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Zpráva místopfiedsedy povûfieného 
komunikací s organizacemi vnû strany a pro odborné zázemí

VáÏené pfiítelkynû, váÏení pfiátelé,

jako místopfiedseda strany pfiedkládám Vám, delegátkám a delegátÛm XXXII. sjezdu
âSSD, zprávu o komunikaci s organizacemi vnû strany a souãasnû zprávu o ãinnosti odbor-
ného zázemí strany.

I. KOMUNIKACE S ORGANIZACEMI VNù STRANY

Jednou z v˘znamn˘ch a mnohdy ne zcela docenûn˘ch oblastí na‰í ãinnosti, je spolupráce
s organizacemi vnû strany. Pfiedev‰ím je to spolupráce se sociálními partnery v rámci Rady
hospodáfiské a sociální dohody, âM KOS a jednotliv˘mi odborov˘mi svazy, Svazem podni-
katelÛ, dále pak seniorsk˘mi a Ïensk˘mi organizacemi a organizacemi zdravotnû postiÏe-
n˘ch. V neposlední fiadû tûch, se kter˘mi jsme hledali spoleãn˘ zájem, stojí rÛzné subjekty
obãanské spoleãnosti, zájmové organizace a svazy.

Velk˘ v˘znam má na‰e spolupráce s orgány RHSD, jejichÏ jednání se pravidelnû úãast-
ním, a rovnûÏ i dal‰í sociálnûdemokratiãtí ãlenové vlády. Tato spolupráce ovlivÀuje a napo-
máhá udrÏet sociální smír, sehrává stabilizující roli v ekonomice i politice,  napomáhá fie‰ení
konkrétních problémÛ reálné politiky, zamûstnanosti a podobnû. Dopady spoleãn˘ch závûrÛ
z RHSD se promítají dnes a dennû v celé spoleãnosti. Bez úãinné spolupráce s orgány
RHSD bychom nemohli na‰e programové zámûry a cíle naplÀovat.

Mezi na‰e hlavní partnery tradiãnû patfií odborové svazy. Konkrétním projevem  je napfi.
na‰e personální politika – na kandidátních listinách âSSD do rÛzn˘ch zastupitelsk˘ch sborÛ
se objevili v˘znamní odboroví pfiedáci a v mnoha pfiípadech uspûli. Za v˘znamnou a efektiv-
ní povaÏuji rovnûÏ spolupráci programovou, neboÈ odborové svazy disponují  vysoce kvalifi-
kovan˘m odborn˘m zázemím, a tak mohou pfiispívat a podílet se na  pfiípravû na‰ich pro-
gramov˘ch dokumentÛ. Podle mého názoru bude v˘znam na‰í úãinné spolupráce s odboro-
v˘mi svazy narÛstat. Jedním ze stûÏejních úkolÛ blízké budoucnosti bude napfiíklad nalezení
shody na zásadách dÛchodové reformy a nového Zákoníku práce.

Neménû dÛleÏitá je spolupráce se zástupci podnikatelsk˘ch svazÛ, pfiedev‰ím pfii konci-
pování pfiístupu k ÏivnostníkÛm, mal˘m a stfiedním podnikatelÛm. Pfies nûkteré dílãí úspûchy
zde zÛstává mnoho prostoru pro zlep‰ení dialogu, napfiíklad pfii vyt˘ãeních takov˘ch krokÛ,
které povedou ke sníÏení administrativní nároãnosti pfii vstupu do podnikání. 

Spolupráce s orgány SON vyústila napfiíklad v souãasné dobû k nov˘m pfiístupÛm fie‰ení
bytové problematiky nemajetn˘ch vrstev obyvatelstva a zejména mlad˘ch rodin s dûtmi.

I kdyÏ spolupráce s ostatními spoleãensk˘mi organizacemi a zájmov˘mi sdruÏeními, pfie-
dev‰ím seniorsk˘m hnutím, Ïensk˘m organizacemi a organizacemi zdravotnû postiÏen˘ch
obãanÛ, probíhá zejména formou úãasti jejich ãlenÛ na práci odborného zázemí strany, není
spolupráce s nimi na takové úrovni, která by odpovídala potfiebám doby a pfiedev‰ím v˘zna-
mu, kter˘ ve spoleãnosti zaujímají. Z tohoto dÛvodu byla v r. 2004 rozhodnutím P âSSD zfií-
zená odborná komise pro koordinaci vztahÛ se zájmov˘mi organizacemi a sdruÏeními. VÏdyÈ
tyto organizace sdruÏují pfies 300 tis. ãlenÛ a jejich vliv ve spoleãnosti je nezanedbateln˘.
Nelze z dlouhodobého hlediska podceÀovat rostoucí okruh sympatizantÛ âSSD z tûchto
organizací. Je faktem, Ïe jsou ve vztahu k politice zdrÏenlivûj‰í. Pfies to v‰echno  mnozí ãle-
nové tûchto organizací ve volbách na‰i stranu podporují.

II. ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Odborné komise jako celek

Ústfiední a krajské odborné komise jsou nejpoãetnûj‰í sloÏkou odborného zázemí strany,
které je mimo nû je‰tû tvofieno expertním zázemím poslaneckého a senátorského klubu
âSSD. Volnû na nû navazuje rovnûÏ Masarykova dûlnická akademie.

Ústfiední odborné komise – v souladu se Statutem odborn˘ch komisí âSSD (jako odborné
pracovní a servisní i iniciativní orgány strany – pfiipravují  podklady pro nejvy‰‰í stranické
vedení (ÚVV, P âSSD, PG), spolupracují s parlamentními kluby âSSD ve Snûmovnû P âR
i v Senátu P âR, pfiipravují i vlastní podnûty pro tyto orgány strany vãetnû  ministrÛ vlády za
âSSD. Úãinnost, efektivita ãinnosti odborného zázemí je odvislá od politického zadání fie‰e-
n˘ch problémÛ a spolupráce s vrcholn˘mi orgány a strukturami strany.
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Domnívám se proto, Ïe první, co je tfieba pfii hodnocení práce odborn˘ch komisí uãinit, je
v‰em jejich ãlenÛm podûkovat.  Mûli bychom si v‰ichni uvûdomit, Ïe pro nûkteré ãleny ãi
pfiedsedy komisí jsou to desítky a moÏná i více hodin práce, které vûnují stranû. Pfiitom je to
práce, která tzv. „není na oãích“. Skr˘vá se za ní studium materiálÛ, diskuse a mnohdy neleh-
ké tfiíbení názorÛ s kolegy,  sepisování anal˘z a podobnû. Proto je‰tû jednou v‰em, ktefií
v komisích pracovali, vyjadfiuji hlubok˘ dík.

Myslím si, Ïe bychom si mûli více váÏit práce tûchto komisí. Vût‰ina z Vás mnû jistû dá za
pravdu, Ïe právû jejich práce byla tím, co v˘znamnû pomohlo sociální demokracii na cestû
k pfievzetí vládní zodpovûdnosti. V letech 1995–1998 to byly pfiedev‰ím na‰e odborné komi-
se, kdo postupnû lámal pfiedstavu vefiejnosti o tom, Ïe sociální demokracie nemá Ïádn˘ pro-
gram, Ïe jsme nevûrohodní atd. Tehdy to byly na‰e komise, které trpûlivû pfiedkládaly alter-
nativní návrhy ke krokÛm tehdej‰ích pravicov˘ch vlád a nepochybnû pomohly pfiesvûdãit
vefiejnost o na‰ich programech.  Proto také vûnujme jejich rozvoji dostatek pozornosti.

Spolupráce s vrcholn˘mi stranick˘mi orgány

Spolupráce se stranick˘mi orgány probíhá vcelku dobfie.VáÏn˘m nedostatkem, kter˘ je
zpÛsoben spí‰e ãasov˘m stresem pfii jednání vrcholn˘ch orgánÛ strany, neÏ nezájmem
vedení strany o v˘stupy práce komisí je, Ïe vût‰inou se na zasedáních tûchto orgánÛ
nedostává prostoru pro projednání i vyÏádan˘ch dokumentÛ. To se projevilo pfiedev‰ím
v postupu prací na dlouhodob˘ch oborov˘ch koncepcích – doktrínách. Vzhledem k tomu,
Ïe nebyly postupnû, tak jak vznikaly, projednány P âSSD, nebylo moÏno s nimi dále pra-
covat a ODS, která napodobila ná‰ pÛvodní projekt, sv˘mi Modr˘mi ‰ancemi získala urãi-
t˘ mediální náskok a my jsme se dostali do pozice toho, kdo musí dohánût, kdo musí na
nûco reagovat.

Skuteãnost, Ïe vedení strany „nemá ãas“ na projednání jednotliv˘ch v˘stupÛ odborn˘ch
komisí, z nichÏ mnohé se t˘kají i dal‰ího smûrování strany, má pak svÛj dopad na formo-
vání politiky strany a zejména pak na prezentaci její linie ve vefiejnosti. I to je jedním
z dÛvodÛ, proã strana nûkdy pÛsobí jako celek, kter˘ nemá jasnûj‰í pfiedstavy o svém smû-
rování. Nejde jen o to, Ïe by docházelo k urãitému ideovému zápasu mezi levicov˘m a libe-
rálnûj‰ím kfiídlem strany. Ale jde zejména o to, Ïe do ‰irokého ãlenského zázemí se nedo-
stávají ani nejnovûj‰í poznatky o v˘voji politické linie napfi. Evropské socialistické strany
a dal‰í. Není pak dobré, Ïe materiály komisí se neprojednávají ani na niÏ‰ích stupních
napfi. na KVV a není o nich vedena diskuse, a tudíÏ nedochází ani ke zpûtné vazbû mezi
názory ãlenÛ a vedení strany.

Kromû toho je nutno také chápat, Ïe pokud vyÏádané v˘stupy  komisí nejsou  projed-
návány ve vy‰‰ích stranick˘ch grémiích, pÛsobí to na ãleny tûchto komisí v˘raznû demo-
tivaãnû – vÏdyÈ ve v‰ech pfiípadech jde o dobrovolnou práci a nûktefií ãlenové komisí jí
vûnují nemálo ãasu. Málokdo si je ochoten uvûdomit, Ïe vût‰ina ãlenÛ odborn˘ch komisí
jsou lidé, ktefií jsou zamûstnáni, a Ïe pfiípravû materiálÛ pro komise ãi studiu tûchto mate-
riálÛ vûnují ãasto nemálo svého volného ãasu a Ïe za svoji práci nejsou nijak honorová-
ni. Tato práce se ãasto vÛbec nedoceÀuje. Nemají-li nejvy‰‰í stranická grémia zájem
o v˘stupy prací a nejsou tudíÏ ani ochotna sdûlit svÛj názor na tuto aktivitu, tûÏko pak
Ïádat aktivitu ãlenÛ tûchto komisí. Je proto tfieba se velmi váÏnû nad postojem strany
k tomuto zázemí zam˘‰let. 

ÚroveÀ spolupráce komisí s ministry je ãasto bohuÏel závislá, jak je to v âSSD obvyklé
i v jin˘ch pfiípadech, na personálních vztazích mezi vedením komise a ministrem. Obecnû lze
fiíci, Ïe v pfiípadech, kdy ministr sám dlouhodobû aktivnû pracoval jako pfiedseda nebo ãlen
komise, je spolupráce podstatnû lep‰í. Takové pfiípady jsou v‰ak zjevnû ojedinûlé a pfievlá-
dá spí‰e nezájem ze strany pfiíslu‰ného ministra o práci komisi. Nejde v‰ak o jev nov˘, pro-
toÏe i v minulosti – pfii men‰inové vládû – byl nezájem nûkter˘ch ministrÛ o práci odborn˘ch
komisí velmi siln˘.

Urãité rozpory mezi komisemi a ministry vznikají zákonitû vzhledem k tomu, Ïe komise jsou
pfiedev‰ím – a je to i jejich povinnost – jak˘misi „hlídaãi“ plnûní programu âSSD a ministfii
a poslanci Ïijí spí‰e ve svûtû nutn˘ch politick˘ch kompromisÛ. Pozici komisí v‰ak nelze jen
degradovat na kontrolu plnûní stranického programu, jak se obvykle uvádí. Úkol komisí je dale-
ko ‰ir‰í, nikoli jen jednou za ãtyfii roky pfiipravit volební program a pak jen posuzovat, zda se plní. 

Úkolem komisí je také analyzovat konkrétní kroky vlády, analyzovat v˘voj spoleãnosti, eko-
nomiky ãi konkrétní problematiky a vãas pfiedvídat moÏné dÛsledky a zmûny reality a hledat,
jak˘ postoj by mûla sociální demokracie zaujmout, pfiípadnû pfiicházet s námûty na korektu-
ry programu ãi konkrétních krokÛ administrativy. K tomu v‰ak komise potfiebují pravideln˘
dialog s pfiíslu‰n˘mi pfiedstaviteli v˘konné exekutivy. Není-li o takové diskuse s komisemi
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zájem a omezuje-li se jen na nejnutnûj‰í formální setkání resp. Ïádn˘ kontakt neprobíhá, pak
je zjevné, Ïe poslání komisí se nenaplÀuje. Úkoly komisí nelze omezovat na to, Ïe je jim
pfiedloÏen zásadní materiál k pfiipomínkám, Ïe na to mají dva dny (kdyÏ to nedokáÏou, pak
dotyãn˘ ministr prohlásí, Ïe neví, k ãemu ta komise je). Odborná komise sotva mÛÏe nahra-
zovat aparát ministra, ale i ministr jistû ví, Ïe dan˘ materiál pfiipravuje a mÛÏe se dostateãnû
dlouho pfiipravit na zásadní diskusi s komisí.

Nejlep‰í spolupráce v tomto období byla s MPSV. Odbor poradcÛ ministra zde otevfiel pro
odborné komise novou moÏnost v˘stupÛ. K vût‰inû legislativních návrhÛ, které byly postou-
peny ministerstvy do vlády, pfiipravovaly komise – byÈ v znaãném ãasovém stresu – stano-
viska. Tuto praxi by bylo dobré zhodnotit a zobecnit. Ne v‰echny komise totiÏ dostávaly legis-
lativní návrhy v ran˘ch fázích jejich vzniku, a pokud je dostanou aÏ jako snûmovní tisk, je
mnohdy uÏ pozdû.

To, co je zcela nevyfie‰eno, je pak spolupráce v pfiípadech, kdy ministr je ãlenem jiné stra-
ny a tudíÏ nemá bezprostfiední vztah k sociální demokracii. Zde ãasto vÛbec není prostor pro
vyjádfiení názoru komise.

Koneãnû je tfieba i vyfie‰it problém relativní názorové samostatnosti odborn˘ch komisí. Musí-
me se pokusit vyfie‰it pfiípady, kdy odborná komise má jin˘ názor neÏ sociálnûdemokratick˘
ministr a tento komise názor prezentuje. Je fie‰ením rozpustit takovou komisi, do jejího ãela
postavit nûkoho jiného, kdo nemá odli‰n˘ názor a tak vyfie‰it názorovou odli‰nost, nebo se má
hledat moÏnost dialogu? Pro dal‰í v˘voj odborn˘ch komisí je to do urãité míry klíãov˘ postoj.
Zda se zbavit oponentury, nebo  touÏit po jednotném názoru, i kdyÏ mÛÏe b˘t myln˘?

Také spolupráce s poslaneck˘m a senátním klubem âSSD je do znaãné míry odvislá od
osobní aktivity kaÏdého jednotlivého poslance ãi senátora. Obecnû platí, Ïe dle doporuãení
klubu jsou poslanci a senátofii automaticky zváni na zasedání komisí, do kter˘ch byli navrÏe-
ni. Velmi dobrá spolupráce je napfi. s JUDr. J. Kupãovou, Ing. M. Melãákem, Ing. I. ·edivou,
Ing. F.Vnouãkem, Ing. J. Schlingem, Ing. Martínkem, Ing. J. Mládkem, E. Snítil˘m, Ing. M.
Má‰ou, Vl. La‰tÛvkou, Dr. L. Rouãkem, Ing. H. Orgoníkovou, M. âurdovou nebo se senátory
P. Smutn˘m a Ing. ·tûchem.

Spolupráce s krajsk˘mi odborn˘mi komisemi 

Spolupráce ústfiedních odborn˘ch komisí s krajsk˘mi odborn˘mi komisemi se sice
postupnû vylep‰uje, ale stále není na dostateãné úrovni. Statutem odborn˘ch komisí je
dáno, Ïe pfiedsedové krajsk˘ch komisí (nebo jimi povûfiení zástupci) se stávají ãleny
ústfiedních komisí. Tím by mûla b˘t zaji‰tûna personální komunikace mezi ústfiedními
a krajsk˘mi komisemi. ÚroveÀ spolupráce je dána  opût tím, zda dan˘ kraj má zaloÏenou
pfiíslu‰nou komisi ãi ne, i strukturou pfiíslu‰né ústfiední odborné komise – fiada ústfiedních
komisí má fiadu pracovních subkomisí ãi t˘mu, které pracují více ãi ménû samostatnû,
a pak své koordinaãní grémium – a vzniká problém zaãlenûní pfiedsedÛ krajsk˘ch komisí
do struktury takové komise. Jsou i termínové kolize. MimopraÏsk˘m ãlenÛm komisí nevy-
hovují termíny  zasedání ve veãerních  hodinách, ne vÏdy je moÏné svolávat  komise
o víkendech – termínov˘ kalendáfi krajsk˘ch i okresních organizací je pfieplnûn – a velmi
ãasto dostávají komise úkoly, které je tfieba fie‰it témûfi ze dne na den a je prakticky
nemoÏné svolat mimopraÏské ãleny. 

Vzhledem k tomu, Ïe komise nejsou náhraÏkou stranického vzdûlávání, ale pracovními
t˘my, které se formovaly a vylaìovaly po léta, neÏ se staly nikoli pouze diskusními, ale oprav-
du pracovními t˘my, je nûkdy nesnadné integrovat nové, kraji delegované ãleny, do nûkteré
s pracovních subkomisí. Z tûchto dÛvodÛ nûkteré komise, napfi. sociální nebo národohospo-
dáfiská, se pokou‰ejí svolávat v termínech, které mohou vyhovovat i mimopraÏsk˘m ãlenÛm,
schÛzky vedení komise s pfiedsedy krajsk˘ch komisí, ale i tak úãast b˘vá nízká. Nejlep‰í je
spolupráce s krajsk˘mi komisemi v tûch komisích, které jsou pomûrnû úzce profesnû zamû-
fieny (komise pro vzdûlávací politiku, komise zdravotní, komise zemûdûlská, komise bytová,
komise branná). Nejlep‰í spolupráce  je s odborn˘m zázemím Jihomoravského KVV, Olo-
mouckého KVV, Zlínského KVV, Stfiedoãeského a PraÏského KVV a pomûrne dobrá i Jiho-
ãeského KVV. 

Dle potfieby dochází ke spoleãn˘m schÛzkám místopfiedsedy âSSD pro odborné zázemí
strany s pracovníky sekretariátu odborn˘ch komisí, místopfiedsedy pro odborné zázemí KVV
a setkávání tûchto krajsk˘ch místopfiedsedÛ s pfiedsedy odborn˘ch komisí na zasedáních
Rady pfiedsedÛ ústfiedních odborn˘ch komisí. Stále se roz‰ifiuje poãet pfiedsedÛ KOK, ktefií
jsou zváni na zasedání ústfiedních komisí (nebo pro které jednotlivé ústfiední komise pofiádají
v pfiibliÏnû 3mûsíãních intervalech  spoleãná zasedání – ne vÏdy jsou ale tyto schÛzky dosta-
teãnû zastoupeny z krajÛ).
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Vzájemná spolupráce ústfiedních odborn˘ch komisí
DÛleÏit˘m pracovním i koordinaãním orgánem je Rada pfiedsedÛ ústfiedních odborn˘ch

komisí, na jejíÏ zasedání jsou vût‰inou zváni i ãlenové PG, garanti OdK za P âSSD, zástup-
ci odborn˘ch skupin poslaneckého a senátorského klubu a místopfiedsedové KVV pro OdK.
Rada pfiedsedÛ ústfiedních odborn˘ch komisí fungovala i jako ‰ir‰í redakãní rada pro  vypra-
cování zkrácené verze základního programu, která byla  jedním z materiálÛ pro eurovolby
i senátní a krajské volby a fungovala i jako programová rada pro aktualizaci dlouhodobého
programu. V uplynulém období se se‰la ‰estkrát.

Hlavní, spoleãné úkoly ústfiedních odborn˘ch komisí
Za hlavní, spoleãné úkoly ústfiedních odborn˘ch komisí (mimo úkolÛ, které plynou pfiímo ze

statutu odborn˘ch komisí)  lze povaÏovat:

� Práce na pfiípravû zkrácené verze základního programu strany: Vûrnost tradicím – otev-
fienost nov˘m v˘zvám, jak ukládalo usnesení XXXI. sjezdu. Schválen byl ÚVV âSSD
v bfieznu 2004 a stal se jedním z propagaãních materiálÛ k volbám do Evropského parla-
mentu i volbám senátním.

� Pfiípravu podkladov˘ch materiálÛ pro modernizaci  nûkter˘ch ãástí základního (dlouhodo-
bého) programu. Program: Vûrnost tradici – otevfienost nov˘m v˘zvám“ – pfiedev‰ím jeho 
3. a 4. kapitoly. Text bude projednán na roz‰ífieném programovém ÚVV.

� Pfiípravu  oborov˘ch dlouhodob˘ch koncepcí roz‰ifiujících a upfiesÀujících nûkteré dÛleÏi-
té  pasáÏe základního programu.

� Vût‰ina komisí, pfiedev‰ím v‰ak  komise národohospodáfiského komlexu a komise sociál-
ní se úãastnily na diskusi a pfiípravû podkladÛ pro daÀovou a finanãní reformu vãetnû spo-
leãného semináfie se slovenskou SDL o zku‰enostech Slovenska s rovnou daní.

� Zástupci témûfi v‰ech komisí se zúãastnili na pfiípravû podkladÛ pro formulaci koaliãní
smlouvy s US-DEU a KDU-âSL a vládního prohlá‰ení.

� Komise pfiipravily reakce na „Modré ‰ance“ tak, jak postupnû v prÛbûhu roku 2003 a 04
vycházely.
Tyto v˘stupy jiÏ nebudou ve zprávách  jednotliv˘ch komisí zmiÀovány. 

Témûfi v‰echny publikovatelné v˘stupy odborn˘ch komisí najdete na intranetu
âSSD.

Zmûny ve struktufie odborn˘ch komisí
Na základû usnesení P âSSD:

– Zru‰ena byla komise pro Ïenu a rodinu. Její agenda se stala souãásti náplnû pracovního
t˘mu pro rodinnou politiku sociální komise.

– Odbojová komise se transformovala do komise pro dûjiny strany (historická komise).
– Vznikla nová komise pro koordinaci spolupráce se zájmov˘mi organizacemi.
– Komise branná a komise bezpeãnostní byly nejprve slouãeny do komise brannû bezpeã-

nostní a v prosinci 2004 na návrh vedení této komise do‰lo k opûtnému rozdûlení tûchto
komisí.

– V fiíjnu 2004 do‰lo k formálnímu zru‰ení a posléze na základû návrhu skupiny povûfiené 
P âSSD k rekonstrukci komise zdravotní politiky.

– Ve stádiu je jednání o ustavení druÏstevní komise.
– Byla obnovena ãinnost dvou pracovních komisí NHK – pracovní komise pro cestovní ruch

a komise pro malé a stfiední podnikání.
– Podrobnosti a zmûny na postech pfiedsedÛ odborn˘ch komisí viz níÏe. 

Zmûny v organizaci  odborného zázemí
V fiíjnu 2003 byl vyãlenûn archiv âSSD z hospodáfiské správy a byl zaãlenûn do odborné-

ho zázemí strany (respektive jeho správa do Sekretariátu odborn˘ch komisí). Odborn˘m
a metodick˘m garantem ãinnosti archivu se stala novû zfiízená historická komise âSSD.
Podrobnûji viz zpráva místopfiedsedy pro fiízení strany.

Nûkolik ãísel:
V souãasné dobû je zfiízeno:

� 22 samostatn˘ch komisí (V rámci národohospodáfiské komise navíc pracuje 10 pracovních
komisí, které spolu s komisemi pro vefiejné rozpoãty, dopravní zemûdûlskou, bytovou
a komisí pro telekomunikace jsou sdruÏeny v komplexu národohospodáfisk˘ch komisí.). 

� V rámci jednotliv˘ch komisí pracuje – mimo zmínûn˘ch devíti pracovních komisí národo-
hospodáfiské komise – více neÏ 50 pracovních t˘mÛ nebo subkomisí. Podrobn˘ pfiehled viz
pfiíloha.

� V komisích k souãasnému datu více ãi ménû aktivnû pracuje (vãetnû pfiizvávan˘ch pfied-
sedÛ krajsk˘ch komisí) více neÏ 950 ãlenÛ. Velmi aktivnû pracuje odhadem asi 350 ãlenÛ
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JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ KOMISE âSSD

Komplex ekonomick˘ch komisí:
pfiedseda: ing. Jaroslav Ungermann, CSc. 

1. Národohospodáfiská komise
pfiedseda: ing. Jaroslav Ungermann, CSc. garant P âSSD: Ing. Milo‰ Melãák
Celkovû vãetnû ãlenÛ v‰ech pracovních komisí má 169 ãlenÛ. V˘konné jádro NHK má 36
ãlenÛ.
�Národohospodáfiská komise a Rada ekonomick˘ch komisí se v uvedeném období se‰la 8x

a její ãinnost se zamûfiovala pfiedev‰ím na zpracování kapitol s ekonomickou tematikou
základního dlouhodobého programu a k hodnocení spoleãn˘ch materiálÛ a koordinaci
stanovisek k problémÛm t˘kajícím se více ekonomick˘ch komisí.

�Komise uspofiádala dvû spoleãná setkání s pfiedsedy regionálních komisí – byÈ s velmi níz-
kou úãastí.

�âlenové komise  se zúãastnili dvou  spoleãn˘ch setkání se sociální komisí k programov˘m
otázkám.

�Mnohdy je tûÏko rozli‰it, do jaké míry jednotlivé materiály náleÏí do v˘stupÛ té ãi oné komi-
se, protoÏe se na nich, i v pfiípadû Ïe jednoznaãnû ãi názvem náleÏí do kompetence jedné
z nich, podíleli i zástupci jin˘ch národohospodáfisk˘ch komisí.

�Komise zpracovala fiadu materiálÛ k problematice k prví i druhé fázi daÀové a finanãní
reformy a k problematice národohospodáfiské strategie.

�V‰echny dÛleÏité v˘stupy viz pfiíloha 2.

Komise pracuje velmi pruÏnû a úãinnû, o sv˘ch v˘stupech informuje pravidelnû pfiedsedy
krajsk˘ch ekonomick˘ch komisí (viz aktuální ekonomické informace pro P âSSD). Spoluprá-
ce s MF je prozatím dostaãující.

1.1. Pracovní komise pro hospodáfiskou legislativu
pfiedseda: JUDr. Petr Lachnit garant P âSSD: Ing. Milo‰ Melãák
Komise pracovala velmi iniciativnû, snaÏila se uplatnit v˘sledky své ãinnosti do pfiipravova-
n˘ch zákonÛ a aktivnû spolupracovala jak s Ústfiední národohospodáfiskou komisí âSSD
(NHK)  tak i zejména ve spolupráci s pracovní komisí pro finanãní a kapitálov˘ trh.

1.2. Pracovní komise pro prÛmyslovou politiku 
pfiedseda: ing. Milo‰ Melãák garant P âSSD: M. Mr‰tina
– Pracovní komise se se‰la v celkem 13x a pracuje v ní 27 ãlenÛ.  Její pfiedseda zapojil do

práce i mimopraÏské odborníky. Kromû toho, Ïe její ãlenové vypracovali fiadu stanovisek
k dlouhodobému a volebnímu programu a Ïe se aktivnû zapojili do problematiky fie‰ené
v rámci NHK, stanovila si tato komise nároãn˘ cíl – vypracovat koncepci prÛmyslové poli-
tiky. K této problematice vznikla a vzniká fiada materiálÛ, které se na zasedáních podrob-
nû diskutují a postupnû kompletují, 

– kromû této ãinnosti se jednání komise v poslední dobû zab˘valo i problematikou,
– prÛmyslového (pfieváÏnû energetického) vyuÏití zemûdûlsk˘ch plodin,
– integrace evropsk˘ch vodních cest,
– podpory novû vznikajícího podnikatelského segmentu-integrované recyklace vybran˘ch

v˘robkÛ po ukonãení jejich Ïivotnosti,
– zdokonalení podnikatelského a investiãního prostfiedí, 
– podpory vûdy a v˘zkumu.

1.3. Pracovní komise pro privatizaci a vlastnické vztahy
Vzhledem k dlouhodobé nemoci pfiedsedy komise pfievzala agendu komise pro prÛmyslovou
politiku.

1.4. Pracovní komise pro finanãní a kapitálov˘ trh  
pfiedseda: ing. Jifií Havel, CSc. garant P âSSD: Oldfiich Merta 
�Komise se po urãité pauze v r. 2001 se‰la v prÛbûhu roku 2002 2x a pracuje v ní 27 ãlenÛ.

Vypracovala kromû pfiipomínek k volebnímu a dlouhodobému programu odborná stano-
viska k problematice daní a regulace ãeského kapitálového trhu.

�Na kaÏdém ze zasedání byla problematika nastolena formou podrobné ústní situaãní zprá-
vy, kterou pfiednesli  odborníci v té které oblasti.

1.5. Pracovní komise pro hospodáfiskou strategii
pfiedseda: ing. Jaroslav Ungermann, CSc. garant P âSSD: Jan Látka
Tato pracovní skupina se samostatnû nescházela, setkání ãlenÛ probíhalo v rámci schÛzek
rady ekonomick˘ch komisí a v prÛbûhu roku pracovala on-line systémem a pfiedkládala své
návrhy NHK.
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1.6.  Pracovní komise pro makroekonomiku
pfiedseda: ing. Milo‰ Pick garant P âSSD: Vícha Petr
ZpÛsob práce byl obdobn˘ jako u pfiedchozí komise.

1.7. Pracovní komise pro zahraniãní obchod a EU
pfiedseda: ing. Tomá‰ Novotn˘ garant P âSSD: nestanoven
ZpÛsob práce byl obdobn˘ jako u pfiedchozí komise, pfiedseda se  aktivnû podílel na práci
NHK.

1.8. Pracovní komise pro malé a stfiední podnikání
pfiedseda: ing. Antonín Lá‰ garant P âSSD: nestanoven
�Na zasedání 30. 6. 2004 byla pod vedením ing. Lá‰e obnovena ãinnost této pracovní komi-

se, která po  del‰í dobu nepracovala a rozpadla se v dÛsledku rezignace ãlenÛ na smysl
ãinnosti této komise.

�Vedení komise se podafiilo aktivizovat a doplnit ãleny v souvislosti s vyhlá‰ením podpory
mal˘ch a stfiedních podnikÛ jako jednou z priorit programového prohlá‰ení vlády.

�Komise se zatím se‰la 2x. Na prvním zasedání projednala náplÀ ãinnosti a hlavní úkoly
komise v souãasném období a tyto upfiesnila na druhém zasedání, kterého se zúãastnili
místopfiedsedové vlády ing. Jahn a ing. ·kromach.

�V souãasné dobû probíhá diskuse k materiálu Ing. MojÏí‰íka „Struãn˘ soupis vybran˘ch
návrhÛ na zlep‰ení podnikatelského prostfiedí“.

1.9. Pracovní komise pro energetiku
pfiedseda: Ing. Josef Hojdar garant P âSSD: Jifií Lajtoch
Komise má 32 ãlenÛ a se‰la se v uplynulém období 1x. Z toho je zjevné, Ïe se na spoleã-
n˘ch úkolech komisí pfiíli‰ nepodílela.

1.10. Pracovní komise pro cestovní ruch
pfiedseda: Mgr. Jifií Komenda garant P âSSD: Ing. Radko Martínek
V prÛbûhu r. 2004 komise postupnû zaãala pracovat.  Tûsnû spolupracuje s komisí kulturní
a komisí pro sport a tûlov˘chovu. Spoleãnû  propojují své koncepce.

2. Komise pro finance a vefiejné rozpoãty
pfiedseda: Ing. Jifií Václavek garant P âSSD: Ing. Martin Tesafiík
Komise má 30 ãlenÛ.
Komise byla ustavena ve sloÏení:
– poslanecká skupina âSSD v rozpoãtovém v˘boru Poslanecké snûmovny,
– ãlenové âSSD v Senátu v oblasti hospodáfiské,
– zástupci krajsk˘ch odborn˘ch komisí pro vefiejné finance,
– odborníci pro vefiejné finance z fiad ãlenÛ âSSD (zejména praÏsk˘ch).

Komise pracovala zpÛsobem:
– 2x roãnû svoláno jednání (podkladové materiály zaslány vût‰inou pfiedem),
– mailov˘ch konzultací k zaslan˘m materiálÛm.

âlenové komise mûli moÏnost se vyjadfiovat k oblastem:
– reformy vefiejn˘ch financí,
– rozpoãtového urãení daní,
– daní z pfiíjmÛ, z pfiidané hodnoty a spotfiebních,
– právû aktuálním.

Komise se scházela za minimální úãasti ãlenÛ komise. DÛvodem k tomu byl:
– problém s vhodn˘m termínem pro mimopraÏské úãastníky,
– problém s obsahem práce – vût‰inou jsme se dostávali k v˘sledkÛ práce K9, kdy jiÏ mohli

zaznít jen  souhlasy nebo v˘hrady, které jiÏ nic neovlivnily, neboÈ  politické rozhodnutí jiÏ
bylo pfiijato a následnû ‰lo jen o to, pfiesvûdãit poslaneck˘ klub o tom, Ïe má navrÏené
pfiedlohy zákonÛ podpofiit.

– práci komise prakticky dublovala poslanecká skupina rozpoãtového v˘boru PSP, kterou
ministr financí pravidelnû svolával na poradu pfiímo na ministerstvo (ãtvrtky v 7.00 hod.),

Problém:
O fiadû záleÏitostí z oblasti vefiejn˘ch financí se ãlenové komise dozvûdûli dfiíve z medií neÏ
po stranické linii (naposledy  je to pfiípad „nové daÀové politiky“ âSSD z ledna  2005), coÏ
pfiispívalo k jejich pasivitû.
Doporuãení:
1. zámûry vládních ãinitelÛ za âSSD v oblasti vefiejn˘ch financí  sdûlovat komisi s pfiedsti-

hem, pokud je vyÏadováno její stanovisko,
2.dále kombinovat zpÛsob jednání komise – schÛzky + mailové konzultace.
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3. Komise zemûdûlská
pfiedseda: Ing. Ladislav Skopal garant P âSSD: nestanoven  
Komise má 60 ãlenÛ.
Pfiedsednictvo komise se pravidelnû 1x mûsíãnû schází, plénum komise je svoláváno dle
potfieby.

Komise se v tomto období zab˘vala v oblasti legislativní:
�pfiipomínkováním pfiipravovan˘ch návrhÛ zákonÛ problematikou dotaãní politiky ministerstva,
�aktuálními problémy zemûdûlství dle podnûtÛ jednotliv˘ch ãlenÛ komise,
�pfiípravou a pfiipomínkami financování zemûdûlství státním rozpoãtem v roce 2004–05.

Ministr zemûdûlství jako ãlen komise se úãastní  jednání pfiedsednictva komise a je zde se
stanovisky komise seznamován. 
Komise se v tomto období dále zab˘vala:
�revizí a návrhem  textÛ v dlouhodobém programu strany âSSD,
�pfiípravou zemûdûlské doktríny âSSD,
�pfiípravou vstupu âR do EU v oblasti zemûdûlství,
�dal‰ími diskusními pfiíspûvky sv˘ch ãlenÛ dle schválen˘ch bodÛ jednání komise.

Komise dopravní
pfiedseda: Ing. Jaromír Schling garant P âSSD: Ing. Martin Tesafiík
Komise má 38 ãlenÛ.
Komise jednala 12x v plném sloÏení a nûkolikrát v subkomisích.

Mimo jiné projednala a posoudila:
� návrh zavedení v˘konového zpoplatnûní na vybran˘ch komunikacích v âeské republice,
� návrh fie‰ení pro urychlení procesu v˘konového zpoplatnûní dopravní infrastruktury pro

vozidla nad 12 tun,
� dlouhodob˘ program âSSD – kap. „Doprava“,
� problematiku jezÛ na dolním toku Labe,
� problematiku âesk˘ch drah.

5.  Komise pro informatiku a telekomunikace
pfiedseda: iig. Karel Bfiezina garant P âSSD: Pavel Poc
Místopfiedseda komise: MUDr. Jifií Kofránek
Poãet ãlenÛ: 23
Poãet zasedání: komise se schází kaÏd˘ t˘den ve stfiedu  v 17.00 (aÏ na v˘jimky a období
letních prázdnin)

Materiály, fie‰ené problémy: Zákon o elektronické komunikaci
Elektronické m˘tné
Digitální vysílání
Sdílení dat pfii v˘konu vefiejné správy
Broadband strategie
Otázka âeského Telecomu  (privatizace)

6. Komise pro problematiku bydlení
pfiedseda: Jan Bláha garant P âSSD: Jaroslav Foldyna
v˘konn˘ místopfiedseda: ing. Milan Taraba
V komisi pracuje 45 ãlenÛ.
Plénum bytové  komise (se zástupci regionÛ) se se‰lo celkem 5x.
Pfiedsednictvo BK âSSD se schází vÏdy 1–2x do mûsíce vût‰inou v úter˘ od 17.00 hod.
v budovû DOS, nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3 – ÎiÏkov - zasedací místnost SdruÏe-
ní nájemníkÛ âR.

Bytová komise se vyjadfiovala ke v‰em návrhÛm zákonÛ ve své oblasti.
Komise pfiipravila návrh dlouhodobé politiky bydlení âSSD.
Dále se zab˘vala:
� problematikou obecnû prospû‰n˘ch bytov˘ch druÏstvech,
� problematikou financování rekonstrukcí druÏstevních panelov˘ch domÛ ve vlastnictví byto-

v˘ch druÏstev a financování,
� v˘stavbou nájemních bytÛ bytov˘mi druÏstvy,
� dlouhodobou koncepcí âSSD pro bydlení,
� pfiipomínkovala po vûcné stránce návrhy zákonÛ vztahujících se k problematice bydlení.

Po nástupu Ing. Jifiího Paroubka do funkce ministra pro místní rozvoj se zlep‰ila spolupráce
s ministerstvem a na slu‰né úrovni je i spolupráce s poslaneck˘m klubem.

Zpráva místopfiedsedy âSSD
povûfieného komunikací

s organizacemi vnû strany 
a pro odborné zázemí

XXXII. SJEZD âSSD



122

Subkomise pro investiãní  v˘stavbu a územní rozvoj bytové komise
koordinátor: Ing. Milo‰ Má‰a                              

Subkomise se se‰la 7x a pracuje v ní 14 ãlenÛ.

7.  Komise sociální
pfiedseda: prof. PhDr. Martin PotÛãek, CSc. garant P âSSD: Ing. Zdenûk ·kromach
místopfiedseda:  JUDr. Vít Samek

Komise je sloÏena z odborníkÛ z rÛzn˘ch oblastí sociální politiky, dále jsou zváni pfiedse-
dové nebo zástupci krajsk˘ch sociálních komisí a ãlenové âSSD, ktefií se zab˘vají jako vole-
ní zastupitelé sociální politikou v Parlamentû.  Na zasedání komise je zváno cca 50 osob, kte-
r˘m jsou zasílány písemné podklady. Na práci se podílí soustavnû cca 25 ãlenÛ komise.  Pra-
videlnû se zúãastÀuje námûstek ministra práce a soc. vûcí Jifií Hofman a podle ãasov˘ch
moÏností i ministr Ing. ·kromach. S ním se také podle potfieby  ãlenové vedení scházejí
k aktuálním problémÛm.

S MPSV jako resortním ministerstvem má vedení sociální komise velmi úzkou spolupráci
prostfiednictvím odboru poradcÛ na MPSV. Osvûdãuje se spolupráce s odborníky âMKOS.
Malá spolupráce je se ãleny  parlamentního v˘boru pro sociální politiku a zdravotnictví. âle-
nové vedení byli rovnûÏ externí poradci pfiedsedy vlády v období do ãervna 2004. Po zmûnû
premiéra kontakt vedení sociální komise s Úfiadem vlády ani s poradci premiéra není. âleno-
vé sociální komise  byli vyslání a pracují v t˘mu expertÛ pro pfiípravu dÛchodové reformy pfii
Úfiadu vlády âR. Mezi odborn˘mi komisemi má sociální komise nejvût‰í kontakty s národo-
hospodáfiskou komisí, s níÏ konala nûkolik spoleãn˘ch zasedání, zvlá‰tû k programov˘m
záleÏitostem.

Sociální komise po 31. sjezdu âSSD, tj.  je‰tû v 1. pol. 2003 se zamûfiila na aktuální pro-
blémy politiky zamûstnanosti a postup v reformû vefiejn˘ch financí. Názory byly tlumoãeny
ministrovi MPSV Ing. ·kromachovi. Pfiítomn˘m 6 zástupcÛm krajsk˘ch komisí bylo doporu-
ãeno, aby vãas pfied krajsk˘mi volbami v roce 2004 zpracovaly do volebních programÛ
námûty na fie‰ení nezamûstnanosti v jednotliv˘ch regionech. Zástupci regionÛ upozornili
ministra na problémy s financováním sociální ãinnosti neziskov˘ch organizací prostfiednic-
tvím krajsk˘ch orgánÛ.

V 2. pol. 2003 byla vûnována hlavní pozornost dÛchodové reformû a problémÛm Ïivotní
úrovnû ãesk˘ch dÛchodcÛ. Poznatky zde uplatnili námûstek ministra J. Hofman, do jehoÏ
resortu spadá dÛchodová reforma, dále ãlenové komise, ktefií pracují jako experti, pracovníci
âMKOS  a dal‰í. Závûry jednání vyuÏili poradci premiéra a ministra práce a soc. vûcí k dal‰í
práci na reformû dÛchodového systému, kter˘ presentoval pfiedseda vlády PhDr. V. ·pidla na
Îofínû.

Na základû jednání programové komise a z jejího povûfiení v 2. pol. 2003 zpracoval a ode-
vzdal pfiedseda komise prof. PotÛãek návrh krátkého programu âSSD. Vedení komise i sub-
komise pro teoretické otázky spolupracovala na ãástech t˘kajících se sociální politiky. 

SoubûÏnû s reformou dÛchodového poji‰tûní probíhala práce na zásadních materiálech
i pfiipomínkách k rÛzn˘m návrhÛm v oblasti reformy vefiejn˘ch financí. Hlavní tûÏi‰tû jednání
se odb˘valo na Úfiadu  vlády, kde pfiedkládali materiály ãlenové vedení sociální komise. Ana-
l˘zy a návrhy byly pfiedávány písemnû i ústnû pfiedsedovi vlády.  K této reformû se také se‰lo
nûkolikrát vedení soc. komise s ministrem Ing. ·kromachem  (tato tématika pfiekroãila 2. pol.
aÏ ke „Kolodûjím“ v únoru 04). 

Vedení sociální komise zpracovalo pfiipomínky ke koncepci MPSV  na období 2004 – 2006,
které presentovalo na zasedání vedení MPSV.  Zástupkynû sociální komise byla zafiazena do
t˘mu, kter˘ pfiipravuje na MPSV zásadní materiál k rodinné politice státu. K tomu byl roz‰í-
fien okruh spolupracovníkÛ z Pfiírodovûdecké fakulty UK. Práce na rodinné politice státu
pokraãovaly po cel˘ rok 2004 v úzké spolupráci s novû vznikl˘m odborem na MPSV a budou
dokonãeny v 1. pol. 2005 a smûfiují k formulování prorodinné  propopulaãní politiky âSSD
v souvislosti s plnûním závazkÛ, které jsou obsaÏeny ve vládním prohlá‰ení koaliãní vlády.
Pracovní skupina pro rodinu  dne 19.1. 2004 zaslala pfiedsedovi âSSD ·pidlovi, místopfied-
sedovi Ing. ·kromachovi a ãlenu pfiedsednictva âSSD Sobotkovi stanovisko k materiálu
„Reforma vefiejn˘ch rozpoãtÛ II. etapa – daÀov˘ balíãek pro jednání v Kolodûjích“ t˘kající se
spoleãného zdanûní manÏelÛ s dûtmi a nutnosti zlep‰ení pfiídavku na dítû. Tento materiál dne
29.1. 2004  projednali ãlenové  vedení sociální komise osobnû s ministrem Ing. ·kromachem. 

Dne 20. 2. 2004 se konalo plenární zasedání sociální komise na kterém bylo projednáno
stanovisko z 19.1. 2004 a fiada dal‰ích analytick˘ch materiálÛ o situaci rodin s dûtmi v âeské
republice. Z tohoto jednání vze‰ly písemné závûry obsahující návrhy pro realizaci rodinné
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politiky âSSD  v nej‰ir‰ím slova smyslu,tj. t˘kající se v‰ech vládních resortÛ, regionÛ, obcí
a spolupráce s obãansk˘mi sdruÏeními. 

Na základû jednání komise byl vypracován dne 16. 3. 04 návrh na novelizaci zákona o stát-
ní sociální podpofie. Obsahoval námût na v˘razné roz‰ífiení okruhu rodin s dûtmi, kter˘m by
byl vyplácen pfiídavek na dítû v nejvy‰‰í nyní  platné v˘mûfie. V kvûtnu 2004 ministr Ing. ·kro-
mach na tiskové konferenci sdûlil svÛj zámûr, aby od r. 2005 se vyplácel pfiídavek na dítû
v‰em dûtem, které jej dosud pobírají, v nejvy‰‰í platné v˘mûfie (tj. 32 % Ïivotního minima
dítûte, coÏ znamená 600–700 Kã mûsíãnû).

Dal‰í plenární zasedání sociální komise se konalo za úãasti ministra Ing. ·kromacha dne
18. 5. 04. Toto jednání uveden˘ zámûr ministra Ing. ·kromacha plnû podpofiilo. Na jeho
základû vypracoval pfiedseda komise prof. PotÛãek „Naléhavou v˘zvu sociální komise ÚVV,
PÚVV a politickému grémiu âSSD“ o nutnosti zásadnû urychlit a prohloubit opatfiení politiky
ve prospûch rodin s dûtmi vzhledem k dlouhodobû krajnû nízké úrovni plodnosti v âeské
republice. 

Pfiedseda sociální komise prof. PotÛãek se v˘raznû podílel na zpracování a byl redaktorem
koneãného znûní „Zkrácené verze dlouhodobého programu âSSD“.

Pro potfieby  vedení odborn˘ch komisí bylo v kvûtnu 2004 vypracováno vyjádfiení k plnûní
volebních slibÛ âSSD z roku 2002  (SOCÁNEK) v oblasti sociální politiky.

âlenové  sociální komise se v rámci své práce  expertÛ pfiedsedy vlády, ministra práce
a soc. vûcí a politické komise pro dÛchody vyjadfiovali prÛbûÏnû k fiadû aktuálních problémÛ
v ãinnosti uveden˘ch institucí.

V ãervenci 2004 pracovali ãlenové sociální komise na pfiípravû koaliãní dohody a prohlá-
‰ení vlády premiéra Grosse. Dne 20. ãervence 2004 byl vypracován návrh priorit vlády do r.
2006 v oblasti sociální politiky.

Pfiedseda komise prof. PotÛãek publikoval v období ãervenec–záfií 10 ãlánkÛ v Hospodáfi-
sk˘ch novinách pod souhrnn˘m  názvem Zpráva o stavu zemû a strategické volby pro novou
vládu ( zvefiejnûno na internetu). 

26. 10. 2004  zasedala sociální komise s programem: Sociální politika v programovém pro-
hlá‰ení vlády, Pfiíprava koncepce rodinné politiky a pfiíprava na diskusi o dlouhodobém pro-
gramu âSSD. 30.11. 2004 se se‰la sociální komise s programem  Aktualizace sociální ãásti
programu, Informace o navrhovan˘ch zmûnách v náplni Ïivotního minima. V prÛbûhu pro-
since 2004 se vedení soc.komise zúãastnilo dvou spoleãn˘ch zasedání s národohospodáfi-
skou komisí, na kter˘ch byly diskutovány programové materiály této komise k otázkám soci-
álního státu. 4. ledna 2005 se se‰lo roz‰ífiené zasedání sociální komise s programem aktu-
alizace sociální ãásti dlouhodobého programu a diskuse k podkladÛm o politice zamûstna-
nosti. Na základû tûchto jednání byl upraven text dlouhodobého programu, kapitola 6., kter˘
byl rozeslán k roz‰ífienému zasedání ÚVV âSSD 29.1. 05. Byly pfiedány dal‰í materiály,
které jsou zpracovány pro potfiebu vypracování akãního programu vlády do r. 2006.

8.  Komise pro Ïivotní prostfiedí
pfiedseda: Ing. Josef  Bûle garant P âSSD: Petr Smutn˘
Komise má 34 ãlenÛ. 
Schází se v pfiibliÏnû mûsíãních intervalech. Komise se vûnovala pfiípravû dlouhodobého pro-
gramu âSSD, ekologické doktríny a vybudování obãanského sdruÏení PLATAN, pfiipomín-
kám k návrhu zákonÛ souvisejících nûjak˘m zpÛsobem s Ïivotním prostfiedím. Pro PG 
a P âSSD pfiipravilo materiály t˘kající se stavu na MÎP a neutû‰eného  stavu SFÎP. 

9.  Komise zdravotní
pfiedseda: MUDr. Bohumil Fi‰er garantka P âSSD: MUDr. Milada Emmerová
Od ãervna 2003 vedl tuto komisi MUDr. J. Kubinyi. Po svém jmenování ministrem zdravot-
nictví rezignoval na funkci pfiedsedy komise a komisi doãasnû fiídil její místopfiedseda (a sou-
ãasnû tajemník komise) MUDr. J. Müller.

V prosinci byla zdravotní komise na základû usnesení pfiedsednictva  âSSD po známé aféfie
s únikem informací pfii pfiípravû podkladÛ pro koncepci zdravotnictví rekonstruována. Zmûn
doznalo pfiedev‰ím pfiedsednictvo. Zmûnûna byla i struktura subkomisí: zru‰eny byly subko-
mise pro lékovou politiku (byla zahrnuta subkomise pro ekonomiku) subkomise pro infor-
maãní systémy ve zdravotnictví, subkomise pro standardizaci a subkomise pro EU. JiÏ v r.
2003 vznikla subkomise pro o‰etfiovatelství. 
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V souãasné dobû pracuje pfiedsednictvo ve sloÏení:
B. Fi‰er, pfiedseda
Vl. Polaneck˘, místopfiedseda pro oblast preventivní medicíny
M. Pohanka, místopfiedseda pro lÛÏkovou péãi
M. Sojka, místopfiedseda pro styk s odbornou vefiejností
M. Bur‰a, místopfiedseda pro spolupráci s poslaneckou snûmovnou.
M. Oufiedníková, místopfiedsedkynû pro spolupráci s MZd

Pfiedsedy subkomisí byli jmenováni:
K.DoleÏal, subkomise pro ekonomiku
M. Fischer, subkomise pro regionální politiku
Zd. Zeman, subkomise pro legislativu
M. Janeãek, subkomise pro vzdûlávání
E. Pro‰ková, subkomise pro o‰etfiovatelství

V souãasné dobû má 87 ãlenÛ, z nichÏ nûktefií pÛsobí ve více subkomisích. Komise praco-
vala i v tomto období  pfiedev‰ím formou práce v subkomisích, jako celek se se‰la 3x – na
celodenním zasedání. Pfiedsednictvo se scházelo v pfiibliÏnû mûsíãních intervalech.
Komise, respektive její ãlenové, pfiipomínkovali prakticky v‰echny legislativní návrhy t˘kající
se zdravotnictví a pfiipravili fiadu podkladÛ v oblasti zdravotní politiky a ekonomiky zdravot-
nictví.

10.  Komise pro  vzdûlávací politiku a ‰kolství
pfiedseda: Mgr. Václav Pícl garant P âSSD: Mgr. Karel Vachta 

Komise má 75 ãlenÛ. Jako celek se se‰la 4x, její koordinaãní rada 8x, z toho 3x s pfiedsedy
krajsk˘ch ‰kolsk˘ch komisí (23. 5., 20. 6. a 9.10.). 
Zab˘vala se pfieváÏnû pfiípravou dlouhodobého programu âSSD, ‰kolské doktríny âSSD
a aktuálními problémy ‰kolství. Kontakt s M·MT se v˘raznû zlep‰il po jmenování pfiedsedy
komise l. námûstkem ministrynû a zamûstnáním místopfiedsedy komise na ãásteãn˘ úvazek
na M·MT. Kontakt s PS PâR nebyl na dobré úrovni.

11.  Komise pro vûdu a v˘zkum
pfiedseda: Ing. Rostislav Mach, DrSc. garantka:  JUDr. Petra Buzková 

Komise má 36 ãlenÛ a se‰la se 10x.
Mj. projednávala a posuzovala:
- opakovanû problematiku místa vûdy a v˘zkumu ve vefiejn˘ch rozpoãtech;
- historick˘ aspekt v souãasné programatice âSSD;
- podporu specifického a nespecifického v˘zkumu vysok˘ch ‰kolách;
- národní politiku v˘zkumu a v˘voje;
- etické aspekty klonování a pouÏívání zárodeãn˘ch bunûk v lékafisk˘ch a pfiírodních

vûdách;
- biotechnologie jako ekonomicky nejprÛraznûj‰í odvûtví hospodáfisky vyspûl˘ch zemí;
- pfiedstavy M·MT o politice v˘zkumu a v˘voje; 
- metodické pojetí vûdní doktríny (dlouhodobé koncepce);
- 75. v˘roãí zaloÏení institucionalizovaného ústfiedního odborného zázemí;
- pfiípravu 7. rámcového programu EU;
- vûdní pasáÏ vládního programového prohlá‰ení z léta 2004;
- aktuální zmûny ve vnitfiním uspofiádání Rady vlády âR pro vûdu a technologie;
- prÛbûh prací na základním (dlouhodobém programu);
- zákon o vefiejn˘ch v˘zkumn˘ch institucích.

12.  Komise kulturní
pfiedseda: PhDr. Jifií KuÏel garantka P âSSD: JUDr. Petra Buzková

Komise má 36 ãlenÛ.
Komise jednala v uplynulém období 6x, subkomise kulturního dûdictví 11x. 
Z aktivit zmiÀuji: 
- soustavné posuzování kulturní kapitoly základního programu a Doktríny (dlouhodobé

koncepce) kultury a kulturního dûdictví;
- ãinnost stranû blízké ekologické iniciativy PLATAN; 
- v˘stavní aktivity v Lidovém domû;
- stav vefiejné správy v oblasti kultury (pfievody galerií, muzeí a dal‰ích institucí na krajské

samosprávy a s tím spojen˘mi problémy);
- Modrou ‰anci v kultufie;
- soustavné sledování ãinnosti subkomise kulturního dûdictví;
- situaci v Karlovarském symfonickém orchestru;
- nejasnosti kolem daÀov˘ch agend spojen˘ch s v˘bûrem vstupného; 
- projekt Památníku PraÏského jara 1968; 
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- projekt Collegium Bohemicum (Nûmecko ãeského muzea) v Ústí nad Labem
- seznam závazkÛ MK âR pfiijat˘ jako volnou pfiílohu vládního programového prohlá‰ení

Grossovy vlády.

Subkomise kulturního dûdictví mimoto dále projednala:
- doplÀky Dlouhodobé koncepce kulturního dûdictví;
- II. a III. bienále technick˘ch památek;
- projekt parlamentních semináfiÛ pro krajské a komunální politiky jako v˘chozí bod

jejich soustavné vnitrostranické ãinnosti;
- ãinnost Spoleãnosti pfiátel LuÏice a navazující oblast kulturního dûdictví star˘ch západ-

ních SlovanÛ vãetnû ka‰ubského spoleãenství;
- indikátory pro Chartu AVEC (evropsk˘ch historick˘ch sídel);
- neblah˘, stále se zhor‰ující stav v˘uky dûjepisu ve svûtle údajÛ Asociace uãitelÛ

dûjepisu a Historického klubu-SdruÏení historikÛ âeské republiky;
- Lex Bene‰ a archivní zákon;
- problematiku konverze (regenerace) technického (prÛmyslového) dûdictví; 
- aktuální stav muzejní sítû a podhodnocen˘mi platy jejich vûdeck˘ch a odborn˘ch pra-

covníkÛ.

Profilující materiály a knihy:
– Doktrína kultury
– Doktrína kulturního dûdictví
– Helena Mandelová – Eli‰ka Kunstová – Ilona Pafiízková: Dûjiny novovûku, 

Liberec Dialog 2003
– Helena Mandelová – Eli‰ka Kunstová – Ilona Pafiízková: Dûjiny 20. století, 

Liberec Dialog 2004
– Technické památky zemí Visegrádské ãtyfiky II, Budape‰È 2004

13.  Komise pro sport a tûlov˘chova
pfiedseda: Petr Jánsk˘ garant P âSSD: Mgr. Bohuslav Sobotka
V komisi pracuje 21 ãlenÛ.
Schází se dle aktuální potfieby. 
Dobrá je  její neformální spolupráce s tûlov˘chovn˘mi institucemi. Spolupracuje tûsnû s na‰í
kulturní komisí a pracovní komisí NHK pro cestovní ruch

14.  Komise bezpeãnostní
pfiedseda: Jan ÎiÏka garant P âSSD: JUDr. Stanislav Gross

Komise bezpeãnostní má své specifické problémy. Jedním z nich je fakt, Ïe zde nerozhodu-
je jen odbornost, ãlenství v âSSD ãi deklarovan˘ vztah k âSSD. âlenové komise, ktefií
nepro‰li pfiíslu‰n˘mi provûrkami,  napfi. nemohou dostat nûkteré materiály apod. Na stranû
druhé odborná komise nemÛÏe b˘t jen komisí pro projednávání stíÏností a kfiivd. Vzhledem
k ãásteãnému prolínání problémÛ do‰lo na návrh garanta komise k pokusu o fie‰ení vûcné
náplnû i personálního fie‰ení slouãením komise bezpeãnostní a branné a jejím pfiedsedou byl
v ãervnu 2003 jmenován ing. J. Tvrdík. (Ostatnû v Parlamentu âR je rovnûÏ jen brannû bez-
peãnostní v˘bor.) Vzhledem k jeho rezignaci na post ministra a pfiechod do zcela jiné funkce
a posléze i rezignaci na funkce v âSSD se práce komise nerozbûhla. âinnost zahájila aÏ po
jmenování  V. Vetchého do funkce pfiedsedy branné bezpeãnostní komise v bfieznu 2004.
Záhy do‰lo k strukturování  této komise na dvû pracovní sekce a posléze k návrhu na roz-
dûlení této komise  opût na dvû.  V listopadu 2004 P âSSD schválilo  rozdûlení této komise
a v souãasné dobû probíhá pfiíprava na jmenování pfiedsedy komise, na koncepci  a znovu-
zahájení její   ãinnosti. Na zasedání P âSSD 14. 1. 2005 byl pfiedsedou komise jmenován
Jan ÎiÏka, kter˘ tuto funkci jiÏ vykonával v letech 2000–02. Pfiejme komisi, aby po letech
pabûrkování se opût rozjela.

15.  Komise branná
pfiedseda: RNDr. Vladimír Vetch˘  garant P âSSD: JUDr. Stanislav Gross
(od bfiezna 2004)
Místopfiedseda komise: PhDr. Milo‰ Balabán

Podobnû jako komise bezpeãnostní, branná komise zaãala pravidelnû pracovat aÏ po jme-
nování V. Vetchého (pokud nepoãítáme nûkolik pfiípravn˘ch schÛzek motivovan˘ch pfiede-
v‰ím nutností prací spojen˘ch s pfiípravou zkráceného základního programu).

Komise se se‰la 7x  a zpracovala následující materiály:
� Modrá ‰ance- Neãasovo moderní vojsko pro 21. století
� Tvorba bezpeãnostní politiky âeské republiky
� Role zpravodajsk˘ch sluÏeb pfii tvorbû bezpeãnostní politiky
� Evropská bezpeãnostní politika vs. USA (NATO)

Na podzimním zasedání bylo dohodnuto spoleãnû se zahraniãní komisí, Ïe obû komise
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budou spolupracovat (úãast ãlenÛ na zasedáních, tvorba spoleãn˘ch materiálÛ apod.). Bran-
ná komise, stejnû jako komise zahraniãní, se bude scházet cca jednou mûsíãnû. 

16.  Komise zahraniãní
pfiedseda: PhDr. Libor Rouãek garantka P âSSD: (MUDr. Marie Souãková)
(od bfiezna 2004)

Do své rezignace (v únoru 2004) na post pfiedsedy vedl komisi Vladimír La‰tÛvka.
Místopfiedseda komise: PhDr. Milo‰ Balabán

V souãasné dobû má komise 19 ãlenÛ. 
Komise se se‰la 10x a soustfiedila se pfiedev‰ím na problémy a zpracovala následující mate-
riály a stanoviska:
�Návrh Evropské ústavní smlouvy
�Problematiku pfiijetí EÚS v âR a ostatních ãlenÛ EU,
�Otázku referenda v âR
�Zaji‰tûní evropské agendy v âR po 1. kvûtnu 2004
�Rozpoãet EU 2007–2013 
�Strategii národní bezpeãnosti

Komise spolupracuje s MDA zejména pfii semináfiích se zahraniãní tématikou (pfieklady
zahraniãních materiálÛ do ãeského jazyka, mezinárodní semináfie a setkání). Spolupracova-
la se zahraniãním oddûlením LD na pfiípravû voleb do Evropského parlamentu.

Komise velmi tûsnû spolupracovala s na‰imi poslanci v zahraniãním v˘boru jak SK, tak PK
PâR.

Vzhledem k znaãnému prolínání agendy spolupracuje tûsnû s komisí brannou, pofiádají spo-
leãná zasedání a konzultují pfiipravované dokumenty. 

17.  Komise právní
pfiedseda: JUDr. Jitka Kupãová garant P âSSD: nestanoven 

V komisi pracovalo 40 ãlenÛ. 
V souãasné dobû má komise nominálnû 46 ãlenÛ, pravidelnû se v‰ak schÛzek komise
zúãastÀuje pfiibliÏnû 15–20 ãlenÛ.

Komise se na sv˘ch schÛzkách schází pravidelnû ve ãtrnáctidenních intervalech, zpravidla
s v˘jimkou období letních prázdnin, období mezi vánoãními svátky a zaãátkem nového roku. 
Kromû pravideln˘ch schÛzek byly v pfiípadû, kdyÏ bylo nezbytné projednat v˘znamnûj‰í
právní pfiedlohy, jak˘mi byly napfi. návrhy zákonÛ pfiipraven˘ch za úãelem reformy správního
soudnictví, organizovány uÏ‰í schÛzky, kter˘ch se kromû pfiedsedy komise a jejího tajemní-
ka úãastnili pouze ti ãlenové komise, ktefií se danou problematikou dlouhodobû zab˘vali
a pfiipravili k vybrané pfiedloze své expertní posudky.

V prÛbûhu popisovan˘ch dvou let komise v rámci sv˘ch pravideln˘ch schÛzek vyjádfiila své
stanovisko témûfi bez v˘jimky ke v‰em návrhÛm zákonÛ, které Poslanecká snûmovna pro-
jednávala. Komise, pfiípadnû její jednotliví ãlenové, pfiipravili také celou fiadu podrobn˘ch sta-
novisek k vybran˘m návrhÛm, které komise povaÏovala za zvlá‰tû závaÏné. Tato stanovis-
ka, stejnû jako obecnûj‰í závûry komise k ostatním návrhÛm zákonÛ, byla poskytnuta posla-
neckému klubu âSSD, vedení strany a také pfiíslu‰n˘m ãlenÛm vlády.

BohuÏel komise zastává názor, Ïe v fiadû pfiípadÛ není na její stanoviska brán zfietel. To se
t˘ká i tûch nejzávaÏnûj‰ích pfiípadÛ, kdy mÛÏe pfiijetím konkrétního návrhu dojít nejenom
k poru‰ení zájmÛ âSSD jako strany, ale také zájmÛ jejích voliãÛ. Komise mnohokrát upo-
zornila na pfiím˘ rozpor konkrétního návrhu buì s programem âSSD, nebo s programem
vlády. 

Kromû projednávání návrhÛ právních pfiedpisÛ, které tvofiilo hlavní náplÀ její ãinnosti,  se
komise také úspû‰nû podílela na pfiípravû programov˘ch dokumentÛ âSSD v tûch ãástech,
které se dot˘kají jejího oboru pÛsobnosti. ¤e‰í téÏ stíÏnosti jednotlivcÛ na nezákonn˘ nebo
nesprávn˘ postup orgánÛ vefiejné moci. 

18. Komise pro ekonomiku vefiejné správy a regionální rozvoj
pfiedseda: ing. Radko Martínek garant P âSSD: Richard Dolej‰

V komisi pracuje 38 ãlenÛ. 
Jednání komise se pravidelnû zúãastÀuje více neÏ polovina z nich. Komise se ke sv˘m jed-
náním scházela spí‰e nepravidelnû, zejména s ohledem na potfieby projednávání jak obec-
n˘ch koncepcí, tak pozdûji také jednotliv˘ch návrhÛ zákonÛ dot˘kajících se problematiky
spojené s dokonãením reformy vefiejné správy âR. 

Jak vypl˘vá ze zápisÛ z jednání, komise upozornila v fiadû pfiípadÛ na nedostatky pfiedmût-
n˘ch norem a navrhla také moÏnosti, jak˘m zpÛsobem by mohly b˘t odstranûny. Na její názo-
ry v‰ak ãasto nebyl brán zfietel.
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Komise se pfii své ãinnosti podílela úspû‰nû také na pfiípravû programov˘ch dokumentÛ
âSSD v ãástech dot˘kajících se oboru její pÛsobnosti.

19.  Komise pro lidská práva a národnostní men‰iny
pfiedsedkynû: Ing. Hana Orgoníková garantka P âSSD: JUDr. Jitka Kupãová

Komise má 11 ãlenÛ a jednala v uplynulé období 5x. 
Zejména se vûnovala tûmto problémov˘m okruhÛm:
–  soustavnému sledování romské problematiky;
–  navazujícím ãástem Základního programu (závûr: nemûnit 5. kapitolu); 
–  hodnocení v˘roãních Zpráv o stavu lidsk˘ch práv v âeské republice (2003–2004);
–  stavem a moÏnostmi brnûnského Muzea romské kultury a podporou jeho postátnûní;
–  pfiipravovanou novelizací ústavní Listiny svobod a práv.

Profilující materiály a knihy:
Libu‰e ·ilhanová: Vybrané otázky lidsk˘ch práv v âeské republice

20.  Komise pro problematiku církví a náboÏensk˘ch organizací
pfiedseda: PhDr. Karel Floss  garantka P âSSD: (MUDr. Marie Souãková)
místopfiedseda: Ing. Miroslav Nûmeck˘

Komise se schází s v˘jimkou letních prázdnin 1x mûsíãnû a pracuje v ní 18 ãlenÛ.
Komise se v poslední dobû zab˘vala velmi intenzivnû pfiedev‰ím otázkou navracení církevního
majetku a zformulováním budoucího modelu financování církví.Tento úkol byl fie‰en jako zadá-
ní MK resp. vlády od konce dubna 2004, kdy byly vládou zaslané materiály komisi pfiedány.

Komise se v rámci zpracování podkladÛ spojila s nejvy‰‰ími zástupci jednotliv˘ch církví v âR,
Ekumenickou radou církví a církevním odborem MK. Koneãnou formulaci stanoviska komise
zpracoval po  odborné stránce ãlen komise a spolupracovník Legislativní rady vlády JUDr. Jifií
âáp a toto stanovisko bylo MK zasláno 24. 6. 2004. 

10. prosince 2004 byly komisi zaslány materiály MK resp. vlády, jeÏ se t˘kaly novely zákona
o církvích a komise byla poÏádána o urgentní vyjádfiení. Pfies víkend  bylo vypracováno sta-
novisko, jehoÏ odborn˘m garantem byl opût JUDr. âáp. 

Práci komise rovnûÏ zohledÀuje ve sv˘ch ãláncích pfiedseda komise doc. PhDr. Karel Floss,
jenÏ pravidelnû pfiispívá do ãasopisu Trend. Zatím poslední z jeho ãlánkÛ vy‰el v Trendu 1/05.

21.  Komise historická
pfiedseda: PhDr. J. Malínsk˘ garant P âSSD:   mpfi. Ing. Martin Starec 

Komise má 24 ãlenÛ a jednala v uplynulém období celkem 14x, z toho jako subkomise (do
18. fiíjna 2003) se se‰la 5x. Z rozsáhlé aktivity zmiÀuji: 

Oslavy 125. v˘roãí zaloÏení strany:
� zpracování ideové koncepce oslav  (vydatné pfiispûní ãlena komise dr. Karla Hrubého) 

na udûlení pamûtní plakety navrÏeno 46 a pamûtního listu 12 historick˘ch osobností
(dotazníky aÏ na v˘jimky zpracovány ãlenem komise dr. Josefem Tome‰em), pfii zpraco-
vávání nominací digitálnû vyuÏito podnûtÛ elektronick˘ch (korespondenãních) ãlenÛ
komise prof. Radomíra LuÏi a dr. Karla Hrubého;         

� posouzení libreta stálé v˘stavní expozice k 125. v˘roãí zaloÏení strany zpracovaného ve
vzorné kvalitû fieditelem Bártou (realizováno Bártov˘m t˘mem a spoleãností DEMOS-DTP
Atelier);

� zpracování velmi kvalitní putovní regionální olomoucké historické expozice ãlenkou
komise Mgr. ·árkou Krákorovou, místopfiedsedkyní KVV Olomouckého kraje;

� zpracovávání ceremoniáfie slavnostních pfiedávání pamûtních plaket a mikrolaudácií
laureátÛ Peckovy plakety pfiedsedou komise dr. Jifiím Malínsk˘m;

� splnûní úkolu P âSSD na pfiesné vymezení dûjinného v˘znamu generálního tajemníka
a pfiedsedy strany Bohumila Lau‰mana (zpracováno nejmlad‰ím ãlenem komise 
Bc. Markem Semerádem); 

� t˘mová spolupráce a oponentura knihy Josefa Tome‰e PrÛkopníci a pokraãovatelé
(Praha Demos 2003, doposud 4 kladné recenze v odborném tisku); 

� spolupofiadatelství slavnostní konference ke 125. v˘roãí zaloÏení âSSD 14. dubna 2003
v prostorách jednací sínû poslaneckého klubu âSSD PS PâR ve Snûmovní 1 s MDA
(MDA doposud nevydán sborník z jejího jednání s fiadou dÛleÏit˘ch referátÛ i podnût-
n˘ch vystoupení vãetnû my‰lenkovû invenãního úvodu tehdej‰ího pfiedsedy strany dr. Vla-
dimíra ·pidly za úãasti 152 osob). 

Odborné aktivity (programatická ãinnost):
� zpracování koncepce ãinnosti komise (schváleno P âSSD 17. dubna ã. usn.

12P/245/04, autor dr. Malínsk˘);
� gesce nad ãástí 1. 1. (Kdo jsme) základního (dlouhodobého) programu (dr. Malínsk˘,

doc. Hájek, prof. Kárník); 
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� dvojí pojetí marxismu v historii ãeského (ãeskoslovenského) sociálnûdemokratického
hnutí a vûcné a obsahové rozdíly mezi sociálnûdemokratick˘m a komunistick˘m socia-
listick˘m proudem (dr. Malínsk˘, doc. Hájek, dr. Hrub˘, prof. Kárník, doc. Kuãera);

� obûti âSSD za II. svûtové války (dr. Tome‰, doc. Hájek, prof. LuÏa);
� regionální historie strany (Mgr. Samec, Mgr. Houfek, Fára, Koukal, Mgr. Krákorová);
� vklad do vnitrostranického vzdûlávání (dr. Malínsk˘);
� kulturní dûdictví hmotné v historii âSSD (Mgr. Houfek);
� lexikografie minulosti a souãasnosti âSSD (dr. Tome‰); 
� sociálnûdemokratické a demokratickosocialistické aspekty metodologické a obsa-

hové v prvorepublikové Kárníkovû syntéze (dr. Malínsk˘, prof. Kárník, dr. Tome‰, doc.
Kuãera, dr. Neudorflová);

� sociálnûhistorické souvislosti „ransdorfismu“ a globální sociálnûdemokratické hnutí
(dr.  Malínsk˘);

� Edvard Bene‰ (demokracie socializující) a âeskoslovenská sociálnû demokratická stra-
na dûlnická (dr. Malínsk˘);

� „programatika“ ãeského (ãeskoslovenského) Godesbergu 2. poloviny 20. let XX. stole-
tí (dr. Malínsk˘).

Ostatní ãinnost (legislativa, vefiejná témata, v˘znamná jubilea apod.):
� navázání soustavné spolupráce se Spoleãností Edvarda Bene‰e (17. ãervna 2003); 
� pfiedná‰ková ãinnost: 5x MDA (2x Brno (Lau‰man) a vnitrolevicové rozdíly, 1x prezen-

tace Tome‰ovy knihy v Ústí nad Labem, 1x dûjiny âSSD v Plzni, 1x prezentace Kárníko-
vy knihy v MDA Praha – dr. Malínsk˘, dr. Tome‰, prof. Kárník); 

� lau‰manovsk˘ semináfi v záfií 2003 a proslov nad hrobem 2004 po odhalení pamûtní
desky Lau‰manovy;   

� semináfi k 85. v˘roãí zaloÏení âSR v fiíjnu 2003 v Mladé Boleslavi (dr. Jermáfi); 
� semináfi historickodokumentaãní skupiny Pfiedvoj k 60. v˘roãí zaloÏení známé odbojové

levicové skupiny 31. 10. 2003 (doc. Hájek); 
� vklad do vnitrostranického vzdûlávání (Historie âSSD I – III); 
� soustavná úãast ve v˘boru pro zfiízení praÏského pomníku Edvarda Bene‰e (spolupráce

s odbornou kulturní komisí) a pfii poloÏení pamûtního kamene k témuÏ v kvûtnu 2004; 
� spoluúãast na oslavách 120. v˘roãí narození Edvarda Bene‰e, zejména spolupofia-

datelství semináfie historikÛ Spory o Edvarda Bene‰e 15. dubna 2004 pod zá‰titou pfied-
sedy PS dr. Zaorálka v Sále státních aktÛ PS PâR za úãasti 100–110 osob; 

� podpora v˘zvy ASUD Nechceme novou Bílou Horu a Petice 17. listopadu vztahující se
k problémÛm kolem v˘uky dûjepisu; 

� zámûr projektu na zfiízení Památníku PraÏského jara 1968;
� navázání kontaktÛ s historickou komisí SPD 27. dubna 2004 (dr. Malínsk˘); 
� ãinná spoluúãast na prosazování lex Bene‰ a archivního zákona na jafie 2004;
� soustavné sledování v˘voje prací na zámûru zákona o vefiejné podpofie vûdy a v˘zkumu;
� podpora zámûru na postupné vybudování Nûmecko-ãeského muzea v Ústí nad Labem

(Collegium Bohemicum, Mgr. Houfek);
� soustavné sledování v˘voje kolem zmûn vyvolan˘ch nov˘m archivním zákonem ve vzta-

hu k ústfiednímu archivu. 

Profilující materiály a knihy:
Jifií Malínsk˘ – Josef Tome‰, Z historie ãeské sociální demokracie (listopad 2003) 
Jifií Malínsk˘, Úvodní slovo k první kapitole Základního programu (bfiezen 2004)
Jifií Malínsk˘, Spory o Edvarda Bene‰e (kvûten 2004)  
Jifií Malínsk˘, Edvard Bene‰ a nástin obrysu jeho vztahÛ k âeské stranû sociálnû demokra-
tické jako dûdiãce tradic ãeského demokratického socialismu (ãerven 2004)
Jifií Malínsk˘, âesk˘ Godesberg I. PfiedsíÀ âeského Godesbergu (obsahovû pragmatické
a ideovû  programové vûcné rozdíly sociálnû demokratického a komunistického proudu
v obecnû  socialistickém smûru a smûfiování 1920–1927). Materiálová esej (leden 2005) 
Marek Semerád, profesor Josef Macek: Politická biografie pfiedního socialistického ekonoma
(prosinec 2004),
Marek Semerád, Bohumil Lau‰man, Závûreãné doporuãení (listopad 2004)
Josef Tome‰, PrÛkopníci a pokraãovatelé. Osobnosti v dûjinách ãeské sociální demokracie /
Biografick˘ slovník, Praha Demos 2004

22.  Komise pro koordinaci spolupráce se zájmov˘mi organizacemi
garant P âSSD: Ing. Zdenûk ·kromach

Komise byla zaloÏena na konci roku 2004 na základû iniciativy pfiípravného v˘boru. Nyní
probíhají konzultace k upfiesnûní náplnû ãinnosti. Pfiedseda nebyl dosud jmenován.
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23.  Komise pro druÏstevnictví
pfiedseda: JUDr. Ivan Pfiikryl

Tato komise byla ustavena rozhodnutím P âSSD 14.1. 2005 a k jejím prvním úkolÛm bude
patfiit materiál o úloze druÏstevnictví, kter˘ bude pfieloÏen vládû v mûsíci únoru 2004.
Pro jednání sjezdu pak odborná komise vypracuje zásady, které se promítnou do programo-
v˘ch dokumentÛ strany.

Komise politick˘ch anal˘z:
byla vyÀata ze struktury odborn˘ch komisí a byla podfiízena pfiímému vedení nejprve b˘valé-
ho pfiedsedy strany PhDr. V. ·pidly a posléze statutárního místopfiedsedy Mgr. S. Grosse.

Závûr :

Hlavním úkolem odborn˘ch komisí (mimo jejich odbornou ãinnost), místopfiedsedy strany pro
odborné zázemí strany a Sekretariátu odborn˘ch komisí je:

1) dopracování komunikaãních vazeb s ministry ãi námûstky ministrÛ, které do funkcí nomi-
novala âSSD,

2) dotvofiení  komunikaãních vazeb s krajsk˘mi odborn˘mi komisemi, které by na své úrov-
ni mûly zaãít postupnû hrát roli obdobnou té, kterou mají ústfiední komise vÛãi ústfiedním
orgánÛm strany, poslaneckému klubu a ministrÛm vlády nominovan˘mi âSSD, tj. ke KVV,
krajskému klubu zastupitelÛ âSSD a eventuálnû k starostÛm, místostarostÛm a radním
za âSSD.

3) Zajistit informování co nej‰ir‰ího okruhu ãlenstva o odborn˘ch stanoviscích âSSD pro-
stfiednictvím Intranetu âSSD. 
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SEKRETARIÁT ODBORN¯CH KOMISÍ ÚVV âSSD

Hybernská 7, 110 00 Praha 1

E-mail: odb_komise@socdem.cz
fax: 296 522 266

Vedoucí sekretariátu: Mgr. Karel Zemek, CSc. 296 522 266

Pracovnice sekret.: Marie Pánková 296 522 266

Tajemníci komisí: Ing. Marie Vlková 296 522 265

PhDr. Jifií Malínsk˘ 296 522 267

MUDr. Julius Müller 296 522 267

Mgr. Jan ·míd 296 522 265

Lucie Îemliãková 296 522 258

JUDr. Jan Kudrna

Milada Barto‰ová
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4   (18)

10   (52)

2    (8)

1  (33)  

1    (4)

Poãet náv-
‰tûv materiá-

lÛ komise

98

119 

288 

733

537  

71

700

180

43

116   

14 

315

444

115 

95  

49

Souhrn
náv‰tûv

363

435 

b/  

1226

879

312   

1941 

1076

664 

b/

938

1193

602 

457

293
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Komise

Branná
a bezpeãnostní

Bytová

Dopravní

Historická

Informaãní 2/

Kulturní

Národohospo-
dáfiská

Sociální

Sportovní1/

·kolská1/ 

Vûdní

Vefiejná správa

Zahraniãní

Zdravotní

Zemûdûlská

Îivotní 
prostfiedí

Nejnav‰tûvovanûj‰í materiály

Josef  Nekvapil: Za krach zákona o provozu na
komunikacích nenese vinu âSSD .........................67 

Bydlení: reakce na ãást t˘kající se problematiky
bydlení v ãlánku z Hospodáfisk˘ch novin: ·koly,
byty a zdravotnictví dostaly Modrou ‰anci...........57
Prohlá‰ení poradcÛ SON âR k situaci kolem
nájemného a sluÏeb spojen˘ch s bydlením  .......27

Jaromír Schling, Stanovisko pfiedsedy dopravní
komise âSSD.............................................................62
Ze zápisu ze zasedání dopravní komise âSSD 
25. záfií  2003 ............................................................59 
Antonín Peltrám: V˘konové m˘to v SRN ...............49

J. Malínsk˘ – J. Tome‰, Z historie ãeské sociální
demokracie.............................................................152,
Zfiízení odborné historické komise.........................62 
Milo‰ Bárta a kol., Grafická ãást v˘stavy 
k 125. v˘roãí zaloÏení âSSD...................................55 

Stanovisko odborné komise âSSD pro informatiku a
telekomunikace k dosavadnímu postupu státu pfii
v˘konu akciov˘ch práv ve spoleãnosti âesk˘  Telecom
78, Stanovisko odborné komise âSSD pro informatiku
a telekomunikace k souãasn˘m bezpeãnostním aspek-
tÛm v oblasti telekomunikací a informatiky.................64

Koncept doktríny kulturního dûdictví .........................57

Milo‰ Pick:: SníÏení danû z pfiíjmu právnick˘ch
osob a podpora  investování .................................72
Zápis z roz‰ífieného jednání prac. kom. pro finanã-
ní a kapitálov˘ trh.....................................................60 
Jaroslav Ungermann: DaÀová optimalizace, resp.
daÀové ráje ...............................................................49
Valtr Komárek: Strategická v˘chodiska pro ãeskou
ekonomiku ................................................................48  

Martin PotÛãek, Naléhavá v˘zva  sociální  komise
ÚVV, P a PG  âSSD ...............................................113
Milada Barto‰ová, Rovnost muÏÛ a Ïen v dÛ-chodo-
vém zabezpeãení ãi zv˘hodnûní  Ïen podle poãtu
dûtí ?..........................................................................67

Sportovní doktrína....................................................43

Dlouhodobá koncepce vzdûlávací politiky âSSD
ke vzdûlávání.............................................................86 
zahrnuje i MDA  a SDTJâR 

Rostislav Mach: Dopis pfiedsedovi Rady pro
v˘zkum a v˘voj.........................................................14

Semináfi k dal‰í etapû vefiejné správy 
23. 10. 2003..............................................................104 
Semináfi k energetické, bytové a ekologické politi-
ce 13. 10. 2003 .........................................................87

Linda Kopecká: Cesta premiéra po zemích Blízkého
v˘chodu  pfiinesla konkrétní ekonomické v˘sledky
....................................................................................71
Václav Kural: Stanovisko pracovní skupiny zahra-
niãní komise âSSD k diskusi o tzv. památníku pro
vyhnané ....................................................................66
Vladimír Müller: Zpráva z jednání XXII. kongresu
Socialistické internacionály v Sao Paulu 
25.-29. fiíjna 2003 .....................................................61 

Návrh zdravotní doktríny âSSD ............................88

Reforma zemûdûlského sektoru v podání 3T
(Tlust˘, Tyl a spol.) …………………………………...95

Stanovisko vedení ekologické komise âSSD „DÛvody
k obnovení rozhodujícího vlivu âSSD v MÎP" .........49 

Celkov˘
poãet

náv‰tûv

265 

316

b/

493

342

241

1241

896

499

b/

623

749

487

362 

254 

Poãet mate-
riálÛ komi-
se (celkem)

2   (7)

6  (11) 

7     b/

21 (36)

12  (12)

2    (5)

21 (160) 

2  (98)

1    (3)

2    (4)

1      b/

4   (18)

10   (52)

2    (8)

1  (33)  

1    (4)

Poãet náv-
‰tûv materiá-

lÛ komise

98

119 

288 

733

537  

71

700

180

43

116   

14 

315

444

115 

95  

49

Souhrn
náv‰tûv

363

435 

b/  

1226

879

312   

1941 

1076

664 

b/

938

1193

602 

457

293

1/ Ústfiední odborné komise pro ‰kolství a vzdûlávací politiku a pro sport a tûlov˘chovu
2/ Ústfiední odborná komise pro telekomunikace a informatiku
b/ PoÏadované údaje nelze uvést
V tomto pfiehledu lze  bohuÏel uvést poãet náv‰tûv pouze na intranetu âSSD a nikoli na internetov˘ch strán-
kách âSSD www.socdem.cz, kde byly vystaveny materiály t˘kající se programové diskuse v rubrice „Progra-
mová diskuse 2004 – 2005“. I také tímto je vypovídací hodnota tabulky ponûkud omezena.

Zpracoval: PhDr. Jifií Malínsk˘
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Pofiadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-12

11-12

13

14

15-16

15-16

Autor

Jifií Malínsk˘
Josef Tome‰

Martin PotÛãek

Neuv.

Neuv.

Neuv.

Neuv.

Neuv.

Neuv.

Milo‰ Pick

Linda Kopecká

Milada Barto‰ová

Josef  Nekvapil

Václav Kural

Neuv.

Jaromír Schling

Jifií Malínsk˘

Název materiálu

Z historie ãeské sociální demokracie

Naléhavá v˘zva  sociální  komise ÚVV, 
P a PG  âSSD

Semináfi k dal‰í etapû vefiejné správy 
23. 10. 2003

Reforma zemûdûlského sektoru v podání
3T (Tlust˘, Tyl a spol.)

Návrh zdravotní doktríny âSSD

Semináfi k energetické, bytové a ekolo-
gické politice 13. 10. 2003

Dlouhodobá koncepce vzdûlávací politi-
ky âSSD ke vzdûlávání

Stanovisko odborné komise âSSD pro
informatiku a telekomunikace k dosavad-
nímu postupu státu pfii v˘konu akciov˘ch
práv ve spoleãnosti âesk˘  Telecom

SníÏení danû z pfiíjmu právnick˘ch osob
a podpora  investování  

Cesta premiéra po zemích Blízkého
v˘chodu  pfiinesla konkrétní ekonomické
v˘sledky

Rovnost muÏÛ a Ïen v dÛchodovém
zabezpeãení ãi zv˘hodnûní  Ïen podle
poãtu dûtí?

Za krach zákona o provozu na 
komunikacích nenese vinu âSSD  

Stanovisko pracovní skupiny zahraniãní
komise âSSD k diskusi o tzv. památníku
pro vyhnané

Stanovisko odborné komise âSSD pro
informatiku a telekomunikace 
k souãasn˘m bezpeãnostním aspektÛm
v oblasti telekomunikací a informatiky  

Stanovisko pfiedsedy dopravní komise
âSSD

Zfiízení odborné historické komise

Komise

Historická

Sociální

Pro ekonomiku vefiejné
správy a regionální rozvoj 

Zemûdûlská

Zdravotní

Pro ekonomiku vefiejné
správy a regionální rozvoj

Pro ‰kolství a vzdûlávací
politiku

Telekomunikace 
a informatika

Národohospodáfiská

Zahraniãní

Sociální

Branná a bezpeãnostní

Zahraniãní

Telekomunikace 
a informatika

Dopravní

Historická

Poãet
náv‰tûv

152

113

104

95

88

87

86

78

72

71

67

67

66

64

62

62

NEJNAV·TùVOVANùJ·Í MATERIÁLY ÚST¤EDNÍCH ODBORN¯CH KOMISÍ
NA STRANICKÉM INTRANETU

Zpracoval Jifií Malínsk˘
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