛst, tak i ve spojitosti s fie‰ením sociálních otázek a zejména s na‰ím úsilím o plnou
zamûstnanost. 

PoÏadavek na udrÏení sociální a politické stability by byl tûÏko splniteln˘ tam,
kde by bylo ekologicky rozvrácené prostfiedí. Proto je cílem na‰í politiky dosáhnout
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stavu, kdy hospodáfisk˘ rozvoj je trvale udrÏiteln˘ a kdy bude respektovat i poÏa-
davky na ‰etrné vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ, zachování ekosystémÛ a citliv˘ vztah
k pfiírodû.

Zvy‰ování konkurenãní schopnosti ãeské ekonomiky je naprosto základní pod-
mínkou budoucí prosperity ãeské ekonomiky v sílící globální konkurenci nejen
vyspûl˘ch zemí, ale i ménû vyspûl˘ch zemí s „levnûj‰í prací“ – zemí stfiední
a v˘chodní Evropy i rozvojového svûta.

Nelze skr˘vat, Ïe zatím na‰e ekonomika svoji konkurenãní schopnost v nemalé
mífie zakládá na nízk˘ch nákladech práce i ostatních v˘robních ãinitelÛ, na pfiílivu
zahraniãních investic pfiiná‰ejících dosud spí‰e jednodu‰‰í v˘roby, ale souãasnû
zaji‰Èujících odbyt v sítích nadnárodních firem. Tak nelze dál pokraãovat, neboÈ by
mohlo dojít k tomu, Ïe se na‰e ekonomika bude propadat na úroveÀ chud‰ích zemí
a nikoli stoupat na úroveÀ vyspûlej‰ích zemím EU.

Na‰ím zámûrem je pfiekonat podstatnou ãást na‰eho zaostávání úrovnû pro-
duktivity za vyspûl˘m jádrem EU, a to zejména tam, kde zaostáváme nejvíce, pod-
porou technicky nároãnûj‰ích v˘rob a sluÏeb, zvlá‰tû u tzv. „vyspûl˘ch technologií“,
podporou znalostních, kvalitativních faktorÛ rÛstu produktivity. 

NárÛst kvalitativní konkurenãní schopnosti nelze pfiitom dosáhnout jen plo‰n˘m
zánikem technicky ménû nároãn˘ch v˘rob (popfi. jejich zmûnou na kooperace na
niÏ‰ích úrovních zpracování), ale naopak pfiedev‰ím stimulací modernizace a dal‰í-
ho rozvoje Ïivotaschopn˘ch, technicky nároãn˘ch v˘rob, zejména finálních, sou-
ãasnû s rozvojem sofistikovan˘ch sluÏeb.To je také hlavním pfiedpokladem, aby
na‰e reálná integrace do EU (probíhající po del‰í období od na‰eho pfiijetí) nevedla
k oslabení na‰ich firem a zhor‰ení jejich pozice na evropsk˘ch trzích, i kdyÏ ceno-
vá (nákladová) konkurenãní schopnost mÛÏe b˘t kvalitativnû zaloÏenou konkurenã-
ní v˘hodou nahrazována jen postupnû.

K dosaÏení tak nároãného cíle nestaãí jen jednostranné kroky, ale nezbytná je pfie-
dev‰ím promy‰lená hospodáfiská politika, která by harmonizovala vyuÏití na‰ich hlav-
ních komparativních v˘hod – podporu rozvoje vûdy, v˘zkumu a vzdûlávání, podporu
kvalifikované práce a technického rozvoje i zvy‰ování jakosti ve firmách – s podporou
domácích i zahraniãních investic pfiedev‰ím do v˘rob technicky vyspûl˘ch v˘robkÛ
i sluÏeb a do vyspûl˘ch technologií (hi-tech) i s kultivací trÏního prostfiedí.

Její souãástí musí b˘t  i v˘razná podpora úsilí  mal˘ch a stfiedních podnikÛ
o vstup do nadnárodních sítí v‰ude tam, kde je to v˘hodné, tak i o pronikání do
mezer svûtového trhu.

Souãástí na‰í aktivní hospodáfiské politiky zÛstane i v budoucnu aktivní podpora
exportu. I kdyÏ je stupeÀ zapojení na‰í ekonomiky do obchodu uvnitfi EU velmi vyso-
k˘, pfiece jen je nezbytné ho dále roz‰ifiovat, protoÏe rychlá dynamika exportu
v˘znamnû prospívá celkovému hospodáfiskému rÛstu. Za zvlá‰È dÛleÏité pak poklá-
dáme roz‰ifiovat podporu exportu na rychle se rozvíjející nové trhy jako je âína,
Indie, Rusko a dal‰í, kde dÛrazná státní podpora na‰ich firem mÛÏe pomoci se pro-
sadit v nároãné konkurenci.

Nerozluãnou souãástí na‰í hospodáfiské politiky zÛstane i úsilí o udrÏení sociál-
ní soudrÏnosti.

6.1. PrÛmyslová a regionální politika

âSSD usiluje o aktivní prÛmyslovou politiku vytváfiející podmínky pro zvy‰ování
konkurenceschopnosti ãeského prÛmyslu, stavebnictví a energetiky, zaloÏenou
zejména na vytváfiení vhodného podnikatelského prostfiedí k v˘robû a prodeji
v˘robkÛ s vy‰‰ím podílem pfiidané hodnoty a k zavádûní nov˘ch v˘robkÛ a techno-
logií a na vyspûlém umûní fiídit. Zamûfiuje se na podporu vytváfiení nov˘ch pracov-
ních míst jako zdroje dal‰ího rÛstu hospodáfiské v˘konnosti âR.

Rozvoj prÛmyslové a stavební v˘roby je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích cílÛ na‰í hospo-
dáfiské politiky. Právû rozvoj moderních prÛmyslov˘ch odvûtví dává pfiíleÏitost ke zhod-
nocení komparativních v˘hod ãeské ekonomiky, zejména k vyuÏití vytvofiené kvalifi-
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kaãní struktury pro prÛmyslovou v˘robu a sluÏby a umoÏÀuje tak navázat tak na tradi-
ci prÛmyslové v˘roby v na‰ich zemích. Budeme proto usilovat, aby byly rozvíjeny hlav-
nû moderní a dynamicky se rozvíjející obory prÛmyslové v˘roby se ‰piãkov˘mi vûdec-
kotechnick˘mi parametry, vysok˘m obsahem vûdy a inÏen˘rství, s vysokou pfiidanou
hodnotou, udrÏiteln˘m Ïivotním prostfiedím, které povedou k rychlému rÛstu prÛmyslo-
vé v˘roby, a tím i k rychlej‰ímu rÛstu HDP i ke zlep‰ení kvalifikované zamûstnanosti.
Spatfiujeme v tom i pfiíleÏitost ke zmûnû struktury prÛmyslu od tradiãních „tûÏk˘ch"
odvûtví k ekologicky pfiívûtiv˘m odvûtvím s vysok˘m zhodnocením národní práce. Stej-
nû tak pokládáme za nespornou v˘hodu i polohu âR na pomezí mezi EU a novû se
otevírajícími trhy stfiední a v˘chodní Evropy, která umoÏÀuje v˘hodnou alokaci fiady
v˘rob (zejména prÛmyslov˘ch). Tomu bude odpovídat i vládní politika podpory prÛmy-
slov˘ch zón, vãetnû podpory fie‰ení opu‰tûn˘ch a ekologicky zatíÏen˘ch prÛmyslov˘ch
areálÛ (budování infrastruktury a propojení na hlavní dopravní tahy). Jsme si vûdomi,
Ïe musíme vytváfiet i pracovní místa s niÏ‰ími kvalifikaãními poÏadavky.

Podpofiíme otevfiení nového podnikatelského segmentu zaloÏeného na mobili-
zaci zdrojÛ druhotn˘ch surovin získan˘ch z materiálové transformace v˘robkÛ pfii
ukonãení jejich Ïivotního cyklu i dal‰ích podnikatelsk˘ch segmentÛ. 

V energetické politice budeme usilovat o sniÏování závislosti na‰eho hospodáfi-
ství na dovozu energetick˘ch surovin zejména také tím, Ïe rozvineme prÛmyslové
pûstování energetick˘ch plodin a jejich vyuÏití ke spoleãné v˘robû elektrické
a tepelné energie.

PovaÏujeme za úãelné, aby stát koordinoval v souladu se sv˘m ãlenstvím v EU
regionální rozmístûní nov˘ch prÛmyslov˘ch investic tak, aby se zmírÀovaly regio-
nální rozdíly v nezamûstnanosti a v celkovém stupni rozvoje ekonomiky jednotli-
v˘ch regionÛ. Pro podporu konkurenceschopnosti vyuÏijeme i prostfiedky z evrop-
sk˘ch fondÛ.

Podstatn˘m prvkem regionální podpory konkurenceschopnosti musí b˘t podpora
vzdûlávací a vûdecko v˘zkumné základny v regionech. Bude vycházet z pfiekonání
pfietrvávajících nedostatkÛ. Podporovány budou pfiedev‰ím programy vefiejné pod-
pory v˘zkumu a v˘voje zaloÏené na v˘zkumn˘ch inÏen˘rsk˘ch inovaãních centrech
a technologick˘ch parcích, iniciovan˘ch prÛmyslov˘mi podniky, univerzitami a kraj-
sk˘mi samosprávami, které budou pracovat s vysokou efektivitou pfii realizaci
poznatkÛ v praxi. 

Budeme usilovat o to, aby se ‰iroké spektrum hospodáfisk˘ch aktivit krajÛ v první
fiadû projevovalo na postupném zmen‰ování rozdílÛ ve stupni rozvoje jednotliv˘ch
regionÛ. Stejnû tak budeme usilovat o vyuÏití potenciálu regionÛ v rozvoji sluÏeb
a pfii pfiípravû lokalit pro nové kapacity v oblasti v˘roby a sluÏeb. Budeme podpo-
rovat vybudování regionálních klastrÛ komplexnû vybaven˘ch na poskytování slu-
Ïeb podporujících cestovní ruch.

Budeme usilovat o stále hlub‰í harmonizaci svého vûdeckotechnického, eko-
nomického, sociálního a ekologického snaÏení v Evropské unií, vyuÏívat v˘hody
spojení sil v tvÛrãí práci a moÏnosti podílet se na centralizovan˘ch finanãních pro-
stfiedích.

6.2. Dopravní politika

Úzká vzájemná vazba mezi ekonomick˘m rÛstem a rÛstem objemu dopra-
vy vytváfií tlak na rozvoj bezpeãné dopravy, respektující Ïivotní prostfiedí a efektivní
spolupráci jednotliv˘ch druhÛ dopravních systémÛ v rámci âR a EU. V osobní
dopravû budeme uplatÀovat preferenci hromadné dopravy pfied individuální dopra-
vou a v nákladní dopravû upfiednostÀování kolejové a vodní dopravy pfied dopravou
silniãní. Podporujeme intervenci státu do kombinované dopravy v souladu s evrop-
sk˘mi standardy.

Budeme usilovat, aby byla urychlenû dobudována základní síÈ Ïelezniãních kori-
dorÛ, dálnic a vodních cest, které jsou souãástí evropského systému a ponesou nej-
vût‰í ãást dopravní zátûÏe. Financování tûchto staveb zajistíme kombinací zdrojÛ roz-
poãtov˘ch, úvûrov˘ch, soukrom˘ch a zdrojÛ z celoplo‰ného zpoplatnûní dopravní
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infrastruktury. Teprve zprovoznûní rozhodujících ãástí této základní sítû umoÏní efek-
tivnû provádût údrÏbu a rekonstrukce dal‰ích ãástí dopravní infrastruktury. Urychlíme
v˘stavbu obchvatÛ mûst a obcí, jejichÏ realizací pfiispûjeme ke zlep‰ení Ïivotního pro-
stfiedí. Vûnujeme velkou pozornost zkvalitnûní dopravní obsluÏnosti území zaji‰Èova-
né státem i kraji s dÛrazem na prohloubení odpovûdnosti krajsk˘ch samospráv.

Podporu hromadné osobní dopravy budeme uskuteãÀovat nejen úhradou ztráty
z této ãinnosti dopravcÛm, ale i vefiejnou podporou obnovy vozového parku – pfie-
dev‰ím kolejov˘ch vozidel.

NejdÛleÏitûj‰ím prvkem v‰ech dopravních systémÛ zÛstává ãlovûk. Ve v˘chovû
dûtí i v pÛsobení na vefiejnost musí b˘t posilováno vûdomí v˘znamu odpovûdnosti
za sebe, za ostatní i za ochranu Ïivotního prostfiedí. V silniãní dopravû musí b˘t
dosaÏeno radikálního sníÏení poãtu dopravních nehod a obûtí.

6.3. Rozvoj zemûdûlství a venkova

Rozvoj zemûdûlství a venkova je na‰í dlouhodobou programovou prioritou. Nejde
pfii tom zdaleka jen o rozvoj zemûdûlské v˘roby, ale i o plnohodnotn˘ a bohat˘ Ïivot
v‰ech obãanÛ Ïijících na venkovû, ktefií svou ãinností zásadnû ovlivÀují charakter
i vzhled kulturní krajiny a Ïivot v‰ech obãanÛ na‰í zemû. Tato ãinnost má bezpro-
stfiední vliv na podstatnou ãást rozlohy na‰í zemû a zásadním zpÛsobem ovlivÀuje její
sociální, ekonomickou a ekologickou stabilitu. Za jeden ze základÛ prosperujícího
venkova povaÏujeme rozvoj zemûdûlského sektoru, tj. pfiedev‰ím zemûdûlství a les-
nictví. âSSD si uvûdomuje, jak dÛleÏitou souãástí kulturní krajiny je i péãe o lesy,
vodní plochy a toky, na které má zemûdûlská v˘roba bezprostfiední vliv. 

âSSD si je vûdoma, Ïe:

� dotace pro zemûdûlce mají v˘znam pro ovlivÀování v˘voje cen potravin,

� stabilita souãasného svûta – klimatická, politická a ekonomická – je kfiehká
a snadno zranitelná,

� neúnosn˘ ekonomick˘ tlak na zemûdûlce vede k pfiekraãování biologick˘ch
bariér a ohroÏuje zdravotní bezpeãnost potravin a ve svém dÛsledku i ekolo-
gickou stabilitu vÛbec,

� evropsk˘ model zemûdûlství, ke kterému se âSSD hlásí, nemá dnes uÏ
pouze svÛj produkãní rozmûr, ale stále více do jeho popfiedí vystupují úlohy
spoleãenské, pfiedev‰ím péãe o kulturní vzhled krajiny a její ekologickou
a sociální stabilitu,

� zemûdûlství není pouze producentem surovin pro v˘robu potravin, ale zároveÀ
je zdrojem mnoha potenciálních a vyuÏiteln˘ch obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.

V resortu zemûdûlství se proto budeme soustfieìovat zejména na: 

� dal‰í rozvoj potravináfiského prÛmyslu, zejména na jeho technologickou úro-
veÀ jako základní faktor jeho konkurenceschopnosti s dÛrazem na vysokou
kvalitu produkce a pfiedev‰ím na její bezpeãnost pro spotfiebitele,

� zaji‰tûní potravinové bezpeãnosti z hlediska mnoÏství a kvality; systémem
podpor budeme zlep‰ovat podnikatelské prostfiedí a umoÏÀovat zemûdûlcÛm
spravedlivou soutûÏ se zemûdûlci z ostatních státÛ EU; soustfiedíme se na
efektivní ãerpání finanãních prostfiedkÛ ze strukturálních a kohezních fondÛ
EU a zároveÀ na jednání o jejich novém efektivnûj‰ím uspofiádání;

� bezpodmíneãné, rychlé a soustavné zavádûní hygienick˘ch a technologic-
k˘ch standardÛ do v˘roby, vytváfiení pfiísn˘ch kontrolních mechanismÛ
a respektování nov˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ v kontrole celého potravního
fietûzce, a to vãetnû dodrÏování pravidel pro welfare chovan˘ch zvífiat,

� respektování mimoprodukãních funkcí zemûdûlství v oblastech s nev˘hodn˘-
mi pfiírodními podmínkami, kde je nutné, aby systém dotací umoÏÀoval exi-
stenci zemûdûlcÛ v krajinû (s moÏností vyuÏít diferencovanou platbu za její
údrÏbu), zlep‰ení kvality krajiny a dal‰ích sloÏek Ïivotního prostfiedí a s tím
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souvisejícího rozvoje doprovodn˘ch ãinností jako je napfi. agroturistika, které
budou slouÏit k dal‰í ekonomické stabilizaci,

� sociální a hospodáfiské funkce pfii rozvoji venkova, ve spolupráci s dal‰ími
resorty státní správy umoÏníme zvy‰ovat kvalitu Ïivota na venkovû (dostup-
nost ‰kolství, zdravotnictví, kultury apod.),

� obnovení a zlep‰ení ekologické stability krajiny, obnovy v˘znamn˘ch krajino-
tvorn˘ch prvkÛ, zejména rybníkÛ a retenãních nádrÏí vãetnû zv˘‰ené péãe
o ãistotu a kvalitu povrchov˘ch a podzemních vod,

� vodní zdroje a hospodafiení s nimi. Poloha âeské republiky jako evropského
rozvodí je nespornou strategickou v˘hodou, protoÏe voda se stává strategic-
kou surovinou. V tomto ohledu povaÏujeme za dÛleÏité pfiizpÛsobit i charak-
ter zemûdûlské v˘roby.

� smûrovanou dotaãní politikou a investiãní podporou dosáhnout, aby se
zemûdûlství stalo i v˘znamn˘m producentem obnoviteln˘ch zdrojÛ energie,

� sníÏení stupnû zornûní zemûdûlské pÛdy a zv˘‰ení podílu lesÛ, zejména
v oblastech, které jsou ménû vhodné pro zemûdûlské podnikání, a tím i zv˘-
‰ení retenãní schopnosti krajiny, jako prevence a zmírnûní následkÛ pfiírodních
katastrof.

Za dÛleÏité pro budoucnost pokládáme zachovat funkãní zemûdûlství tak, aby bylo
moÏné pruÏnû reagovat na jakékoliv politické, hospodáfiské nebo klimatické zmûny.

Budeme i nadále podporovat pfiirozené a tradiãní zpÛsoby sdruÏování prvov˘-
robcÛ do obchodních organizací a zasáhneme proti nekal˘m praktikám na trhu,
které rÛzn˘mi cestami (zneuÏívání dominantního postavení k tlaku na nízké nákup-
ní ceny, odloÏení splatnosti dodávek atd.) ovlivÀují hospodáfiskou soutûÏ. 

Budeme podporovat formy ekologicky únosné zemûdûlské velkov˘roby, kterou
povaÏujeme za ekonomicky efektivnûj‰í. Budeme se maximálnû zasazovat o posí-
lení a diverzifikaci pfiíjmÛ zemûdûlcÛ z jin˘ch zdrojÛ, pfiedev‰ím doplÀkov˘ch v˘rob
a ãinností, z nichÏ za jednu z nejdÛleÏitûj‰ích povaÏujeme rozvoj venkovské turisti-
ky a rekreace.

Chceme umoÏnit zemûdûlsk˘m podnikatelÛm nab˘vat pÛdu do vlastnictví ãi
dlouhodob˘ch pronájmÛ za v˘hodn˘ch podmínek, aby do‰lo ke sladûní její majet-
kové drÏby a uÏivatelsk˘ch práv. PovaÏujeme vlastnictví zemûdûlské pÛdy v rukou
ãesk˘ch zemûdûlcÛ dlouhodobû za nejdÛleÏitûj‰í prvek ekonomické a sociální sta-
bility celého sektoru. Uãiníme taková opatfiení, aby se rozvinul trh se zemûdûlskou
pÛdou a efektivnû se dokonãil proces odstátnûní zemûdûlské pÛdy, a to pfiedev‰ím
na dlouhodobé splátky, které budou minimálnû zatûÏovat ekonomiku zemûdûlsk˘ch
podnikÛ.

Lesy nadále povaÏujeme za v˘znamné národní bohatství a lesní hospodáfiství
budeme orientovat na trval˘ rozvoj jejich produkãních i mimoprodukãních funkcí
a na zlep‰ování zdravotního stavu lesÛ. Trváme na tom, aby dlouhodobû nedo‰lo
ke zv˘‰ení objemu tûÏby nad úroveÀ objemu pfiírÛstku dfievní hmoty. Les musí
zÛstat pfiístupn˘ v‰em a musí b˘t vyuÏiteln˘ pro sportovní, rekreaãní a myslivecké
úãely pfii respektování jeho hospodáfisk˘ch funkcí. Garantem splnûní tûchto cílÛ
jsou stabilizované vlastnické struktury správcÛ a majitelÛ lesÛ, a proto je pro nás
nepfiijatelné, aby docházelo k jejich atomizaci. Odmítáme privatizaci stávajících
státních lesÛ.

Obdobnû v˘znamn˘m prvkem národního bohatství je i vodstvo a vodní hospo-
dáfiství. Dáváme pfiednost ekologické a krajinotvorné funkci vodních ploch a tokÛ
pfied jejich jednostrann˘m hospodáfisk˘m vyuÏitím, neberoucím ohled na uvedené
primární pfiírodní funkce tûchto systému.   

âSSD vnímá problematiku venkova se v‰emi jeho souãasn˘mi problémy. Chce-
me se proto zab˘vat i problematikou obãansk˘ch sdruÏení, jejichÏ v˘znam v sou-
vislosti s transformací venkova stále stoupá (myslivci, rybáfii, zahrádkáfii, vãelafii,
drobní chovatelé a dal‰í). Chceme s tûmito organizacemi spolupracovat a vyuÏít
jejich schopností a invence k rozvoji venkovského prostoru.
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V˘voj  na‰í spoleãnosti v devadesát˘ch letech minulého století  sledoval jiné pri-
ority neÏ komplexní kvalitu venkovského prostoru a jeho trvalou Ïivotaschopnost. To
je tfieba nejen pravdivû pojmenovat, ale zejména cílenû fie‰it. Sociální demokracie
si klade za cíl zvrátit tento negativní trend, kter˘ není jen  hroÏením venkova jako
takového, ale souãasnû je nepfiízniv˘m aspektem celospoleãensk˘m s fiadou dopa-
dÛ do hospodáfiské sféry âR.

6.4. Fiskální a daÀová politika

Dlouhodobá politika sociální demokracie v oblasti financí musí respektovat
v˘chozí situaci nejen v celkovém hospodáfiském v˘voji, ale i v oblasti daní a fiskál-
ní politiky a zcela pfiirozenû musí vycházet ze základních programov˘ch cílÛ sociál-
ní demokracie. 

Proto musí nevyhnutelnû reagovat nejen na v˘voj z minul˘ch let, ale i odráÏet
nûkteré nové jevy vypl˘vající z globalizace. V˘chozí situace v oblasti fiskální poli-
tiky je charakterizována tendencí ke schodkovosti vefiejn˘ch rozpoãtÛ. Je nespor-
né, Ïe naprostá vût‰ina vznikajících schodkÛ je zapfiíãinûna „hospodafiením" pra-
vicov˘ch vlád z poloviny 90. let (pfiipomeÀme jen, Ïe s poÏehnáním tehdej‰í pra-
vicové vlády se pfienesly ‰patné úvûry v rozsahu nûkolika stovek miliard korun
z firemní sféry do bankovního sektoru). Patfií sem v‰ak také neschopnost ãelit
efektivnû tlaku soukromého kapitálu, která vede k tomu, Ïe  nejsou v pfiedstihu
pfiijímány  potfiebné korekce finanãních nástrojÛ ãi podpor vycházejících z minu-
l˘ch let.

Negativním rysem je také nedostateãná úroveÀ ãeské legislativy, která umoÏÀu-
je pomûrnû znaãnou benevolenci k daÀov˘m únikÛm, k moÏnostem krácení pfiíjmÛ.
S tím souvisí také málo efektivní – ve srovnání s jin˘mi zemûmi – schopnost vybí-
rat danû (vã. pfiebujelého aparátu správy daní) na rozdíl od nadprÛmûrnû úspû‰né-
ho v˘bûru pojistného. 

Objektivním faktorem plynoucím z globalizace je vysoce nákladn˘ rozvoj vûdy
a v˘zkumu, roz‰ifiování vzdûlávání, rostoucí podíl obyvatelstva v poproduktivním
vûku, kter˘ vyÏaduje modifikace stávajících systémÛ sociální a zdravotní péãe
a zejména soustavy dÛchodového zabezpeãení i rostoucí v˘daje na ozdravení
Ïivotního prostfiedí. 

PfiestoÏe v‰ak míra vefiejného dluhu v pomûru k hrubému domácímu produktu
v posledních letech z uveden˘ch dÛvodÛ rychle rostla, je její úroveÀ ve srovnání
s ostatními zemûmi EU dosud pomûrnû nízká. DÛvûra v hospodáfiskou a finanãní
stabilitu âeské republiky se projevuje i v dlouhodobû vysokém pfiílivu zahraniãního
kapitálu. Sociální demokracie povaÏuje pro dal‰í období za nezbytné dosáhnout
postupné stabilizace míry vefiejného dluhu, a proto sníÏit míru schodkÛ vefiejn˘ch
rozpoãtÛ podle pfiijatého programu pfiípravy na spoleãnou mûnu na nejv˘‰e 3 pro-
centa v pomûru k HDP. Koneãn˘m dlouhodob˘m cílem by mûl b˘t cyklicky vyrov-
nan˘ (ãi mírnû deficitní) vefiejn˘ rozpoãet, zaloÏen˘ na efektivním vynakládání v˘da-
jÛ vlády i ostatních subjektÛ vefiejn˘ch financí.

Klíãov˘m momentem pro postoj sociální demokracie k dal‰ímu v˘voji finanãní poli-
tiky je pfiedev‰ím nutnost dosáhnout rozumného propojení solidarity, sociální sprave-
dlnosti a ekonomické efektivnosti. Právû princip solidarity povaÏujeme za rozhodující
pro nediskriminaãní pfiístup ãlovûka ke znalostem v rozvíjející se, v˘konnûj‰í  spoleã-
nosti  znalostí, pro dosaÏení sociálního smíru a pro udrÏení sociálního státu jako
moderní formy státu odpovídající souãasné etapû v˘voje spoleãnosti v Evropû. 

Sociální demokracie si je vûdoma, Ïe vlivem globalizace nespornû v budoucnu
zesílí tlak na  posílení  vlivu soukromého kapitálu v fiadû odvûtví vefiejn˘ch sluÏeb.
Tento kapitál se z „tradiãních“ odvûtví spojen˘ch s v˘robou stále více pfiesunuje do
tûch oblastí, které byly dosud financovány z vefiejn˘ch zdrojÛ, jako jsou zejména
sociální sluÏby a penzijní systém. Takov˘ pfiechod na soukromé zdroje by zcela
nepochybnû daleko v˘raznûji prohloubil rozdíly v sociální situaci jednotlivcÛ a bez-
pochyby nadmûrnû oslabil solidaritu charakteristickou pro dosavadní systémy soci-
ální ochrany, ale i zdravotnictví, ‰kolství a dÛchodové zabezpeãení. V koneãném
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dÛsledku by tak tyto sluÏby byly z hlediska jednotlivce finanãnû nároãnûj‰í neÏ
v minulosti (také s ohledem na nutnost produkovat zisk pro soukrom˘ kapitál).
Taková privatizace, pod tlakem maximalizace zisku, dosud vefiejn˘ch systémÛ je
jedním z nejvût‰ích rizik, které mÛÏe v˘voj v pfií‰tích letech pfiinést. 

To se t˘ká zejména systémÛ zdravotního a sociálního poji‰tûní, kde vût‰í zapojení
soukromého kapitálu, zejména ve spojení s vefiejn˘mi zdroji mÛÏe, pokud by nebyla
pfiijata úãinná opatfiení pro regulaci soukromého kapitálu, b˘t rizikové a vytváfiet
nebezpeãí kolapsu takov˘ch systémÛ resp. jeho jednotliv˘ch ãástí (napfi. pfii umístûní
ãásti voln˘ch prostfiedkÛ na kapitálov˘ch trzích v zahraniãí). Dosavadní zku‰enosti
ukazují na snahu soukromého kapitálu o získání co nejvût‰ího pfiíspûvku z vefiejn˘ch
zdrojÛ, o maximalizaci zisku spoleãnû se snahou o omezení jak˘chkoli regulaãních
mechanismÛ. V˘sledkem je pak eskalace nákladÛ a poÏadavkÛ na dal‰í dodateãné
zdroje. Takov˘m snahám parazitujícím na pfiirozené lidské touze po zdraví ãi pocitu
bezpeãí ve stáfií ãi v nemoci bude sociální demokracie rozhodnû ãelit. 

Spravedlivou a vyváÏenou daÀovou soustavu povaÏuje sociální demokracie za
jeden z úãinn˘ch nástrojÛ sociálnû demokratické politiky omezování sociální nerov-
nosti, vzniklé nerovnomûrn˘m rozdûlováním spoleãenského bohatství, a za v˘raz
snahy o posílení sociální soudrÏnosti. 

Efektivní daÀová a odvodová soustava musí b˘t nastavena tak, aby zajistila udr-
Ïitelné financování sociálního státu, jehoÏ soustava vefiejn˘ch rozpoãtÛ mÛÏe zaji-
stit podmínky pro pfiekonávání sociálních nerovností, vãetnû nerovností v pfiístupu
ke znalostem a zajistit rovné pfiíleÏitosti v dÛstojnosti, svobodû a právech v‰ech
obãanÛ. Dosahování tûchto cílÛ pfiitom v rostoucí mífie vytváfií i rozhodující pfiedpo-
klady kvalitativnû zaloÏené konkurenceschopnosti a hospodáfiského rÛstu. Tûmto
cílÛm musí odpovídat i rozsah a úroveÀ vefiejnû financovan˘ch sluÏeb pro obãany.

âR jako jedna z nov˘ch zemí EU se nyní ocitá pod tlakem nejrÛznûj‰ích kapitá-
lov˘ch skupin, které s poukazem na nutnost zrychlit hospodáfisk˘ rÛst, doporuãují
v˘raznû omezit míru zdanûní a míru pfierozdûlování. Jde o neoliberální koncepty,
které neúspû‰nû prosazují ve zcela jin˘ch podmínkách zemí tfietího svûta. Neuspû-
ly s nimi v „tradiãních" zemích EU s rozvinut˘m sociálním státem a také se siln˘m
postavením sociální demokracie jako politické strany.

Tyto neoliberální koncepty neodpovídají reálné situaci âR. SloÏená daÀová kvóta
âR (danû a pojistné v pomûru k HDP) v roce 2003 jen o málo pfiesahovala 35 %. Je
v˘raznû pod úrovní EU 15  (kde je více neÏ 40 %), tak i EU 25 (kde je 40 %).

Taková úroveÀ daÀové kvóty nepochybnû zhor‰uje pozici státního rozpoãtu pfii
fie‰ení zdûdûn˘ch problémÛ transformace ekonomiky a nevyhnutelnû si také vynu-
cuje rozsáhlé ‰krty ve v˘dajích, zejména sociálních. Vyvolává tak napjatost i v nava-
zujících systémech. Relativnû niÏ‰í inkaso daní zuÏuje pfiedev‰ím v˘daje na podpo-
ru rozvoje vûdy a v˘zkumu, na podporu rozvoje ‰kolství i malého a stfiedního pod-
nikání. âSSD proto nemÛÏe pfiipustit dal‰í sniÏování celkové daÀové kvóty a pro-
sazuje její stabilizaci.  

Struktura daÀov˘ch pfiíjmÛ rozpoãtÛ souãasnû vyÏaduje pozornû váÏit pomûr
pfiím˘ch a nepfiím˘ch daní. Podíl nepfiím˘ch daní na na‰í daÀové kvótû je vy‰‰í, neÏ
je západoevropsk˘m standardem. Dal‰í v˘razné posilování nepfiím˘ch daní na úkor
pfiím˘ch by oslabilo pfierozdûlovací funkci daÀové soustavy a vedlo k vy‰‰ímu zatí-
Ïení spotfieby skupin obyvatel s prÛmûrn˘mi a niÏ‰ími pfiíjmy. Pfiitom musíme varo-
vat pfied  iluzemi, Ïe náklady a konkurenceschopnost firem nejsou ovlivnûny i nepfií-
m˘mi danûmi – zv˘‰ení nepfiím˘ch daní a inflace urychluje i rÛst mezd.

DÛsledkem vysokého podílu nepfiím˘ch daní je také tendence na‰í daÀové sou-
stavy k samovolnému sniÏování podílu vybran˘ch daní na HDP, a tudíÏ i tendence
ke schodkovosti rozpoãtu (resp. nedostateãná tendence k dlouhodobé udrÏitelnos-
ti vefiejn˘ch financí). Soustava daní proto musí daleko více odráÏet prÛbûh hospo-
dáfiského cyklu, tj. v etapû hospodáfiského rÛstu smûfiovat k pfiebytku vefiejn˘ch
rozpoãtÛ.

Sociální demokracie není pfiíznivcem zvy‰ování daní. Jako politická strana si
v‰ak je vûdoma toho, Ïe udrÏitelnost sociálního státu, vytváfiení prostfiedí pro zmír-
Àování  pfiíkr˘ch sociálních rozdílÛ, udrÏování sociální soudrÏnosti spoleãnosti vyÏa-
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duje vedle sociální solidarity také solidaritu v oblasti daÀov˘ch pfiíjmÛ státu. Citlivû
rovnûÏ vnímá tendence v zemích EU, podle nichÏ je podíl chudé populace tím vy‰‰í,
ãím je daÀová kvóta niÏ‰í. âR má dosud mezi ostatními zemûmi EU nejniÏ‰í podíl
chud˘ch obãanÛ. 

Sociální demokracie bude usilovat, aby tomu tak bylo i nadále. Sociální demokra-
cie bude také  pozornû vyhodnocovat a vyuÏívat zku‰eností zejména mal˘ch skandi-
návsk˘ch zemí, které i pfii vy‰‰í daÀové kvótû si dokáÏí vydûlat na financování sociál-
ního státu jeho restrukturalizací a posílením v˘dajÛ na vûdu, v˘zkum a vzdûlávání.   

Sociální demokracie proto nemÛÏe a nechce usilovat o líbivou popularitu plo‰-
ného sniÏování daní bez ohledu na dÛsledky, jak˘ by takov˘ postup mûl právû v tak
zásadních otázkách, jako je sociální konsensus ve spoleãnosti.

Klíãov˘m nástrojem politiky sociální demokracie jsou progresivnû koncipovaná
daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob a majetkové danû. 

Progresivní zdanûní je osvûdãenou metodou stabilizující ekonomiku jak z mak-
roekonomického, tak ze sociálního hlediska. Progresivní zdanûní na jedné stranû
vyjadfiuje hodnotu solidarity, na druhé stranû také niÏ‰ím zdanûním zvy‰uje motiva-
ci k práci pfiíjmovû slab‰ích skupin pracovníkÛ, které jsou nejvíce ohroÏeny neza-
mûstnaností. Sociální demokracie neusiluje o zv˘‰ení danû z pfiíjmu  a je pfiiprave-
na sníÏit daÀ ekonomicky aktivních fyzick˘ch osob s cílem posílit zamûstnanost
a omezit riziko pasti chudoby, jeÏ spoãívá v dlouhodobé závislosti jednotlivcÛ
a rodin na sociálních dávkách. Podporuje, aby odpoãitatelné poloÏky byly nahraze-
ny slevou na dani.

DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob je nutno udrÏovat na mezinárodnû konkurence-
schopné hranici. Samotná úroveÀ této danû nevypovídá dostateãnû o skuteãné
mífie zdanûní, nejsou-li analyzovány také moÏnosti rozsáhl˘ch odpoãtÛ od základu
danû, stejnû jako fungující systém investiãních pobídek zaruãující dlouholeté daÀo-
vé prázdniny pro investory. Sociální demokracie proto nemÛÏe lehkomyslnû pod-
porovat snahy o to, aby âR zaãala soutûÏit s okolními nov˘mi zemûmi EU, kdo
bude mít nejniÏ‰í danû. Takov˘ postup povede jen k zesílení pfiílivu spekulativního
kapitálu, kter˘, nalezne-li jinde podmínky lep‰í, ze zemû unikne, coÏ mÛÏe násled-
nû zpÛsobit fiadu komplikací a ‰kod. Na‰e zemû, natoÏ pak její sociální systém, se
nemÛÏe stát rukojmím takového spekulativního kapitálu.

Sociální demokracie zásadnû odmítá návrhy na zavedení systému rovné danû
tak, jak je pfiedkládají na‰i politiãtí odpÛrci z pravé ãásti politického spektra. Rovná
daÀ je hluboce nespravedlivá, neboÈ daleko více neÏ dosud zatûÏuje daÀov˘m bfie-
menem pfiedev‰ím lidi s prÛmûrn˘mi a niÏ‰ími pfiíjmy, a naopak v˘raznû odlehãí
v placení daní nejbohat‰ím skupinám obyvatelstva. Takov˘ postup je pro sociální
demokracii nepfiijateln˘. Je v rozporu se základní zásadou, na níÏ sociální demo-
kracie vznikla - se sociální spravedlností. Pokud by takov˘ návrh byl realizován, vedl
by v krátké dobû k hlubokému rozdûlení na‰í spoleãnosti na masu chud˘ch a úzkou
vrstvu bohat˘ch.

Sociální demokracie proto nikdy takové návrhy nepodpofií, neboÈ je oprávnûnû
povaÏuje za niãím neodÛvodnûn˘ hazard s osudy milionÛ obãanÛ, jejichÏ sociální
situace by se jejich realizací zásadnû zhor‰ila.

Sociální demokracie povaÏuje za svÛj dÛleÏit˘ dlouhodob˘ cíl dosáhnut ekologi-
zace daÀové soustavy. V pojetí âSSD je ekologická daÀová soustava spojena
s pfiesunem daÀového zatíÏení na ty komodity, které mají v˘raznû negativní dopa-
dy na Ïivotní prostfiedí.

âSSD bude trvale usilovat o zlep‰ení v˘bûru daní a cel, vãetnû dÛsledného boje
proti daÀov˘m únikÛm a legalizaci v˘nosÛ z trestné ãinnosti. Za nezbytnou pod-
mínku úspû‰nosti této snahy povaÏuje zavedení institutu majetkov˘ch pfiiznání. Za
zcela zásadní v této oblasti povaÏujeme i zmûnu spoleãenského vûdomí, které je
dosud velmi tolerantní vÛãi neplacení daní a daÀov˘m únikÛm. Budeme usilovat
o vytvofiení takové spoleãenské atmosféry, aby podobné jevy byly povaÏovány za
spoleãensky nepfiípustné a ohroÏující spoleãensk˘ konsensus a také naru‰ující
rovné podmínky na trhu.

Sociální demokracie bude poÏadovat nastolení rovnosti mezi jednotliv˘mi
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poplatníky. Îádná skupina nesmí b˘t v placení daní nebo pfiíspûvkÛ na dÛchodové
ãi jiné poji‰tûní zv˘hodnûna na úkor druhé skupiny. Systém daní a pojistného nesmí
umoÏÀovat, aby formální administrativní zmûnou (napfi. zmûnou zamûstnaneckého
pomûrÛ  na smlouvu s OSVâ) bylo moÏno daÀové povinnosti a pfiíspûvky na poji‰-
tûní mûnit ke ‰kodû vefiejn˘ch fondÛ. 

Ve své hospodáfiské politice bude sociální demokracie usilovat o vstup do EMU
a zavedení eura jako jednotné evropské mûny namísto ãeské koruny v horizontu
roku 2010. To chápeme jako zavr‰ení na‰eho procesu integrace do ekonomiky
zemí EU. Uvûdomujeme si, Ïe k tak zásadnímu kroku musí b˘t splnûny i dal‰í pod-
mínky, zejména odpovídající v˘konnost jiÏ restrukturalizované ekonomiky i stabili-
zovan˘ systém vefiejn˘ch financí. Právû v˘konnost ekonomiky, vysok˘ stupeÀ pfii-
blíÏení k ekonomické úrovni vyspûl˘ch zemí je pfiedpokladem toho, aby takov˘ krok
nebyl provázen otfiesy a byl naopak stimulem pro na‰e firmy i malé a stfiední pod-
nikatele k dal‰ímu rozvoji a celkovému rozmachu na‰í ekonomiky.

6.5. Ekonomická moc musí podléhat demokratické kontrole 

V podmínkách narÛstající globalizace se moÏnosti vlivu státÛ na hospodáfiskou
politiku v˘raznû zmen‰ují, neboÈ v rukou státu dnes zÛstávají zejména nepfiímé
nástroje, z nichÏ hlavními jsou rozpoãtová a daÀová politika, regionální politika,
ochrana hospodáfiské soutûÏe a regulace monopolÛ. S omezováním reálné hospo-
dáfiské moci státÛ se ekonomická, a tím i politická moc stále více pfiesouvá na úro-
veÀ nadnárodních finanãních a prÛmyslov˘ch korporací. O to víc se zvy‰uje v˘znam
politické integrace. Pfiesouváním ekonomické moci na nadnárodní korporace
dochází ke zmen‰ování vlivu demokratick˘ch institucí státu a v ohroÏení se tak ocitá
demokracie samotná. 

âSSD musí ãelit oslabování váhy demokratick˘ch rozhodnutí jejich pfiená‰ením
na národní i mezinárodní úroveÀ. Musí usilovat o to, aby obãané mohli i nadále
o v‰ech dÛleÏit˘ch otázkách rozvoje spoleãnosti rozhodovat v rámci demokratic-
k˘ch procesÛ. Jde nám o to, aby moc nadnárodních kapitálov˘ch skupin byla kon-
trolována, a zejména aby byly kontrolovány mezinárodní kapitálové toky.

Na mezinárodní úrovni proto bude ãeská sociální demokracie usilovat o to, aby
se s vyuÏitím mezinárodních institucí posiloval regulaãní rámec tím, Ïe bude zv˘-
raznûn jejich demokratick˘ charakter a v˘konné pravomoci. Bude podporovat tako-
vá opatfiení, která posílí úroveÀ finanãní, právní, sociální a ekologické regulace, rea-
lizované demokratick˘mi mezinárodními organizacemi.

Vedle toho se bude sociální demokracie zasazovat o kontrolu ãinnosti monopo-
lÛ uvnitfi státu tak, aby státní monopoly nebyly pouze nahrazeny monopoly privátní-
mi. Bude podporovat vytvofiení pevného regulaãního rámce v‰ude tam, kde je
potfieba ochránit vefiejn˘ zájem, národní bezpeãnost, Ïivotní prostfiedí, svobodnou
soutûÏ a zejména posílit práva spotfiebitelÛ. 

Ochranu zájmÛ spotfiebitelÛ povaÏujeme za svÛj dÛleÏit˘ úkol. Nelze se smifio-
vat s tím, aby spotfiebitelé byli se sv˘mi oprávnûn˘mi poÏadavky nejednou zcela
bezbranní proti byrokratické ma‰inérii privátních monopolÛ, byli vystavováni zby-
teãn˘m poÏadavkÛm na poskytování osobních dat, manipulaci s cenami zejména
síÈov˘ch sluÏeb a dal‰ím negativním jevÛm.

Nad ochranou osobních dat musí bdít státní instituce znemoÏÀující ekonomick˘m
subjektÛm zneuÏít jejich informaãní pfievahu nad spotfiebiteli, zejména marketingo-
vû vyuÏitelná data. Neinformovanost spotfiebitelské vefiejnosti spolu se sofistikova-
n˘mi metodami zpracování dat, napfi. o spotfiebû, zájmech a informaãních zdrojích
spotfiebitelÛ, dává zejména velk˘m obchodním fietûzcÛm, ale i dal‰ím firmám infor-
maãní pfievahu, kterou by mohly vyuÏívat ke sv˘m cílÛm, které mohou b˘t rozdílné
od zájmÛ spotfiebitelÛ. 

Obãané musí mít právo na objektivní informace o ãinnosti soukrom˘ch podnikÛ
(zejména takové, které se dot˘kají jejich práv, napfi. o ekologiãnosti v˘roby, o úãincích
na zdraví apod.). âSSD bude usilovat o to, aby legislativními nástroji bylo podpofiena
spoluúãast zamûstnancÛ pfii rozhodování o základních otázkách rozvoje podnikÛ. 
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Je nutno vytváfiet takové demokratické mechanismy, které zabrání prorÛstání
ekonomické, mediální a politické moci, které by vedlo ke vzniku demokraticky neo-
vlivniteln˘ch mocensk˘ch elit. V moderní spoleãnosti platí stále naléhavûji, Ïe moc
má rovnûÏ svou mediální podobu. I mediální prostfiedí musí podléhat demokratické
kontrole, která nebude omezovat svobodu médií, ale zabrání jejich zneuÏívání pro
zájmy vlastnick˘ch skupin. Mediální svût potfiebuje objektivní kritické vazby. âSSD
bude usilovat o udrÏení a rozvoj vefiejnoprávních sdûlovacích prostfiedkÛ. 

6.6. DruÏstevnictví

Sociální demokracie podporuje v‰echny formy druÏstevnictví pro jeho prvky vzá-
jemné solidarity, principy demokratického fiízení a rovná práva ãlenÛ. Navazuje tak
na tradice zaloÏené VIII. sjezdem âeskoslovenské sociálnû demokratické strany
dûlnické v roce 1907. Potvrzuje trvalou platnost my‰lenky, Ïe druÏstva, ve srovná-
ní s ostatními obchodními spoleãnostmi, vykazují jasné odli‰nosti. DÛvodem jejich
existence není dosahování zisku, n˘brÏ poskytování sluÏby ãlenÛm. âinnost druÏ-
stev má v˘znamn˘ aspekt sociální.

Kromû podpory druÏstev bytov˘ch, spotfiebních, v˘robních ãi zemûdûlsk˘ch
s dlouholetou tradicí proto pfiipraví legislativní podmínky pro vznik obecnû prospû‰-
n˘ch subjektÛ jako napfiíklad druÏstev sociálních, pracovních, ãi jin˘ch, jejichÏ pro-
stfiednictvím mohou obãané uspokojit potfiebu získat práci ãi sluÏbu za ekonomicky
dostupn˘ch podmínek. Bude pfiitom postupovat v souladu s pravidly Evropské unie.

Budeme o to usilovat v kontextu s v˘znamn˘mi dokumenty Evropské unie,
napfiíklad „Sdûlením Evropské komise na podporu druÏstevních spoleãností" ãi „Sta-
tutu Evropského druÏstva" nebo „Bílou knihou na podporu druÏstevnictví v Evropû".
Tyto dokumenty byly pfiijaty EU v letech 2000 aÏ 2003. âSSD také respektuje druÏ-
stevní principy a hodnoty Mezinárodního druÏstevního svazu, které byly schváleny
na Valném shromáÏdûní MDS v roce 19995 v Manchesteru, a zapojí se do mezi-
národní druÏstevní spolupráce.

Sociální demokracie bude prosazovat rehabilitaci druÏstevních tradic a podpofií
nejen stávající druÏstva odstranûním deformací v právním fiádu, které jim byly vnu-
ceny v první polovinû devadesát˘ch let, ale poãítá s pomocí pfii v˘stavbû levn˘ch
bytÛ pro mladé lidi a obãany se stfiedními pfiíjmy i s novou úpravou umoÏÀující roz-
voj jiÏ zmínûn˘ch nov˘ch odvûtví.

6.7. Privatizace a kultivace podnikání

Sociální demokracie podporuje v‰echny kroky, které vedou ke zprÛhlednûní
a kultivaci podnikání a vlastnick˘ch vztahÛ.

PoÏadujeme, aby byla dÛraznû uplatÀována vlastnická práva státu. PovaÏujeme
za nutné stanovit meze úãelné privatizace tak, Ïe stát si ponechá vlastnictví vefiejno-
právních medií a po‰ty i vymezen˘ch strategicky rozhodujících fiídících systémÛ a sítí
v energetice, dopravû a vodním hospodáfiství. BliÏ‰í vymezení tûchto rozhodujících
systémÛ provedeme ve stfiednûdob˘ch programech. Zcela odmítáme privatizaci lesÛ,
stejnû jako likvidaci vefiejnoprávního ‰kolství a zdravotnictví, které pouze v této formû
mohou zajistit souãasnû efektivní a také nákladovû racionální sluÏby ‰irokému okruhu
obyvatel, nezávisle na jejich sociálním postavení a regionu, v nûmÏ Ïijí.

Jsme pro rovnoprávnost v‰ech forem vlastnictví. Kromû podpory rozvoje druÏstev
podpofiíme i zv˘‰ení – analogicky k situaci v EU – úlohy krajsk˘ch orgánÛ, mûst a obcí
jako vlastníkÛ. Budeme vyÏadovat zodpovûdn˘ vztah vlastníkÛ k majetku, a to zejmé-
na tam, kde tato vlastnická práva k majetku mohou zasahovat do práv jin˘ch osob. 

Na‰ím dlouhodob˘m cílem je taková kultivace ekonomického prostfiedí a práv-
ního i etického rámce podnikání, která bude v souladu s na‰ím ãlenstvím v EU.
Proto trváme na tom, aby byla stanovena jasná pravidla pro podnikání a byl veden
rozhodn˘ boj s kriminalitou, klientelismem a korupcí.

Za základní pfiedpoklad fungování v‰ech ekonomick˘ch struktur povaÏujeme
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institucionální zázemí hospodáfiství dané jeho právním fiádem a dal‰ími instituce-
mi, které zabezpeãují regulaci a vynutitelnost práva. Obdobnû se to t˘ká i nefor-
málních institucí, které tvofií nepsané normy chování ekonomick˘ch subjektÛ
a spoluurãují, na jaké úrovni se respektují práva v bûÏném Ïivotû. TrÏní hospo-
dáfiství v na‰em pojetí neznamená jen více svobod, ale vyÏaduje i dÛsledné plnû-
ní závazkÛ. 

Ekonomick˘ fiád jako soubor psan˘ch i nepsan˘ch norem chování musí posky-
tovat v‰em hospodáfisk˘m subjektÛm jistotu, Ïe pravidla hry platí skuteãnû pro
v‰echny, a Ïe ekonomickou spravedlnost dlouhodobû nelze oklamat ani podplatit.
To je základem dlouhodobé jistoty v‰ech souãástí ekonomiky a nezbytn˘m pfiedpo-
kladem stabilního a dlouhodobého hospodáfiského rÛstu.  

Pfii respektování pravidel a plnûní závazkÛ musí b˘t stát pfiíkladem. Stát nepfied-
stavuje pro ekonomické subjekty jen nezbytn˘ regulaãní prvek, ale musí b˘t pfiede-
v‰ím aktivní servisní organizací, která v‰estrannû napomáhá rozvoji jejich ekono-
mick˘ch aktivit a ochranû jejich práv. Proto je racionální zajistit, aby administrativní
procedury nebyly pro ekonomické subjekty zbyteãnû komplikované a ãasovû nebo
finanãnû pfiíli‰ nároãné. 

TrÏní ekonomika není a nesmí b˘t negací morálky. Posilování morálního a práv-
ního vûdomí obãanÛ podstatnû zvy‰uje sílu ekonomiky jako celku. Odpovûdností
politiky je soustavnû vysvûtlovat, Ïe napfi. neplacení daní, nelegální zamûstnávání,
zneuÏívání sociálních dávek ãi zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí se dûje na daÀov˘
úãet fiádn˘ch obãanÛ a nemÛÏe b˘t tolerováno. Vysoké náklady ‰iroké spoleãenské
tolerance vÛãi negativnímu ekonomickému chování je nutno kvantifikovat a uãinit
z nich nepostradatelnou souãást v˘chovy. 

V˘znamn˘m prvkem vytváfiení morální dimenze trÏního hospodáfiství je iniciativa
profesních organizací a odborÛ v podobû formulování etick˘ch standardÛ jednotli-
v˘ch profesí. Oãekáváme, Ïe fiada profesních organizací bude stále více schopna
pfiebírat i v˘znamné autoregulaãní funkce, coÏ mÛÏe prospût po odborné i procesní
stránce fungování regulaãních mechanismÛ ekonomiky. 

7. SPOLEâNOST P¤ÁTELSKÁ K ÎIVOTNÍMU PROST¤EDÍ

âeská strana sociálnû demokratická:

1. vycházejíc z toho, Ïe je v souãasnosti jiÏ zfiejmá neudrÏitelnost prudkého
extenzívního rÛstu prÛmyslové civilizace a Ïe jsou zfiejmé s ní spojené globál-
ní ekonomické problémy (blíÏe viz kapitola 3),

2. vûdoma si toho, Ïe dlouhodobû neslouÏí ãlovûku nic, co niãí Ïivotní prostfiedí,
a Ïe proto jedinou ‰ancí na pfieÏití lidstva je nauãit se s pfiírodou a v pfiírodû
Ïít (téÏ viz kapitola 7) a

3. projevujíc úctu k Ïiv˘m bytostem, organizmÛm a pfiírodû jako celku 
(doslova viz 1.3.2)

volí jako  urãující strategii svého programu pro 21. století udrÏiteln˘ rozvoj. V sou-
ãasnosti je jiÏ zfiejmá neudrÏitelnost prudkého extenzívního rÛstu prÛmyslové civili-
zace stejnû jako jsou zfiejmé s ní spojené globální ekonomické problémy.UdrÏiteln˘
ekonomick˘, sociální a kulturní rozvoj zakládáme na citlivém vztahu k pfiírodû, na
rozumném ãerpání nejen neobnoviteln˘ch zdrojÛ, ale i zdrojÛ obnoviteln˘ch. Odmí-
táme pfietrvávající umûlé rozdûlování ekonomick˘ch a ekologick˘ch cílÛ. Jejich vzá-
jemná podmínûnost je zfiejmá a nevyhnutelná.

Ekologické problémy, spojené s ãerpáním a rychl˘m úbytkem pfiírodních zdrojÛ,
zvy‰ujícím se nedostatkem pitné vody, rostoucím zneãi‰tûním Ïivotního prostfiedí
a pfielidnûním nûkter˘ch ãástí svûta, vyvolávají nebezpeãí vzniku katastrofálních
existenãních dÛsledkÛ pro lidskou civilizaci a kulturu. Dûje se tak z nedostateãného
poznání vûcí a respektu vÛãi základním sociálním, ekologick˘m, kulturním a nako-
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nec i hospodáfisk˘m problémÛm lidstva, problémÛm, jeÏ se – stále jen s neuspoko-
jivou odezvou – vyhrotily v poslední ãtvrtinû 20. století. 

Za udrÏiteln˘ povaÏujeme v souladu s pojetím EU (viz nafiízení EP a Rady ã.
2494/2000) takov˘ rozvoj, kter˘ povede ke zlep‰ování Ïivotní úrovnû obyvatel
v mezích kapacity ekosystému, a to ochranou pfiírodního bohatství a jeho biologic-
ké rozmanitosti v zájmu souãasné i budoucích generací. Takové pojetí znamená
uspokojování sociálních, materiálních a duchovních potfieb lidí pfii plném respekto-
vání objektivních environmentálních limitÛ. 

Za tím úãelem je nezbytné  zamûfiení vûdecko-v˘zkumné a odborné sféry pÛso-
bící v oblasti Ïivotního prostfiedí tak, aby  jedním z prioritních úkolÛ bylo stanovení
standardÛ kvality Ïivotního prostfiedí na objektivním základû a jejich dÛsledná imple-
mentace do rozvojov˘ch programÛ celé spoleãnosti. Znamená to napfi. odklon od
ochrany Ïivotního prostfiedí prostfiednictvím emisních limitÛ (ãi jin˘ch závazn˘ch
podmínek) bez jejich vázanosti ke skuteãnému stavu Ïivotního prostfiedí v konkrét-
ní lokalitû, k dÛsledné aplikaci zákazu pfiekroãení imisních (event. hygienick˘ch
nebo územních) limitÛ. Vedle tohoto nástroje povaÏujeme za nezbytné obohatit
ekologick˘ pilífi udrÏitelného rozvoje o funkãní institut zabezpeãující nápravu ekolo-
gické újmy a ekologick˘ch zátûÏí, coÏ pfiedpokládá zavedení objektivní odpovûd-
nosti za ãinnosti vedoucí k takové újmû bez ohledu na kritérium protiprávnosti. Jeho
souãástí zÛstává také souhrnná ochrana a tvorba kulturní krajiny z pohledu funkã-
nosti a estetiky, a to jak komplexu pfiírodních, polopfiírodních, tak i lidmi vytvofien˘ch
sloÏek vãetnû hmotného kulturního dûdictví.

Pfiitom jednoznaãnû upfiednostÀujeme prevenci pfied donedávna obvykl˘mi
a zpravidla nedostateãn˘mi zpÛsoby odstraÀování nepfiízniv˘ch následkÛ v˘robnû
spotfiebního procesu lidské spoleãnosti: zneãi‰Èování, po‰kozování, devastování,
degradace Ïivotního prostfiedí apod. Je bezpodmíneãnû nutné pouÏívání pfieváÏnû
sankãních forem fie‰ení problémÛ (âeská inspekce Ïivotního prostfiedí) postupnû
nahrazovat zavádûním pfiedbûÏn˘ch opatfiení – upozornûní na nedostatky, zv˘‰ení
frekvence kontaktÛ s v˘robci – integrovanou prevencí a omezováním zneãi‰tûní –
IPPC. Sociální demokracie si je vûdoma toho, Ïe udrÏiteln˘ ekonomick˘ rÛst je dán
zejména vûdeckotechnologick˘m v˘vojem a vytvofiením, popfi. zv˘hodnûním
nov˘ch environmentálnû pfiátelsk˘ch podnikatelsk˘ch pfiíleÏitostí. Jedná se zejmé-
na o podporu následujících ãinností, které âSSD povaÏuje za vlajkovou loì udrÏi-
telného podnikání a které se promítají do v‰ech sektorov˘ch politik:

V surovinové politice smûfiujeme k ochranû zdrojÛ surovin pro budoucnost cíle-
vûdom˘mi substitucemi nedostatkov˘ch primárních surovin a energií, vyuÏíváním
obnoviteln˘ch zdrojÛ a druhotn˘ch surovin, recyklacemi a odpadov˘m hospodáfi-
stvím. Budeme proto podporovat  v˘stavbu staveb z obnoviteln˘ch zdrojÛ a mate-
riálÛ, jejichÏ pouÏití je pfiíznivé Ïivotnímu prostfiedí, dále technologie vedoucí k dlou-
hodobému pouÏívání v˘robkÛ a k prevenci  vzniku odpadÛ a technologie,  projekty
a marketing v oblasti separace a zpracování odpadÛ pro jejich vyuÏití  jako druhot-
n˘ch  surovin a v oblasti podpory v˘robkÛ z recyklovan˘ch materiálÛ,

V energetice se zamûfiíme na úspory pfii vyuÏití energetického potenciálu pri-
márních energetick˘ch zdrojÛ a uÏívání obnoviteln˘ch a netradiãních zdrojÛ v sou-
ladu s trendy v Evropské unii. Budeme proto podporovat  v˘stavbu nízkoenergetic-
k˘ch a pasivních budov a staveb  a dále v˘stavbu a provoz energetick˘ch zafiízení,
vyuÏívajících místnû dostupné obnovitelné zdroje, a to vãetnû vûtrn˘ch farem,
a zafiízení s vysokou energetickou úãinností pfiemûny primární energie. Dal‰í vyuÏí-
vaní jaderné energie spojujeme s nezbytn˘m technick˘m pokrokem pfiedev‰ím
pokud jde o bezpeãnost jadern˘ch elektráren a s fie‰ením problémÛ spojen˘ch
s likvidací radioaktivního odpadu. 

Pfii rozvoji prÛmyslu jsme pro zavádûní takov˘ch vyspûl˘ch a dostupn˘ch tech-
nologií, které vedou ke sniÏování surovinové a energetické nároãnosti s minimální-
mi negativními dopady na Ïivotní prostfiedí. Jedním z kritérií jakosti technologií
a v˘robkÛ se musí stát jejich ekologická úroveÀ.Podporujeme proto v˘robu a pro-
dej energetick˘ch  v˘robkÛ s nejvy‰‰í dostupnou  energetickou úãinností, ekologic-
ky ‰etrn˘ch, v˘robkÛ z obnoviteln˘ch zdrojÛ  a druhotn˘ch surovin.Dále podpofiíme
zavádûní systémÛ ekologického managementu. DÛsledná pozornost bude vûnová-
na také likvidaci ekologick˘ch zátûÏí, prÛmyslov˘ch a komunálních odpadÛ. Zvlá‰t-
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ní pozornost bude soustfiedûna na revitalizaci nevyuÏívan˘ch prÛmyslov˘ch ploch
a likvidaci star˘ch dÛlních dûl, pfiedev‰ím tam, kde mohou zpÛsobit ohroÏení ÏivotÛ
lidí a jejich majetku.

V dopravní politice upfiednostÀujeme kolejovou pfiepravu pfied ostatními ménû
ekologicky vhodn˘mi zpÛsoby dopravy.V popfiedí na‰eho zájmu zÛstává zkvalitnû-
ní a rozvoj hromadné dopravy. Podporujeme také rozvoj ekonomicky zdÛvodnûné
vodní dopravy respektující pfiírodní podmínky. Dálniãní síÈ musí respektovat ekolo-
gické podmínky, ale také odstraÀovat zatíÏení Ïivotního prostfiedí zpÛsobené zasta-
ralou dopravní sítí v obcích a mûstech. Budeme podnûcovat  spoleãenskou poptáv-
ku po alternativních palivech.

Agrární politika, ve smyslu politiky EU, musí  dÛslednû podporovat zemûdûlskou
ãinnost v ménû produktivních oblastech a ve velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch územích
stejnû jako ekologické zemûdûlství produkující ekologické potraviny. Proto podpo-
rujeme reformu Spoleãné zemûdûlské politiky EU uplatÀující subvence do mimo-
produkãních opatfiení, která pomáhají udrÏet tradiãní kulturní krajinu. Podpofiíme
integraãní snahy jednotného fiízení ochrany, údrÏby a utváfiení krajiny a pfiírody
z jednoho vládního centra, které bude garantovat i úãelné vkládání a rozmisÈování
finanãních prostfiedkÛ.  Budeme podporovat spolkovou ãinnost spojenou s agrární-
mi odvûtvími (napfi. myslivost, vãelafiství a rybáfiství) s ohledem na jejich pozitivní
pfiínos pro krajinu, zemûdûlství, lesní i vodní hospodáfiství i ochranu pfiírody.

PÛdní fond, kter˘ je nereprodukovateln˘m pfiírodním zdrojem, musí b˘t pod úãin-
nou technickou i legislativní ochranou. Ekologicky optimálním zacházením s pÛvod-
ním fondem chceme pfiispût ke stabilitû venkovského osídlení a prostoru. K tomu slou-
Ïí i agrotechniky respektující ochranu pÛdy a bránící vzniku její vodní a vûtrné eroze.
NevyuÏívané zemûdûlské pÛdy by mûly b˘t co nejdfiíve zafiazeny do programÛ pro
pûstování plodin slouÏících jako obnovitelné zdroje surovin k technologick˘m úãelÛm. 

V urbanistické politice se zamûfiíme na tvorbu urbanistick˘ch struktur, které
zastaví stálé  zhor‰ování Ïivotního prostfiedí sídel a povede k jeho postupnému
zlep‰ování. Chceme, aby ve mûstech bylo vysazováno dostateãné mnoÏství zele-
nû, která plní zdravotnû rekreaãní a estetické funkce. Pozornost bude vûnována
i zelen˘m pásÛm kolem velk˘ch sídli‰tních aglomerací.

Politiku územního rozvoje budeme dÛslednû rozvíjet ve smyslu trvalé udrÏitel-
nosti. Budeme proto napomáhat implementaci poÏadavkÛ Evropské úmluvy o kra-
jinû jak v územních politikách, tak v územnû plánovacích dokumentacích. Jedním
z prioritních úkolÛ je státní podpora revitalizace a znovuvyuÏití brownfieldÛ.

V lesnictví sledujeme zv˘‰ení stability lesních ekosystémÛ a posílení sociálnû
ekologick˘ch funkcí lesÛ. Z toho dÛvodu prosazujeme zachování státního vlastnic-
tví lesÛ v souãasné rozloze i organizaãní struktufie. Vlastníci lesÛ by mûli mít zaru-
ãeny pfiimûfiené finanãní kompenzace za definované sluÏby poskytované spoleã-
nosti. Lesy v‰ak musí i nadále plnit produkãní funkci obnovitelného zdroje dfievní
suroviny.

Ve vodní a vodohospodáfiské politice vûnujeme vy‰‰í péãi ochranû vod pro zaji‰-
tûní dostateãného mnoÏství vody pitné a uÏitkové pro spotfiebu, ale také jejímu ãi‰-
tûní a udrÏení v krajinû ve smyslu komunitárního práva Evropské unie. Je nezbytné
zajistit potfiebné investiãní prostfiedky na v˘stavbu ãistíren odpadních vod a kanali-
zaãních systémÛ ve mûstech a obcích. K tomu pfiispûje i úãinné vyuÏití prostfiedkÛ
z Fondu soudrÏnosti a strukturálních fondÛ EU. Podporujeme rozvoj a revitalizaci
fiíãních a rybniãních soustav slouÏících k udrÏení vody v krajinû a k zmírÀování v˘ky-
vÛ jejího klimatu spolu s vytváfiením podmínek pro regulaci odtokÛ. Zajistíme, aby
ve‰kerá protipovodÀová opatfiení na vodních tocích i v jejich povodích byla prová-
dûna cílevûdomû a byla tak zaji‰tûna maximálnû moÏná ochrana sídli‰È a prÛmy-
slov˘ch aglomerací.

Aktivní ochranou ekosystémÛ sledujeme zachování druhového bohatství a dyna-
mickou rovnováhu jejich sloÏek. Jimi je podmínûna trvalá ochrana pfiírody a krajiny.
Její dal‰í podmínkou, kterou chceme roz‰ifiovat a upevÀovat, je úãinná spolupráce
orgánÛ ochrany pfiírody s obyvateli, obcemi a regiony. Mimofiádnou péãi vûnujeme
zvlá‰tû chránûn˘m územím, zejména národním parkÛm, ale i dal‰ím chránûn˘m úze-
mím, v nichÏ jsou soustfiedûny pfiírodní hodnoty národního i mezinárodního v˘znamu.
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V souladu s decentralizací státní správy podle zásady subsidiarity prosazujeme, aby
v˘kon speciální prvoinstanãní státní správy v ochranû pfiírody a krajiny byl v místû své
pÛsobnosti, tj. na velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch územích, reprezentován speciálním
správním úfiadem (pfiíslu‰nou Správou NP nebo Správou CHKO). Podpofiíme vytvá-
fiení a fungování celoevropské soustavy ochrany pfiírody (NATURA 2000). Za nedíl-
nou souãást aktivní ochrany ekosystémÛ povaÏujeme zabezpeãení biologické bez-
peãnosti, zejména ve vztahu ke geneticky modifikovan˘m organizmÛm.

Cestovní ruch u nás je podmínûn existencí celospoleãenského pfiírodního bohat-
ství, které je nutno chránit a starat se o nû stejnû jako o pfiírodnû-historick˘ ráz kul-
turní krajiny (historické a pfiírodní parky, zahrady a krajinné památkové zóny ãi roz-
trou‰enou krajinnou zeleÀ). S tím je spojena podpora turistického ruchu v souladu
se zájmy pfiírody. Z ekonomiky cestovního ruchu podporujeme jeho ekologické
formy (napfi. ekoagroturistiku).

Systematická environmentální v˘chova, vzdûlávání a osvûta v tomto duchu
musejí b˘t zavedeny od pfied‰kolního vûku a provázet cel˘ Ïivot ãlovûka. Odpoví-
dající relevantní informovanost by se mûla stát kaÏdodenní záleÏitostí. Posílena by
proto mûla b˘t odpovídající institucionální a právní základna. Postupné zavádûní
ekologické daÀové reformy by mûlo nastartovat zásadní obrat ve smûfiování spo-
leãnosti k udrÏitelnému rozvoji.

Pfii fie‰ení problémÛ Ïivotního prostfiedí vyvíjí souãasné pojetí ochrany Ïivotního
prostfiedí tlak na zneãi‰Èovatele pomocí pfiedev‰ím administrativních nástrojÛ, tj. for-
mou pfiíkazÛ, zákazÛ a pokut, které zneãi‰Èovateli neposkytují prostor pro jeho roz-
hodování. Ekonomick˘ pilífi udrÏitelného rozvoje naopak preferuje zavádûní ekono-
mick˘ch nástrojÛ, které mají nahrazovat nedostateãné pÛsobení trhu, a tak vytváfiet
prostor pro rozhodování subjektÛ trhu. Sociální demokracie proto  pÛvodce pozitiv-
ních externích efektÛ finanãnû zv˘hodní (zejména pln˘m vyuÏitím zdrojÛ z fondÛ EU
a zefektivnûním politiky SFÎP) a pÛvodce negativních externalit zatíÏí platbou.

Za tím úãelem budeme prosazovat ekologickou daÀovou reformu, jejímÏ pfied-
mûtem bude zdanûní energetick˘ch v˘robkÛ (motorová paliva, topiva a elektfiina,
pokud byly vyrobeny z neobnoviteln˘ch zdrojÛ). Dále zavedeme zpoplatnûní
ostatních neobnoviteln˘ch pfiírodních zdrojÛ, které nejsou energetick˘mi v˘robky.
V pfiípadû prokázané úspory nebo obnovy pfiírodního zdroje bude moÏnost zpros-
tit se povinnosti platby (tzv. systém feebates). Principem zavedení ekologické
daÀové reformy musí b˘t i fiskální neutralita vedoucí ke sníÏení pfiíjmÛ vefiejn˘ch
rozpoãtÛ v dÛsledku sníÏení vedlej‰ích nákladÛ práce (napfi. sníÏením nejniÏ‰í
sazby danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob nebo sníÏením plateb sociálního zabezpeãe-
ní) a daÀového zv˘hodnûní ekologick˘ch investic a podnikání. Obojí funkci –
represivní i motivaãní – plní systémy obchodovateln˘ch povolení. Proto sociální
demokracie umoÏní jejich uplatnûní i v jin˘ch oblastech, neÏ je obchodování
s povolenkami na emise skleníkov˘ch plynÛ. âSSD napfiíklad hodlá tímto systé-
mem nahradit nepruÏné plány odpadového hospodáfiství pfii sniÏování produkce
vybran˘ch druhÛ odpadÛ. K ekonomick˘m nástrojÛm sociálnû demokratické poli-
tiky ochrany Ïivotního prostfiedí nepochybnû patfií i vládní nákupy preferující eko-
logicky ‰etrné v˘robky, bioprodukty ãi produkty firem se zaveden˘m systémem
ekologického managementu. 

Sociální demokracie si je dále vûdoma, Ïe urãitou pfiekáÏkou udrÏitelného roz-
voje národního hospodáfiství je i pfiebujelé a roztfií‰tûné právo Ïivotního prostfiedí
a zdlouhavost povolovacích procesÛ v oblasti Ïivotního prostfiedí. Je si vûdoma i pfií-
ãin, které spoãívají v neschopnosti pfiekonávat úzce specializované sloÏkové pojetí
ochrany Ïivotního prostfiedí,   v meziresortních sporech o kompetence a v ãlenûní
komunitárního práva. âSSD je proto rozhodnuta razantnû zvrátit tento v˘voj racio-
nalizací práva Ïivotního prostfiedí tím, Ïe

� propojí procesy posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí s procesem územního
rozhodování a základní agendou integrovaného povolení v jediné koncentro-
vané fiízení,

� (Bude dbát, aby proces územního rozhodování respektoval dÛslednû akt
posouzení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, vãetnû integrovaného povolení),

� zkrátí proces povolování v Ïivotním prostfiedí o jeden stupeÀ prostfiednictvím
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specializovan˘ch správních senátÛ,

� zamezí zneuÏívání institutu úãasti nevládních organizací podnikatelskou kon-
kurencí prostfiednictvím zfiízení regionálních fondÛ Ïivotního prostfiedí sui
generis s aktivní legitimací zastupovat zájmy Ïivotního prostfiedí v správních
a soudních fiízeních, jejichÏ statutárními orgány budou v nich registrované
nevládní organizace,

� zfiídí jednotn˘ systém informací o Ïivotním prostfiedí,

� prosadí Kodex Ïivotního prostfiedí (komplementární právu EU), kter˘ shrne
a syntetizuje, ujednotí a jednotnû koordinuje základní normativní principy
existující singularity právních úprav jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí,
aby tak pfiedstavoval ústfiední normu práva ÎP. Tímto nároãn˘m legislativ-
ním úkolem se zároveÀ realizuje politika âSSD, neboÈ ta zahrnuje v‰echny
rozhodné postuláty, které sociální demokracie zastává a prosazuje (napfií-
klad princip udrÏitelného rozvoje, princip pfiedbûÏné opatrnosti, postavení
ochrany ÎP jako vefiejného zájmu o‰etfieného v procesních postupech
a rozhodovací praxi správních ãinností, princip zneãi‰Èovatel platí a reparu-
je ‰kodu apod.).

Jak vypl˘vá ze samotné podstaty udrÏitelného rozvoje, udrÏitelnost spoãívá téÏ
v zaji‰tûní politické stability zaloÏené na sniÏování nezamûstnanosti a sociálnûtrÏ-
ním hospodáfiství. Sociální pilífi udrÏitelného rozvoje mimo existujících nástrojÛ
(systém sociálních podpor a aktivní politika zamûstnanosti) poãítá s postupn˘m sni-
Ïováním fiskálního zatíÏení pracovní síly (viz ekologická daÀová reforma) a podpo-
rou práce vykonávané mimo trh, jako nástroje, jeÏ stimuluje vûjífi spoleãensky
a ekologicky pfiijateln˘ch zpÛsobÛ Ïivotního stylu zaloÏeného na lidské tvofiivosti
a aktivitû.  

UdrÏitelnost pro nás není jen pfiedpokladem rÛstu ãi rozvoje, vyjadfiuje i na‰í víru
a nadûji. Víru v to, Ïe Ïivot na této planetû – v kontradikci s pravicov˘mi, v podsta-
tû nihilistick˘mi, ne-idejemi – má  hlub‰í v˘znam a smysl. UdrÏitelnost vyjadfiuje na‰i
nadûji, Ïe lidská spoleãnost, kterou se snaÏíme svou politikou ovlivÀovat, je s to
tento smysl nejen poznat, ale i naplnit. Prosazováním principÛ udrÏitelnosti hájíme
ve sv˘ch dÛsledcích udrÏitelnost Ïivota, jeho etické náplnû a jeho humanistického
smyslu.

8. SPOLEâNOST VZDùLÁNÍ, VùDY A INFORMACÍ 

Nikdy v dûjinách neurãovaly vzdûlání a schopnost komunikovat Ïivotní ‰ance
kaÏdého ãlena spoleãnosti jako dnes. Rozdíl vzdûlání a kompetencí mezi jednotliv-
ci dnes vystupuje jako nejdÛleÏitûj‰í zdroj sociální polarizace, v rozhodující mífie
podmiÀuje ve vyspûl˘ch zemích svûta i hrozbu sociálního vylouãení. Pfiitom se
jedná o rozdíly, které nelze aktuálnû zmírnit nûjakou formou sociálních dávek ãi
jin˘ch kompenzací vycházejících z okamÏitého pfierozdûlování spoleãenského
bohatství. Souãasné nerovnosti lze minimalizovat jen soustavn˘m dÛrazem na to,
aby kaÏd˘ mohl co nejlépe rozvinout své schopnosti, aby dosáhl nejvy‰‰ího vzdû-
lání, kterého je schopen. Pfiitom tento rozvoj schopností nesmí stagnovat na úrovni
nûjaké úzce specializované profesní pfiípravy ãi osvojování si základních vzdûla-
nostních dovedností. Musí se v nejvût‰í mífie t˘kat i sociálních kompetencí v nej‰ir-
‰ím slova smyslu.

Jen spoleãnost, která dbá o takov˘ rozvoj sv˘ch ãlenÛ, dokáÏe zároveÀ rozvíjet
kvalitu obãanství, úãasti a uznání a zároveÀ udrÏovat a zvy‰ovat svou prosperitu
a konkurenceschopnost. Tato nová situace klade vysoké nároky na vzdûlanost
obãana, kter˘ bude umût nejen informace získávat, ale pfiedev‰ím se bude muset
umût  v záplavû informací orientovat, kriticky je analyzovat a uplatÀovat je ve svém
osobním Ïivotû i ve prospûch spoleãnosti.

67

Návrh základního
(dlouhodobého) programu

XXXII. SJEZD âSSD

02 Navrh programu  15.2.2005  14:00  Stránka 67



8.1. Na‰e cíle a pfiístupy k vzdûlávání a v˘chovû 

Cílem vzdûlávání a v˘chovy je zdravû sebevûdom˘ ãlovûk, pfiipraven˘ pro Ïivot
sv˘m vzdûláním a kvalifikací, kter˘ má pfiedpoklady uplatnit se v celém svûtû. Pova-
Ïujeme za nutné, aby se vzdûlání odpovídajícího jejich individuálním schopnostem
dostávalo v‰em, bez ohledu na jejich sociální a ekonomické podmínky, vûk, pohla-
ví, národnostní ãi etnick˘ pÛvod a vrozené ãi získané dispozice. Trváme na povinné
‰kolní docházce. Budeme bránit v‰em snahám zavést ‰kolné v jakékoliv podobû na
vefiejn˘ch a státních ‰kolách.

Cílem politiky âSSD je vytvofiení spoleãnosti, jejíÏ rozvojov˘ potenciál bude sta-
vût na kvalifikaci a vzdûlání obãanÛ – vytvofiení vzdûlanostní spoleãnosti. Ná‰
humanismus je veskrze praktick˘: staví na zku‰enosti, Ïe nejúspû‰nûj‰í byly ode-
dávna spoleãnosti schopné vytváfiet podmínky, v nichÏ co nejvíce lidí mohlo, chtûlo
a umûlo rozvíjet své schopnosti tak, aby z nich mûli prospûch oni i ostatní.

Vzdûlávání musí b˘t chápáno jako celoÏivotní proces, kter˘ uãí jedince apliko-
vat a vyuÏívat získané vûdomosti, znalosti a dovednosti ve prospûch jeho samé-
ho i ve prospûch celé spoleãnosti. Pro toto pojetí musíme získat ‰irokou obãan-
skou vefiejnost vãetnû uãitelÛ v‰ech vzdûlávacích stupÀÛ. Sociální demokracie se
hlásí k zásadám Svûtové konference UNESCO o vzdûlání  a k Lisabonské stra-
tegii, která vymezuje zlep‰ení kvality vzdûlávacích systémÛ a odborné pfiípravy
jako jeden ze sv˘ch hlavních cílÛ. V˘chova a vzdûlávání dûtí je spoleãnou odpo-
vûdností rodiny a spoleãnosti. Podporujeme vytváfiení motivaãních a podpÛrn˘ch
nástrojÛ, které zv˘‰í ‰anci, Ïe co nejvût‰í mnoÏství rodin své odpovûdnosti dosto-
jí a prosazujeme také, aby hrubé zanedbávání rodiãovské odpovûdnosti bylo pfií-
slu‰nû penalizováno.

Vzdûlání povaÏujeme za vefiejn˘ statek. Stát se nemÛÏe zfiíci své odpovûdnosti
za garantování pfiístupu ke vzdûlání, jeho kvalitu, akceptování nov˘ch trendÛ. Nese
odpovûdnost za bezchybné fungování celého systému ‰kol a vzdûlávacích institu-
cí. Nesmí se zfiíci práva na kontrolu. Z tohoto pohledu povaÏujeme závazné vzdû-
lávací programy za základní podmínku, která vymezí nejen obsah vzdûlávání, ale
zajistí i prostupnost vzdûlávací soustavy, pfiechod absolventÛ do praxe a pokraão-
vání v dal‰ím studiu. Souãástí vzdûlávacího procesu musí b˘t hodnotící nástroje,
které ovûfií v˘stup v jednotliv˘ch etapách vzdûlávání a zajistí srovnatelnost. Sociál-
ní demokracie prosazuje zaãlenûní distanãních forem - a dal‰ích forem, které umoÏ-
Àují vyuÏívat moderní informaãní a komunikaãní technologie - do studia zakonãené-
ho standardnû certifikovanou zkou‰kou.

Za pilífi na‰eho ‰kolství povaÏujeme ‰kolství vefiejné. Formy vefiejného a neve-
fiejného (církevní a soukromé) vzdûlávání povaÏujeme za rovnocenné. Za v˘znam-
nou souãást vzdûlávacího systému povaÏujeme základní umûlecké ‰koly, které
v˘znamnû kultivují osobnost dítûte, rozvíjejí jeho talent a pfiipravují je k dal‰ímu
eventuálnímu studiu, a ‰koly jazykové.

Chceme, aby ‰kola byla otevfien˘m a vefiejnû pfiístupn˘m centrem vzdûlanosti
a kultury obce. DÛleÏitou podmínkou uplatnûní obãanÛ v mnohonárodnostní Evro-
pû je znalost cizích jazykÛ. Proto studium cizích jazykÛ je jednou z priorit vzdûláva-
cí soustavy.

8.2.Specifika a souãásti vzdûlávací soustavy 

8.2.1. Pfied‰kolní vzdûlávání 

Matefiská ‰kola je pro v‰echny dûti místem osobnostního rozvoje, místem získá-
vání sociálních zku‰eností, dovedností  a poznatkÛ o svûtû i místem specifické pfií-
pravy na následující vzdûlávání, vãetnû spoluúãasti rodiãÛ na tomto procesu. Poklá-
dáme proto matefiskou ‰kolu za klíãov˘ poãáteãní stupeÀ celoÏivotního vzdûlávání.
Pfied‰kolní vzdûlávání sehrává rozhodující roli v zaloÏení a rozvoji pfiedpokladÛ spo-
leãenské integrace. Proto poÏadujeme, aby k pfied‰kolnímu vzdûlávání v plném roz-
sahu mûly zákonem zaji‰tûn˘ pfiístup v‰echny dûti,  a aby toto vzdûlávání bylo povin-
né pro ty dûti, které jsou ohroÏeny jakoukoli formou sociálního vylouãení.
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8.2.2. Základní vzdûlávání 

Základní vzdûlání je pro v‰echny. Je jedinou vzdûlávací etapou, které se povin-
nû úãastní kaÏdé dítû. Má zásadní v˘znam pro vãasnou korekci pfiípadn˘ch hendi-
kepÛ, ale i podchycení zvlá‰tních schopností, zájmu ãi talentu dítûte. Za dÛleÏit˘
aspekt povinné ‰kolní docházky povaÏujeme moÏnost vzdûlávání v pfiirozen˘ch
spoleãenstvech dûtí.

Cíl základní ‰koly vidíme pfiedev‰ím v poskytování co nejkvalitnûj‰ího základu v‰e-
obecného vzdûlání v‰em ÏákÛm, vãetnû znalosti dvou cizích jazykÛ a zvládnutí zákla-
dÛ komunikaãní technologie, aby se tak vytváfiel pfiedpoklad pro celoÏivotní uãení.

Vzdûlávací proces se musí pfiizpÛsobit i individuálním potfiebám jednotliv˘ch
ÏákÛ, respektovat pfiirozené rozdíly mezi nimi. Proto povaÏujeme za nezbytné
vytváfiet podmínky pro diferencované vyuãování uvnitfi ‰koly (individualizace podle
zájmÛ a speciálních potfieb ÏákÛ). To je pfiedpokladem pro rozvoj talentÛ  i pro inte-
graci znev˘hodnûn˘ch ÏákÛ a pro respektování rozmanitosti osobností dûtí.

âeská vzdûlávací soustava musí sniÏovat svojí selektivnost, základní ‰kola musí
dokázat integrovat a udrÏet rÛzné dûti s rÛzn˘mi potfiebami. PovaÏujeme za správ-
né, aby se podmínky vzdûlávání na druhém stupni základních ‰kol a na niÏ‰ích
stupních vícelet˘ch gymnázií vyrovnaly, a to zlep‰ováním tûchto podmínek na
základních ‰kolách.

Vzdûlávání a v˘chova tvofií nerozluãnou jednotu. Proto je nutné akcentovat
v˘chovné pÛsobení na Ïáky ve v‰ech pfiedmûtech a v Ïivotû ‰koly vÛbec. Chceme,
aby ‰kola byla otevfiena vefiejnosti, propojena s dal‰ími aktivitami, které souvisí se
vzdûláváním a poznáváním. Musí b˘t místem, kde Ïáci získávají vztah k druh˘m lidem
a k pfiírodû, ke své obci a zemi, k její kultufie a umûní, k tradicím a ke své matefi‰tinû.

DÛraz klademe na motivaci k uãení, na rozvíjení vlastních schopností a zájmÛ,
na tvofiivost v fie‰ení problémÛ, na osvojení úãinné komunikace, na spolupráci
a respekt k práci druh˘ch, na schopnost projevovat se jako svobodná osobnost, na
toleranci a ohleduplnost, na vnímav˘ vztah k lidem i k pfiírodû, na odpovûdn˘ vztah
k sobû a ke svému zdraví, na reáln˘ odhad sv˘ch moÏností.

Budeme usilovat o to, aby se odpovûdnost rodiãÛ za v˘chovu a vzdûlávání jejich
dûtí projevila zejména ve spolupráci se ‰kolou pfii pfiedcházení a nápravû problémÛ
v chování a vzdûlávání jejich dítûte.

8.2.3. Stfiední v‰eobecné a odborné vzdûlávání

PovaÏujeme za zásadní, aby toto vzdûlání bylo pfiístupné v‰em ÏákÛm,
a aby se zvy‰oval podíl populace dosahující úplného stfiedního vzdûlání. Pokládá-
me za nutné zmûnit situaci, kdy je nabídka pfiíleÏitostí k dosaÏení v‰eobecného
stfiedního vzdûlání dramaticky niÏ‰í neÏ poptávka po tomto typu vzdûlání. Schop-
nost uplatnit se v prÛbûhu celého Ïivota závisí na tom, je-li ãlovûk vybaven dosta-
teãnû ‰irok˘m základem vzdûlávání, klíãov˘mi kompetencemi potfiebn˘mi pro uplat-
nûní ve spoleãnosti. V‰eobecné vzdûlání a osobnostní rozvoj Ïáka pfiedstavují
nepominutelnou a zásadní sloÏku kaÏdého vzdûlávání. Dostateãnou pozornost jim
musí vûnovat i uãÀovské a stfiední odborné ‰koly. V oblasti odborného vzdûlání je
nutné vytváfiet neustál˘ tlak na co nejvût‰í horizontální i vertikální prostupnost, na
co nej‰ir‰í vazby a motivaãní vztahy se svûtem práce a podnikatelskou sférou a na
soustavnou inovaci oborÛ tak, aby v maximální mífie reflektovaly rozvoj techniky
a zmûny poÏadavkÛ na profil absolventa. K tomu slouÏí také co nej‰ir‰í spolupráce
se zamûstnavatelskou sférou a profesními sdruÏeními pfii tvorbû vzdûlávacích pro-
gramÛ a stanovování nárokÛ u závûreãn˘ch zkou‰ek. 

Stfiední odborné vzdûlání pfiedstavuje ‰iroké spektrum vzdûlávací nabídky, která
by mûla umoÏnit ÏákÛm vybrat si vzdûlávací program odpovídající jejich schopnos-
tem, zájmÛm a potfiebám trhu práce. Za nezbytné povaÏujeme, aby mûl Ïák v prÛ-
bûhu studia moÏnost korigovat svou volbu  vzdûlávání.

8.2.4. Vy‰‰í odborné a vysoko‰kolské vzdûlávání

Kvalita vysokého ‰kolství a stupeÀ rozvoje vûdy otevírají cestu do spoleãenství
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rozvinut˘ch zemí, do vzdûlanostní spoleãnosti. Vysoké ‰koly musí b˘t otevfiené
v‰em nadan˘m bez jak˘chkoliv sociálních bariér. Proto prosazujeme systém kvalit-
ního sociálního zabezpeãení studentÛ vãetnû úãinn˘ch sociálních stipendii.

Vysoké ‰koly jsou integrální souãástí celosvûtového vysoko‰kolského prostoru,
zvlá‰tû prostoru evropského. To je nároãné poslání a potfiebuje neustálou spole-
ãenskou podporu. Studium zahraniãních studentÛ a naopak stáÏe na‰ich studentÛ
v zahraniãí povaÏujeme za velmi Ïádoucí jev a doklad úrovnû ‰kol. Podporujeme
jak internacionalizaci studentÛ, tak pedagogÛ vysok˘ch ‰kol. V této souvislosti kla-
deme dÛraz na kreditní systém a vzájemné uznávání dokladÛ o vzdûlání.

Dnes jiÏ ve vyspûlém svûtû nepfiedstavuje vysoko‰kolské studium elitní záleÏi-
tost pro pár procent vyvolen˘ch. To vede nutnû ke zmûnû charakteru vysok˘ch ‰kol,
a protoÏe âSSD chce, aby  souãasná kvalita a nároãnost na‰ich vysok˘ch ‰kol
neklesala, ale naopak rostla, prosazujeme strukturované studium na vysok˘ch ‰ko-
lách, tak aby studenti uzavírali svá studia na tom stupni, na kter˘ díky sv˘m schop-
nostem dosáhnou, od bakaláfiského po doktorsk˘.  Proto budeme usilovat o vytvo-
fiení bohatû rozrÛznûného terciárního sektoru vzdûlávání s dostateãnou kapacitou,
v maximální mífie prostupného (vertikálnû i horizontálnû), dovolujícího moÏnost
zmûny nebo pokraãování ve studiu v kaÏdém vûku a v kaÏdé dobû. PovaÏujeme za
nutné posilovat a zkvalitÀovat  vûdeck˘ v˘zkum na vysok˘ch ‰kolách. Budeme pod-
porovat úzkou spolupráci vysoko‰kolsk˘ch a v˘zkumn˘ch pracovi‰È s praxí. Kvalit-
ní v˘zkum a v˘voj se musí stát nezbytnou podmínkou, aby ‰kola mohla provozovat
doktorská studia. Mûl by v‰ak rozhodujícím zpÛsobem limitovat i moÏnost studií
magistersk˘ch. Jen vysoko‰kolsk˘ pedagog, kter˘ se vûnuje i vûdecké práci, mÛÏe
kvalitnû uãit.

8.2.5. Dal‰í vzdûlávání

Základním úkolem dal‰ího vzdûlávání je umoÏnit absolventÛm, aby získanou
profesní, vûdeckou i sociální kompetencí byli schopni zvládat stále se mûnící poÏa-
davky svûta práce. Je tfieba usnadnit flexibilní zpÛsoby vzdûlávání a získávání kva-
lifikací, nabídnout mlad˘m lidem i star‰ím obãanÛm vzdûlávací a poradenské pro-
gramy pro v˘bûr povolání. Budeme podporovat i rekvalifikaãní programy.

Chceme nabídnout lidem ze sociálnû slab˘ch skupin a jedincÛm ohroÏen˘m
sociálním vylouãením integrované pracovní, vzdûlávací a poradenské programy.
PovaÏujeme za nutné motivovat zamûstnavatele, zamûstnavatelské svazy, odbo-
rové svazy a dal‰í sociální partnery, aby roz‰ífiili dosavadní poskytování odborného
vzdûlávání sv˘m zamûstnancÛm a zv˘‰ili svou angaÏovanost v odborném vzdûlá-
vání a pfii v˘mûnû programÛ v evropském prostoru.

PovaÏujeme za nutné vytvofiit v podnicích klima pro dal‰í vzdûlávání zamûst-
nancÛ vedoucí k pfiemûnû podnikÛ na uãící se organizace, vytvofiit jasné informaã-
ní, poradenské a jiné podpÛrné struktury pro jednotlivce a organizace, ktefií se anga-
Ïují ve vzdûlávání, ‰kolení a hledání zamûstnání.

8.3. Uãitel

V procesu vzdûlávání má uãitel nezastupitelnou úlohu. Toto povolání vyÏaduje
specifickou pfiípravu. Jde o povolání nesmírnû v˘znamné pro spoleãnost, protoÏe
v rukou pedagogÛ je formování osobnosti a vzdûlanost národa. I pfies prudk˘ rozvoj
informaãních a komunikaãních technologií zÛstane uãiteli nezastupitelná role pfii
vzdûlávání a v˘chovû.

PovaÏujeme za nutné, aby v dÛsledku stále se zvy‰ujících nárokÛ na kvalitu
vzdûlávání se pfiizpÛsobilo pfiípravné vzdûlávání uãitelÛ. Podobnû jako v jin˘ch pro-
fesích bude nutné reagovat na mûnící se poÏadavky na vzdûlávání zvy‰ováním kva-
lity a funkãnosti jejich pfiípravného vzdûlávání. Stát zde nesmí rezignovat na svojí
odpovûdnost, musí trvat na zákonem zakotveném poÏadavku magisterského vzdû-
lání uãitele a stanovit standardy uãitelské kvalifikace. Vzdûlávání pedagogÛ se musí
stát záleÏitostí univerzit, nesmí b˘t nikdy redukováno na pouhou záleÏitost pedago-
gick˘ch fakult. 

Uãitelské povolání musí b˘t podle svého v˘znamu a nároãnosti i odmûÀováno.
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Sociální demokracie nehodlá pfiipustit zvrat souãasného trendu zvy‰ování uãitel-
sk˘ch platÛ. ZároveÀ podporuje, aby se kariérová dráha uãitele odvíjela od dosa-
Ïené kvalifikace, aby se vázala na pevn˘ systém dal‰ího vzdûlávání, a aby sou-
stavné vzdûlávání uãitele bylo nejen jeho zákonem zakotven˘m právem, ale také
nepominutelnou povinností.

Zmûny v kvalitû vzdûlávání, zmûna klimatu ve ‰kolách je v rukou pedagogické
vefiejnosti. Budeme vytváfiet podmínky pro inovativní úsilí uãitelÛ a ‰kol vedoucí
k pozitivním zmûnám ve vzdûlávacím procesu. V˘znamné místo v tomto procesu
mají pedagogické asociace a iniciativy. Jejich ãinnost budeme podporovat.

8.4. Voln˘ ãas mládeÏe

VyuÏívání volného ãasu dûtí a mládeÏe povaÏujeme za dÛleÏitou souãást roz-
voje jejich osobnosti. Stát, kraje i obce se nesmûjí vzdát své odpovûdnosti za co
nej‰ir‰í nabídku a dostupnost tûchto aktivit tím spí‰e, Ïe pfiedstavují primární pre-
venci v boji proti dûtské kriminalitû, uÏívání drog a projevÛm netolerance. Pro tuto
ãinnost budou vyuÏívána v‰echna zafiízení ‰kol, sportovi‰È a dal‰ích vefiejn˘ch zafií-
zení. Za tímto úãelem upravíme legislativní a ekonomick˘ rámec. 

Nezastupitelnou roli na poli práce s dûtmi a mládeÏí, tûlov˘chovy a sportu v na‰í
zemi mají obãanská sdruÏení, jejichÏ ãinnost budeme pomáhat rozvíjet. 

Na smysluplném vyplÀování volného ãasu dûtí a mládeÏe se podílejí  ‰koly,
domy dûtí a mládeÏe, organizace soustavnû pracující s dûtmi a mládeÏí a organi-
zace mládeÏe. Jejich ãinnost budeme podporovat a vytváfiet podmínky pro její roz-
víjení. Atraktivní nabídka a praktická realizace mimo‰kolních aktivit vytváfií úãinn˘
systém prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ mezi dûtmi a mládeÏí.

8.5. Tûlov˘chova a sport 

Tûlov˘chovu a sport povaÏujeme za v˘znamn˘ spoleãensk˘ fenomén a prostfie-
dek preventivní ochrany zdraví obãanÛ a úãelného vyuÏívání volného ãasu se
zvlá‰tním v˘znamem v boji proti závislosti na drogách a proti jin˘m negativním
jevÛm. 

Vrcholov˘ sport v˘znamnû reprezentuje na‰i zemi ve svûtû, posiluje národní
hrdost a dává vzory. Proto povaÏujeme za nutné vytvofiit pro nûj legislativní rámec.

Budeme podporovat v duchu evropského hnutí Sport pro v‰echny (Evropská
charta sportu) sportovní svazy a tûlov˘chovné organizace, které usilují o rozvoj
sportu a tûlov˘chovy v na‰í zemi. MoÏnost sportovat nechápeme jako v˘sadu, ale
jako právo v‰ech obãanÛ. Sport v˘raznû pomáhá pfii formování Ïivotních postojÛ
i hodnotové orientace dûtí a mládeÏe. Budeme podporovat zdokonalení systému
sportovních stfiedisek státní sportovní reprezentace a talentované mládeÏe.

PovaÏujeme za nutné vytvofiit ucelen˘ a propojen˘ systém podpory tûlov˘chovy
a sportu. Tato podpora musí b˘t adresnû zacílena na co nejkonkrétnûj‰ího pfiíjemce
a musí b˘t podpofiena pfiíslu‰n˘mi legislativními, finanãními a institucionálními
nástroji, a to jak na úrovni celostátní, tak i na úrovni krajÛ a obcí. Budeme podpo-
rovat koncepãní dotaãní politiku státu, krajÛ a obcí zamûfienou na údrÏbu, moderni-
zaci, rekonstrukci, v˘stavbu a rozvoj sportovi‰È a komplexÛ pro kaÏdodenní syste-
matickou ãinnost miliónÛ aktivních sportovcÛ, trenérÛ, cviãitelÛ i funkcionáfiÛ, pro
vyuÏívání volného ãasu ‰iroké vefiejnosti a pfiedev‰ím mládeÏe. Za dÛleÏité pova-
Ïujeme granty na úrovni Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, krajÛ a obcí,
jejichÏ vyhla‰ování budeme podporovat.

8.6. Vûda jako klíãov˘ nástroj rozvoje spoleãnosti vzdûlání 

Souãasná spoleãnost a trh formulují nové objednávky pro v‰echny oblasti vûdec-
kého bádání. Vûda se tak stává stále více hybnou silou ekonomiky, zejména tím, Ïe
umoÏÀuje vyrábût v˘robky se stále vy‰‰í mírou pfiidané hodnoty. Souãasnû se stává
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i motorem spoleãensk˘ch promûn. Dlouhodob˘m cílem âSSD je vytvofiit pfiedpoklady
pro její co nejplnûj‰í uplatnûní ve prospûch v‰ech obãanÛ zemû – a zároveÀ minimali-
zovat moÏná rizika spjatá s uplatnûním nov˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ.

Vstup âR do EU umoÏní na‰í zemi - jak pfiedpokládá i Lisabonská deklarace -
plnû se uplatnit v evropském v˘zkumném prostoru a násobit omezené národní
v˘zkumné a v˘vojové kapacity zapojením do stále bohat‰ích sítí evropské spolu-
práce (pfiiãemÏ bude dále rozvíjena i spolupráce s v˘zkumn˘mi pracovi‰ti mimo
EU). UÏ v nejbliÏ‰í budoucnosti budou mít t˘my podílející se na integrovaném
evropském v˘zkumu mnohem vût‰í ‰anci na úspûch neÏ izolovaná národní praco-
vi‰tû. Velkou inspirací pro financování v˘zkumu a v˘voje v âR je také závazek ãlen-
sk˘ch zemí EU, zv˘‰it do roku 2010 ãástku na jeho podporu na úroveÀ 3 % HDP
(pfiiãemÏ podpora z vefiejn˘ch prostfiedkÛ bude ãinit 1 %). Podpora v˘zkumu a v˘vo-
je je jednou z priorit dlouhodobého programu âSSD, a proto se zavazujeme uãinit
v‰e pro to, aby i v âR podpora v˘zkumu a v˘voje z vefiejn˘ch zdrojÛ prÛbûÏnû rost-
la tak, aby v roce 2010 ãinila pfiibliÏnû 1 % HDP. Zv˘‰enou pozornost bude tfieba
vûnovat  formulování na‰ich pfiedstav a poÏadavkÛ na rodící se Evropsk˘ v˘zkum-
n˘ prostor.

Budoucí v˘zkum a v˘voj bude orientován pfiedev‰ím na fie‰ení úloh 

� spjat˘ch s posilováním souãasn˘ch i perspektivních nejv˘konnûj‰ích sloÏek
ãeského hospodáfiství,

� v˘znamn˘ch z hlediska systematického poznávání stavu spoleãnosti a národ-
ní kultury,

� dÛleÏit˘ch z hlediska dlouhodob˘ch zájmÛ státu (pfiedev‰ím jeho bezpeãnos-
ti),

� fie‰en˘ch v rámci dlouhodob˘ch programÛ, perspektivních z hlediska evrop-
ského a celosvûtového rozvoje vûdy, u nichÏ existuje dostateãná domácí
kapacita zaruãující kvalitní spoluúãast na jejich fie‰ení.

Podpora hlub‰ího zaãlenûní ãeské vûdy do svûtového kontextu je trval˘m úko-
lem, kter˘ úzce souvisí s vytváfiením podmínek pro pÛsobení kvalitních zahraniãních
badatelÛ na na‰ich vûdeck˘ch pracovi‰tích, stejnû jako s prací na‰ich nejlep‰ích
odborníkÛ na ‰piãkov˘ch pracovi‰tích v zahraniãí. S tím je spojeno i formování odpo-
vídajícího prostfiedí pro v˘chovu vûdeckého dorostu na na‰ich univerzitních praco-
vi‰tích, a to jak pro na‰e obãany, tak i pro kvalitní zahraniãní studenty. 

Vefiejná  podpora  v˘zkumu  a v˘voje  musí  dostateãnû respektovat skuteãné
potfieby rÛzn˘ch vûdních oborÛ a disciplin. 

âSSD bude podporovat ‰ífiení v˘znamn˘ch vûdních poznatkÛ jako protiváhy
objevujících se antiscientistních nálad ve spoleãnosti. Do tohoto procesu je tfieba
zapojovat pfiedev‰ím vûdce s vysok˘m odborn˘m i morálním kreditem, schopné
zprostfiedkovat laické vefiejnosti ‰irok˘ a ãlenit˘ obraz svûta a uplatÀovat progre-
sivní formy popularizace v˘znamu vûdy ve spolupráci s vefiejnoprávními institucemi
a hromadn˘mi sdûlovacími prostfiedky. Stejnû tak âSSD pfiispûje k vytváfiení klima-
tu, v nûmÏ by se vûdecká komunita sama hloubûji zab˘vala svou odpovûdností za
publikování, ‰ífiení i vyuÏívání v˘sledkÛ vûdeck˘ch poznatkÛ.

8.7. Informaãní spoleãnost – nástroj budování spoleãnosti vzdûlání, 
spoluúãasti a solidarity

Souãasná epocha je charakterizována zásadní zmûnou technologií, která v˘znam-
n˘m zpÛsobem zmûní ekonomiku, spoleãnost i zpÛsob Ïivota kaÏdého obãana. Sou-
ãasn˘ technologick˘ zlom je charakterizován pfiedev‰ím pokrokem ve zpracování, pfie-
nosu a sdílení informací – proto se mluví o vznikající informaãní spoleãnosti.

Stále rostoucí globální informaãní síÈ Internetu propojuje celou zemûkouli a pfie-
ná‰í stále vût‰í mnoÏství dat. Souãasnû tak vznikají i nové nároky jak na ãlovûka
a na jeho kvalifikaci a pracovní styl, tak na spoleãnost, pfiedev‰ím pokud jde o zaji‰-
tûní rovnosti pfiíleÏitostí pfii získávání nového a stále nepostradatelnûj‰ího typu gra-
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motnosti – e-gramotnosti. Budeme proto podporovat rozvoj distanãních vzdûláva-
cích technologií s vyuÏitím moderních komunikaãních a informaãních prostfiedkÛ.

Ochranou svobody pfiístupu k informaãním zdrojÛm chce sociální demokracie
umoÏnit kaÏdému ãlovûku rovn˘ pfiístup k informacím a k setfiení ekonomické bari-
éry rozvoje jeho osobnosti.

Sociální demokracie si je vûdoma jak pozitiv, tak skryt˘ch i zjevn˘ch negativ
informatizace spoleãnosti a vyjadfiuje odhodlání podporovat pozitivní tendence
tohoto modernizaãního spoleãenského procesu. 

8.7.1. Roz‰ífiení moÏností a forem spoluúãasti v ekonomice i ve vefiejné 
správû 

VzrÛstající dÛleÏitost ãlovûka ve v˘robû a dal‰ích sférách ekonomiky zvy‰uje
v˘znam motivaãních stimulÛ. Nejen mzda a ostatní formy v˘dûlku, ale i rÛzné formy
spoluúãasti na v‰ech stránkách podnikání budou proto hrát stále vût‰í úlohu. JiÏ
dnes roste úloha drobn˘ch a stfiedních podnikÛ, v˘vojov˘ch firem a tzv. technolo-
gick˘ch parkÛ. Rozvoj elektronického obchodu usnadní pfiístup mal˘ch a stfiedních
firem i na globální trhy díky pfiímému kontaktu se zákazníky bez zprostfiedkujících
obchodních meziãlánkÛ. Pomocí informaãních technologií je jiÏ dnes moÏné propo-
jit vzdálená pracovi‰tû a organizovat na dálku práci i v tûch nejodlehlej‰ích oblas-
tech. Vytváfiení tûchto distanãních pracovních míst se mÛÏe stát v˘znamn˘m
nástrojem proti vylidÀování venkova.

Moderní technologie umoÏní zlep‰it a zlevnit ve‰keré správní agendy obcí, regi-
onÛ i státu a usnadní  jejich institucím plnit povinnost informovat v maximální mífie
vefiejnost o své ãinnosti. Lep‰í pfiístup k tûmto informacím je pfiedpokladem rozvoje
nov˘ch forem demokracie, zvy‰ujících spoluúãast kaÏdého obãana na rozhodová-
ní. Vznik tzv. informatizované, pfiímé demokracie je neoddûliteln˘ od zmûny faktic-
ké nadvlády institucí státu a samosprávy nad obãany ve sluÏby pro nû. Informace,
které obec, region ãi stát získá díky podílu z rozpoãtového financování, musejí
zÛstat pro obãany zdarma pfiístupné, jakoÏto univerzální sluÏba, prostfiednictvím
informaãních technologií a dálkového pfiístupu.

8.7.2. Ochrana osobní identity, ochrana osobnosti
Rovn˘ pfiístup k informacím vyÏaduje zamezit monopolizaci a zneuÏívání infor-

mací k jakémukoli úãelu, kter˘ ãiní ze ztráty soukromí jedno z nejv˘raznûj‰ích rizik
budoucnosti. Snadnost zneuÏití podoby, osobních dat a jin˘ch osobních identifiká-
torÛ jedince v komunikaãních sítích, aÈ jiÏ k páchání trestné ãinnosti kriminálními
Ïivly nebo k potlaãení práv jedince ãi jeho ‰ikanû ekonomick˘mi, politick˘mi a jin˘-
mi mocensk˘mi elitami, ãiní zvlá‰tû v˘znamn˘m problém elektronické identity
a zaji‰tûní ochrany osobnosti po technické i právní stránce. 

âSSD bude tomuto riziku nezadrÏitelnû se prosazujícího digitálního svûta ãelit
snahou o o‰etfiení v zákonû nejv

y‰‰ím – v ústavû – a pfiirozenû také ve v‰ech ostatních sférách Ïivota. Ochranu
ústavních práv obãanÛ lze zajistit dÛslednou kontrolou v‰ech komunikaãních tras,
databází a datov˘ch skladÛ pfied neoprávnûnou manipulací k˘mkoli, vãetnû adminis-
trativních, zpravodajsk˘ch a bezpeãnostních sluÏeb státu.

8.7.3. Právo na informace 

Pfiístup k co nejkomplexnûj‰ím a objektivním informacím za nediskriminujících
podmínek je základním lidsk˘m právem. Toto právo lze lidem fakticky brát nejen
odpíráním informací, ale i zámûrn˘mi dezinformacemi. Mediální charakter dne‰ka
i budoucnosti tak skr˘vá fiadu váÏn˘ch nebezpeãí pro rozvoj i samotné uchování
demokratického charakteru spoleãnosti.

8.7.4. âlovûk – cíl i zdroj rozvoje informaãní spoleãnosti

Lidé jsou skuteãnû svobodní, pouze mají-li k dispozici dostatek zdrojÛ, podnûtÛ
i pfiíleÏitostí k vlastnímu rozvoji. Také spoleãnost prosperuje jen tehdy, pokud doká-
Ïe schopností a dovedností sv˘ch ãlenÛ maximálnû vyuÏít. V dobû pfiekotného roz-
voje informaãních technologií se stále více stává nezbytn˘m pfiedpokladem vytvá-
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fiení a zachování rovn˘ch moÏností spoleãenského uplatnûní ãlovûka i vyuÏití jeho
schopností informaãní gramotnost. Skuteãná rovnost pfiíleÏitostí k získávání tzv. e-
gramotnosti jiÏ patfií nebo bude záhy patfiit k naplÀování základních obãansk˘ch
práv a svobod.

Souãástí politiky sociální demokracie je proto i snaha zpfiístupnit prostfiednictvím
informaãních technologií v‰em obãanÛm maximum informací a znalostí vytvofien˘ch
za peníze státu ãi vytvofien˘ch v národním jazyce, a to za podmínek nediskriminu-
jících ani ekonomicky. Tomu je tfieba podfiídit i státní podporu v˘voje a uÏití nástro-
jÛ, programÛ a operaãních prostfiedí, tedy preferovat domácí lidské zdroje, podporu
prostfiedí pro v˘voj nekomerãního software a dat s v‰eobecnû pfiístupn˘m zdrojo-
v˘m kódem i volnû pfiístupn˘ch souborÛ osvûdãen˘ch postupÛ, otevfiené sdílení
zdrojov˘ch kódÛ a programÛ v rámci celosvûtové komunity a otevfiené, celosvûto-
vû normalizované formáty dat pro neomezovanou moÏnost jejich sdílení. V˘sledkem
tohoto ekonomicky v˘hodného trendu bude podpora vlastní inteligence a sdílení
celosvûtového znalostního bohatství. Jen tak lze zachovat aktivní podíl ãeské inte-
ligence na globálních znalostech.

âSSD bude neustále vyhodnocovat pozitiva i moÏné negativní dÛsledky rozvo-
je informaãních technologii a bude podporovat jejich vyuÏití ve smûrech otevírajících
moÏnosti ke zvy‰ování kvality Ïivota ãlovûka a eliminovat stále sofistikovanûj‰í
a skrytûj‰í moÏnosti manipulace ãlovûkem vãetnû ohroÏování jeho svobody. Soci-
álnûtrÏní pojetí ekonomiky pro nás neznamená pouze trÏní ekonomiku s rozvinutou
sociální ochranou, ale i vytváfiení podmínek pro rozvoj ãlovûka, kultivaci potenciálu
jeho znalostí, dovedností a celkového rozvoje jeho osobnosti.

9. SPOLEâNOST GLOBÁLNÍ, EVROPSKÉ A NÁRODNÍ KULTURY

Kultura v ‰irokém slova smyslu je projevem úrovnû, jíÏ spoleãnost dosáhla nejen
v umûní, ale i ve vzdûlání, urbanismu, ochranû Ïivotního prostfiedí, krajinotvorbû
a ustálen˘ch i novû vznikajících spoleãensk˘ch tradicích. Je sítí kulturních vzorcÛ,
která prostupuje celou spoleãnost a dodává vûcem v˘znam a hodnotu. Kontinuální
kritické hodnocení kofienÛ a základních tendencí vlastní kultury a kulturního dûdictví
v multikulturním rámci nab˘vá na naléhavosti v dne‰ní dobû informaãní revoluce,
globalizace a ekologické krize. Kultura je v tomto smyslu i tvofiivou schopností zvlá-
dat budoucí svût a kulturní politiku v nej‰ir‰ím slova smyslu chápeme jako variantu
politiky sociální.

Kultura je dále v˘znamnou souãástí Ïivota obãanské spoleãnosti. Její poznání,
pochopení a proÏití pfiispívá k sebevûdomí, emancipaci a vnitfiní integraci obãanské
spoleãnosti. Kultura rovnûÏ v˘znamnû prospívá rozvoji sociální a obãanské identi-
ty a soudrÏnosti. Je vefiejn˘m statkem a proto by jí mûl b˘t pfiikládán stejn˘ v˘znam
jako ekonomice a Ïivotnímu prostfiedí.

9.1. Nezastupitelnost kultury pro rozvoj plnohodnotného Ïivota 

jednotlivce a spoleãnosti

âSSD si uvûdomuje nezastupitelnost a potfiebnost kultury pro rozvoj plnohod-
notného Ïivota jednotlivce i spoleãnosti. Chápe kulturu jako duchovní i materiální
poklad, kter˘ je nutno v dialogu s ostatními kulturami rozvíjet a dále ho pfiibliÏovat
a pfiedávat dal‰ím generacím. Investice do kultury v mnoha ohledech  zásadnû spo-
lurozhodují o budoucím charakteru a kvalitû Ïivota kaÏdého obãana i o budoucnos-
ti celé spoleãnosti. Kultura prostupuje v‰echny aktivity spoleãnosti a je od nich
neoddûlitelná. Nelze pfiehlédnout ani její podíl na tvorbû HDP. V tomto smyslu je
kultura rovnûÏ v˘znamn˘m makroekonomick˘m faktorem. 
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9.1.1. Kultura vûc vefiejná 

Svébytná a sdílená kultura vÏdy byla vûcí vefiejnou a také v budoucnu zÛstane
pfiedmûtem vefiejného zájmu a kulturní politiky státu. Kultura nemÛÏe b˘t samofi-
nancovatelná. Obce, kraje ãi stát se nemÛÏou zbavit zodpovûdnosti za její rozvoj.
Ná‰ kulturní pfiínos k evropské civilizaci i svûtovému kulturnímu dûdictví je opráv-
nûn˘m zdrojem na‰eho pfiirozeného sebevûdomí a národní hrdosti. ZÛstává pro
nás v˘chodiskem, z nûhoÏ se dlouhodobû snaÏíme rozvíjet harmonické souÏití lidí
a národÛ v evropském i celoplanetárním rámci.

9.1.2.  Kultura a svoboda

Tvorba a vnímání kulturních hodnot v‰ak znamená také právo kaÏdého obãana
svobodnû a rovnû rozhodovat o charakteru kulturních projevÛ, jejichÏ je tvÛrcem ãi
divákem. Zaruãit ochranu tvÛrãí svobody a vytváfiet podmínky pro kulturní Ïivot
obãanÛ je základním úkolem pfii tvorbû a realizaci kulturní politiky.

9.1.3.  Kulturní dûdictví

Za souãást kulturního dûdictví a historické pamûti povaÏuje ãeská sociální demo-
kracie nejen umûlecká díla, ale i rituály, slovesnost a Ïivotní styl, v˘robky i v˘robní
technologie, tradiãní fiemeslné ãinnosti a dovednosti, historické památky nemovité
i movité a historická sídla. Podporuje rozvoj moderní i tradiãní lidové kultury a péãi
o lokální a regionální kulturu.

Podporuje rovnûÏ v˘zkum, uchovávání, komplexní ochranu a prezentaci kultur-
ního dûdictví v muzeích, galeriích, knihovnách ãi ostatních institucích a jejich finan-
cování z vefiejn˘ch rozpoãtÛ. V duchu evropského multikulturalismu podporuje insti-
tuce pro péãi o kulturní dûdictví v‰ech národnostních men‰in a etnik Ïijících v âeské
republice. âSSD oceÀuje rodící se souãinnost ekologÛ, urbanistÛ a památkáfiÛ pfii
tvorbû spoleãn˘ch národních, evropsk˘ch a celoplanetárních koncepcí ochrany kul-
turní krajiny. Mikroregionální politiku s v˘razn˘mi samosprávn˘mi a krajinotvorn˘mi
prvky povaÏuje za dÛleÏit˘ pfiíspûvek k ochranû spoleãnosti pfied necitliv˘mi zásahy
do harmonie kulturní krajiny. 

9.1.4. Instituce obãanské spoleãnosti a rozvoj kultury

âSSD podporuje samosprávné i samoregulativní principy v institucích obãanské
spoleãnosti a je pfiipravena napomáhat jejich rozvoji i sdruÏování. Vrcholem tohoto
úsilí by mûl b˘t zvy‰ující se podíl institucí obãanské spoleãnosti na formulování vnit-
rokulturních politik, na fiízení státu, na rozdûlování prostfiedkÛ ze státního rozpoãtu
i na rozhodování o formách a charakteru nadstátních integraãních procesÛ.

V dlouhodobé perspektivû by mûly svoji úlohu plnit také daÀové asignace. Dyna-
mika prezentace kulturních projektÛ by se tímto krokem zv˘‰ila a pokud by asigna-
ce tvofiily byÈ jen urãitou, pfiesnû vymezenou ãást finanãních zdrojÛ, staly by se
úãinn˘m motivaãním prvkem lokálního i celostátního kulturního dûní.

Sociální demokracie podporuje udrÏování i vytváfiení pfiirozen˘ch center kultury,
která budou i pfiirozen˘mi centry kultivované v˘mûny my‰lenek, centry spoleãenské
komunikace a estetické v˘chovy. To je stûÏí pfiedstavitelné bez úãinné podpory
místní a regionální kultury – divadel, hudebních zafiízení, muzeí a knihoven, které
jsou jiÏ tradiãnû nejdÛleÏitûj‰ími ãlánky sítû kulturních zafiízení.

âSSD rovnûÏ podporuje aktivity v oblasti „Ïivé" kultury, pfiedev‰ím snah zájmo-
v˘ch, poloprofesionálních skupin, národnostních a dal‰ích men‰in i jednotlivcÛ
vytváfiejících prostor pro oslovování ‰iroké vefiejnosti.

9.1.5. Regionalismus 

V‰echny tyto kroky vyÏadují úãinnou podporu místní a regionální kultury. âSSD
proto podporuje regionalismus jako základ postupného oÏivení kulturotvorné vrstvy,
bez níÏ je nepfiedstaviteln˘ plnohodnotn˘ Ïivot, zejména v men‰ích mûstech a ves-
nicích, právû tak jako vefiejn˘ Ïivot vnitromûstsk˘ch regionÛ na‰ich velkomûst.
âSSD oceÀuje a váÏí si ãinnosti tradiãních i novû vznikajících nebo obnovovan˘ch
obãansk˘ch iniciativ – spolkÛ pÛsobících na tomto poli. 

V‰echny úvahy a zámûry, zaloÏené na podpofie místní i regionální kultury, si lze
jen obtíÏnû pfiedstavit bez odpovídajícího docenûní ‰koly a uãitelské (pedagogické)
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komunity. Vedle soustavy vefiejn˘ch ‰kol patfií nezastupitelné místo soustavné pod-
pofie a doplÀování sítû základních a stfiedních umûleck˘ch ‰kol, které tvofií pfiiroze-
n˘ pfiechod mezi institucionalizovan˘m vzdûlanostním a neformálním aktivním osvo-
jováním kulturních hodnot. Na tuto úroveÀ pfiirozenû navazuje neménû dÛleÏitá síÈ
amatérsk˘ch i profesionálních divadel, hudebních orchestrÛ, regionálních rozhlaso-
v˘ch stanic a televizních studií, vefiejn˘ch knihoven a uÏ zmiÀovan˘ch muzeí, gale-
rií a archivÛ.

9.1.6.  SouÏití pfiíslu‰níkÛ rÛzn˘ch kultur

Zrychlení a zhu‰tûní komunikaãních procesÛ v evropském a globálním mûfiítku
ovlivÀuje zásadním zpÛsobem i kulturu. Národní kultury se dílãím zpÛsobem prolí-
nají, ovlivÀují. Svébytnost regionálních ãi lokálních kulturních prvkÛ je poznamená-
na masov˘m rozmachem cestování a je tím vystavena vlivu, kter˘ pÛsobí na její
promûny.  

Mnohdy je tento fenomén provázen migrací. Postupná demokratická integrace
minorit imigrantÛ, ale i minorit historick˘ch, do na‰í spoleãnosti musí b˘t zaloÏena
– ve shodû s komunitárním právem – na multikulturní zásadû uznání a tolerance
ke kulturním odli‰nostem, pfii respektování zákonÛ integrující zemû. Takováto inte-
grace brání neÏádoucímu a spoleãensky nepfiijatelnému ãi dokonce kriminálnímu
chování jednak ãlenÛ vût‰inové spoleãnosti vÛãi ãlenÛm minorit, jednak v˘znam-
n˘ch ãástí Ïivelnû vznikajících minorit (interetnická agrese, nerespektování práv
Ïen apod.).

Multikulturní integrace je jedním z dlouhodob˘ch a komplexních úkolÛ, bez
jejichÏ vyfie‰ení nelze realizovat moderní evropskou kulturní politiku a zásady OSN
o harmonickém vztahu mezi pfiíslu‰níky rÛzn˘ch kultur. Boj proti xenofobii a za
uchování kulturní rozmanitosti povaÏuje âSSD za v˘znamnou podmínku trvalé udr-
Ïitelnosti kultury a tím i Ïivota vÛbec. 

Paralelnû s evropeizací a globalizací sílí i spoleãenská role kultury jako tvofii-
vosti, zpÛsobu chápání, kritické reflexe a hledání v˘chodisek a protilátek proti
dÛsledkÛm konzumistického úpadku a dehumanizujícího pojetí souãasného euroat-
lantického kulturního a náboÏenského prostoru.

9.2. Kvalitní mediální kultura 

Tak jako i v jin˘ch zemích, i my stojíme pfied problémem jak vytvofiit novou medi-
ální kulturu. Je nutno obnovovat a podporovat ‰irok˘ spoleãensk˘ dialog vznikající
z nov˘ch kulturních aktivit a kulturních tradic. Reflexe z tohoto poznání nám poskyt-
ne moÏnost syntézy, která, aã bude vycházet z rychle se promûÀujících potfieb sou-
ãasné spoleãnosti, bude organicky navazovat a spoluvytváfiet charakter národní,
evropské a svûtové kultury.

9.2.1.  Digitalizace a kulturní dûdictví

Digitální technologie umoÏÀují zpfiístupnûní vût‰iny kulturního dûdictví prostfied-
nictvím multimediálních prostfiedkÛ celému svûtu. âSSD v této souvislosti podporu-
je inventarizaci a digitalizaci galerijních a muzejních sbírek, stejnû jako v˘znamn˘ch
archivních fondÛ. Digitální technologie posílí i ochranu vzácn˘ch kulturních památek.
Vefiejná prezentace digitalizovan˘ch sbírek bude podkladem pro navazující projek-
ty multimediální elektronické encyklopedie ãeské historie, kultury a písemnictví. To
umoÏní zachovat jedineãnost tohoto odkazu nejen budoucím generacím, ale zaãle-
nit jej i do komplexu globálních, evropsk˘ch a národních vzdûlávacích aktivit. Od
ekonomického zaji‰tûní tûchto aktivit se stát, kraje ani obce nemohou distancovat.
Obdobné pfiístupy budeme podporovat i na úrovni evropské a svûtové (aktivity
Rady Evropy, zápisy do seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví
UNESCO apod.). 

9.2.2. Nebezpeãí mediální indoktrinace

Rozvoj informaãních technologií usnadÀuje vznik prostfiedí pro mediální indokt-
rinaci a manipulaci vefiejného mínûní. Úãinnost nástrojÛ této indoktrinace vytváfií
bariéry objektivní informovanosti. Pokfiivená virtuální realita zastupuje skuteãnou
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realitu. Strategie „public relations" nahrazují v mnoha pfiípadech objektivní informa-
ce tak komplexnû, Ïe laick˘ pozorovatel nemá moÏnost rozpoznat ani rozsah, ani
intenzitu manipulace. Moc multimediálních nástrojÛ v rukou lobbystick˘ch skupin
v‰eho druhu, spolu s jejich agresivní dominancí na mediálním trhu, je hrozbou pro
demokracii. 

Medializace globalizované reklamy devastuje kulturní hodnoty, podporuje prestiÏ-
ní konzumismus, atomizaci spoleãnosti a sebestfiedn˘ individualismus. Mediálnû
manipulativní, masovû pÛsobící pseudokultura preferuje prvky sobectví, agrese, pres-
tiÏní spotfieby a podmaÀuje si postupnû ve‰keré informaãní kanály. âSSD se zasadí
o vybudování strategie pro roz‰ifiování pozitivních obrazÛ Ïivota spoleãnosti.

9.2.3. Ochrana nestrannosti vefiejnoprávních medií

Jedním ze zpÛsobÛ ochrany pfied mediální indoktrinací je poskytování pravdi-
v˘ch a vyváÏen˘ch informací vefiejnoprávními sdûlovacími prostfiedky. Posílení
jejich vlivu ve spoleãnosti, jejich vybavení nejen nezbytn˘mi prostfiedky, ale i zpût-
n˘mi kritick˘mi vazbami a eliminace vlivu reklamy na jejich ekonomickou situaci
umoÏní zajistit pluralitu a svobodu projevu.

Spoleãenská kontrola mÛÏe zabezpeãit, aby tyto vefiejnoprávní instituce plnily
své poslání, reflektovaly dynamiku a charakter místních i svûtov˘ch spoleãensk˘ch
procesÛ, pravdivû, nezkreslenû a vyváÏenû o nich informovaly v celé jejich ‰ífii. Je
vhodné zv˘hodnit vefiejnoprávní média, napfi. vyuÏíváním státem zfiízen˘ch a finan-
covan˘ch mediálních archivÛ, podporou pÛvodní autorské tvorby pomocí grantÛ
i dal‰ích nástrojÛ a provádût tak aktivní mediální politiku státu. Nelze dopustit jakou-
koli privatizaci vefiejnoprávních médií, ale naopak organizaãním, dramaturgick˘m
i tvÛrãím propojením posilovat jejich postavení vÛãi komerãní konkurenci.

Souãasná spoleãnost stojí na prahu vyãerpání pfiírodního bohatství – kmitoãto-
vého spektra pro terrestrické audiovizuální vysílání. Technologicky progresivním
fie‰ením pro pfiekonání tohoto handicapu je nadcházející digitalizace terrestrického
v‰esmûrového vysílání rozhlasu a televize pfii propojení s rÛzn˘mi formami smûro-
vého vysílání o dostateãné propustnosti. Formálnû i obsahovû se tak v budoucnos-
ti propojí média vizuální s médii zvukov˘mi a datov˘mi v jeden multimediální multi-
plex. âSSD si uvûdomuje investiãní nároãnost tohoto úkolu. Podporu digitálního
vefiejnoprávního komplexu a jeho financování z vefiejn˘ch zdrojÛ povaÏuje za nut-
nou, aby v budoucnu vefiejnoprávní média obstála v ostré konkurenci s komerãní-
mi, nadnárodními multimediálními koncerny.

9.2.4. Voln˘ ãas 

Rozvoj technologií digitálního pfienosu i uchovávání obrazu a zvuku klade také
otázku po  smysluplném a kulturním vyuÏití volného ãasu, kter˘ by kultivoval lidské
vztahy a rozvíjel svobodnou osobnost. Je nutné podporovat pÛvodní autorskou
a interpretaãní tvorbu tak, aby kultura zÛstala i ve vûku digitálních technologií Ïivá
a pfiiná‰ela inspirující humanistické poselství. DÛraz je tfieba klást na interaktivitu
a informaãní pfiínos v kontrastu k bezduchému ãi bezobsaÏnému konzumu.

9.3. Sebereflexe kultury jako v˘chodisko kultivace kultury samé

Pfiirozenou souãástí tûchto snah je i neustálá sebereflexe jednotliv˘ch kulturních
odvûtví. Nezbytnou souãástí kulturní politiky âSSD je proto podpora pfiíslu‰n˘ch
vûdních disciplin a v˘zkumu. Patfií k nim nejen napfi. kulturologie, filosofie, sociolo-
gie, historiografie, dûjiny kultury, ale také v‰echny formy umûlecké kritiky a publi-
cistiky. Kulturu  nemÛÏeme oddûlit od jejího historického v˘voje. Musíme reflektovat
odkaz progresivního rozmûru umûleck˘ch proudÛ a stejnû tak podrobit reflexi
emancipaãní v˘znam dûlnického hnutí, sociálních hnutí, hnutí za demokracii a lid-
ská práva, ekologick˘ch a mírov˘ch hnutí, a jejich místo v evropském i svûtovém
civilizaãním v˘voji. Tato reflexe má v˘znam nejen pro kultivaci ãeské sociální demo-
kracie, ale – jejím prostfiednictvím – pro kulturu samu.

Neustálé, nikdy nekonãící kultivování kvality lidského Ïivota povaÏuje âSSD za
v˘chozí bod i smysl nejen své kulturní politiky.
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ZÁVùR

Sebelep‰í politick˘ program se míjí cílem, pokud opomíjí trendy vznikající a pro-
sazující se mimo vlastní oblast politiky, zejména v ekonomice. V souãasné globální
dobû jiÏ také není moÏné povaÏovat nadnárodní rozmûr politiky za pouh˘ doplnûk
programu. Proto jsme za rámcové v˘chodisko Základního (dlouhodobého) progra-
mu âSSD zvolili svÛj pfiístup k souãasn˘m komplexním procesÛm, které se ode-
hrávají v evropském a globálním mûfiítku. Vycházíme pfiitom z pfiedpokladu, Ïe
v multipolárním svûtû by mûla hrát v˘znamnou roli Evropská unie, v níÏ prosazuje-
me aktivní ãlenství âR.

Lidstvo dnes svádí dosud nevídan˘ boj s ãasem, kter˘ v‰ak není pfiedem ztra-
cen. Globalizace i nûkteré dal‰í trendy spjaté s rozvojem informaãní a znalostní spo-
leãnosti totiÏ pfiiná‰ejí nejen hrozby, ale také potenciál, kter˘ je moÏné vyuÏít ke
zvládnutí tûchto hrozeb. Budoucnost svûta závisí hlavnû na tom, zda se vãas vytvo-
fií politicko-mocenské struktury a mezinárodní a celosvûtové právní postupy, dosta-
ãující k fie‰ení tohoto úkolu. Pochopí-li levice u nás, v Evropû i ve svûtû dûjinnou
situaci a vezme svÛj pfiístup k ní za v˘chodisko své politiky, dokáÏe hledat – a díky
svému internacionalismu – i nacházet na v‰ech kontinentech a ve v‰ech kulturách
sociální síly schopné a ochotné úãinnû spolupracovat na spoleãné záchranû a glo-
bální spravedlnosti. DokáÏe v˘znamnû pfiispívat k uskuteãnûní ideálu vzájemného
uznání jednotlivcÛ i cel˘ch národÛ: bude schopna zásadním zpÛsobem napomoci
utváfiení spoleãnosti, v níÏ se lidé spoleãnû podílejí na vládnutí sobû sam˘m a pro-
sazují sociální spravedlnost a solidaritu.

Vûrna tradici sv˘ch prÛkopníkÛ ze století pfiedminulého a bojovníkÛ za svobodu,
demokracii a humánní rozvoj spoleãnosti ze století minulého bude âSSD i nadále
platn˘m ãlenem sdruÏení socialistick˘ch a sociálnûdemokratick˘ch stran, jednoho
z nejdÛleÏitûj‰ích úãastníkÛ zápasu o zlid‰tûní svûta nynûj‰ích i budoucích genera-
cí. My, sociální demokraté, víme, Ïe musíme v politické práci nabídnout odpovûdi na
otázky spjaté s utváfiením místní, národní, evropské i globální spravedlnosti, v boji
za demokracii a legitimní vládu, za sociální zabezpeãení, za odstraÀování krize
Ïivotního prostfiedí, a Ïe se musíme zbavovat jiÏ nefunkãních, ale o to více vÏit˘ch
návykÛ. Lidé to od nás oãekávají a postavení moderní strany v moderní spoleãnos-
ti to vyÏaduje.

To v‰e nebude lehké, ale své odpovûdnosti dostojíme!
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