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NÁVRH USNESENÍ:

XXXII. sjezd schvaluje Zprávu místopfiedsedy pro fiízení âSSD.
XXXII. sjezd schvaluje Zprávu o hospodafiení âSSD.
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VáÏené pfiítelkynû, váÏení pfiátelé, váÏení hosté!

Pfiedkládám vám Zprávu místopfiedsedy pro fiízení âSSD spolu se Zprávou o hos-
podafiení âSSD za období od XXXI. sjezdu âSSD. Vût‰ina zde uveden˘ch informací bude
z let 2003 a 2004 a také z poãátku roku 2005. Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ se v‰ak mnohdy
dotknu i událostí let pfiedchozích, vût‰inou z roku 2002. Zprávu o zahraniãní politice âSSD
pfiedkládám samostatnû.

Zprávy jsou ãlenûny do pûti ãástí, pfiedstavující samostatné celky o urãité problematice.
Vzájemné odkazy propojují tyto relativnû samostatné ãásti v jeden celek. Zprávy podávají
struãnou informaci pfiedev‰ím o oblastech ãinností spadajících do úseku místopfiedsedy pro
fiízení âSSD tj. o organizaãní a ekonomické sekci. Nevûnují se proto (aÏ na nutné v˘jimky)
informacím z mediální oblasti, oblasti práce odborného zázemí strany a komunální a regio-
nální problematiky.

Zprávy budou doplnûny dodatkem pfiedan˘m delegátÛm pfiímo na sjezdu. Ten pak spolu
s ústním vystoupením pfiedkladatele bude obsahovat nejen informace, které nebylo moÏno
z ãasov˘ch dÛvodÛ uvést v písemn˘ch zprávách, ale i aktuální informace z období tûsnû pfied
XXXII. sjezdem strany.

1. Zpráva místopfiedsedy pro fiízení âSSD

V‰echny v˘znamné otázky spadající do oblasti ãinnosti popsané ve Zprávû místopfied-
sedy pro fiízení âSSD byly a jsou pravidelnû projednávány v ústní i písemné podobû v PG,
s pfiedsedy KVV, P âSSD a ÚVV âSSD. Svûdãí o tom pravidelné zprávy, pfiedkládané orgá-
nÛm âSSD i stranické vefiejnosti.

âinnost krajsk˘ch organizací a jejich prostfiednictvím okresních (i místních), je organi-
zaãnû i finanãnû zabezpeãena, organizace mají vysok˘ stupeÀ organizaãní i finanãní samo-
statnosti. Nejen ústfiední sekretariát (ÚS), kter˘ sídlí v Lidovém domû v Praze, ale i 9 KVV
(vã. PraÏského a Stfiedoãeského kraje) sídlí v nemovitostech, které jsou majetkem âSSD.
Vybavenost ÚS, KVV a OVV je dnes na velmi vysoké úrovni. PfiipomeÀme jiÏ dfiíve pofiízené
automobily, poãítaãe ãi kopírky, ale také nové vybavení kanceláfií, pravidelnou obnovu poãí-
taãové a komunikaãní techniky vã. internetu, e-mailového spojení ãi sítû zpráv SMS.

Organizaãní struktura âSSD se v posledních dvou letech v˘znamnû nezmûnila. Exi-
stenci krajsk˘ch, okresních a místních organizací dnes berou na‰i ãlenové za naprostou
samozfiejmost. 

Souãástí práce Organizaãní sekce âSSD je v‰estranné zabezpeãení ãinnosti orgánÛ
âSSD, pfiedev‰ím pak P a ÚVV âSSD a organizaãní ãinnosti strany. Materiály k jednání
jsou pfiipravovány a rozesílány v fiádn˘ch termínech, tvofií ucelené fiady (do ledna 2005 jich
bylo pfiipraveno a projednáno na 480), jsou doplnûny Ïivotopisem projednávání a jsou vût‰i-
nou i v elektronické podobû. Zázemí pro jednání stranick˘ch orgánÛ je zaji‰tûno tak, aby pro-
bíhalo bez problémÛ, ve schváleném rozsahu a programové náplni. Pfiehled projednan˘ch
materiálÛ, pfiijatá usnesení a jejich plnûní je k dispozici v‰em ãlenÛm i orgánÛm âSSD.

Pro lep‰í koordinaci termínÛ akcí âSSD byl zpracován a je pravidelnû aktualizován
Kalendáfi akcí âSSD, zahrnující v‰echny nahlá‰ené akce orgánÛ âSSD aÏ do úrovnû krajÛ
vã. v˘znamn˘ch okresních akcí.

âlenská základna âSSD (viz ãást 3.) je pfiedstavena prostfiednictvím samostatného
tabulkového pfiehledu vã. komentáfie, popisujícího stav tak, jak jej vidíme poãátkem roku
2005 vã. údajÛ, zahrnujících v˘voj ãlenské základny od obnovení âSSD.

Kontakt místopfiedsedy pro fiízení s ãlenskou základnou na v‰ech úrovních byl v uply-
nulém období v˘razn˘, pfies 290 náv‰tûv za 21 mûsícÛ. V roce 2003 to bylo 123 v˘jezdÛ,
z toho 41 na KVV, 35 na OVV resp. MO a 16 na jednání o nemovitostech. V roce 2004 pak
167 v˘jezdÛ, z toho 35 na KVV, 28 na OVV resp. MO a 24 na jednání o nemovitostech. Spekt-
rum náv‰tûv zahrnovalo jednání orgánÛ strany pfies volební akce aÏ po pietní akty ãi setkání
se ãleny. PrÛbûÏnû byly fie‰eny problémy v ãlenské základnû, které pfiekroãily rámec dané-
ho okresu ãi kraje. Jednalo se napfi. o pfieregistraci ãlenské základny v Libereckém kraji
a Praze 5 a odvolání oproti zru‰ení ãlenství ze ‰esti okresních organizací. P âSSD byla na
vûdomí doruãena témûfi desítka návrhÛ na rozhodãí fiízení. 

Poãet zamûstnancÛ âSSD oproti pfiedchozím obdobím klesl. V roce 2002 byl prÛmûrn˘
fyzick˘ poãet zamûstnancÛ 193 a prÛmûrn˘ pfiepoãten˘ poãet zamûstnancÛ 187, v roce 2003
pak 192/186 a v roce 2004 jiÏ 188/183. K 1. 1. 2005 ãinil fyzick˘ stav 172 (31.12. 2002 to



bylo 195) a pfiepoãten˘ 169,23 pfii 12 (k 1. 4. 2003 to bylo 25) dohodách o pracovní ãinnosti
(pfiepoãteno na max. 4,87). 

âSSD zamûstnává odpovídající poãet pracovníkÛ se zmûnûnou pracovní schopností
(informace za rok 2003). Aparát strany je stabilizován, lze to doloÏit i nárokem na 13. plat.
Poãet jeho pfiíjemcÛ stoupl o 11 (poãet zamûstnancÛ bez nároku klesl ze 47 v roce 2003 na
36 v roce 2004). 

Se stabilizací aparátu souvisely i personální zmûny. Po sjezdu byla jmenována vedoucí
personálního oddûlení, vedoucí sekretariátu pfiedsedy, asistenti místopfiedsedÛ a postupnû
do‰lo ke zmûnám ve vût‰inû oddûlení ÚS na funkcích vedoucích i fiadov˘ch pracovníkÛ.
Z tûch na KVV lze pfiipomenout jen jmenování nov˘ch krajsk˘ch tajemníkÛ ve Stfiedoãeském,
Pardubickém a Jihoãeském kraji, stabilizaci tajemníka v Karlovarském a probíhající zmûny
v kraji Libereckém. Také na mnoha OVV do‰lo ke jmenování nov˘ch tajemníkÛ.

PrÛmûrná hrubá mzda v roce 2002 ãinila 18 052 Kã (volební rok), v roce 2003 pak 17
234 Kã (vysoká nemocnost, nástup nov˘ch zamûstnancÛ) a v roce 2004 jiÏ 18 955 Kã (nov˘
mzdov˘ fiád, zv˘‰ení mzdov˘ch tarifÛ, pfiefiazování do vy‰‰ích platov˘ch tfiíd, volební rok).
OdmûÀování zamûstnancÛ je transparentní a odpovídá aktuálním moÏnostem âSSD. 

Kolektivní smlouva, uzavfiená poãátkem roku 2004, zaji‰Èuje odpovídající pracovní
a platové podmínky na‰ich zamûstnancÛ. Její souãástí je i nov˘ Mzdov˘ fiad âSSD, kter˘
obsahuje nûkteré zásadní zmûny v odmûÀování zamûstnancÛ, mj. zv˘‰ení tarifní mzdy (na
úkor pohyblivé sloÏky mzdy) a zavedení nové v˘‰e pohyblivé sloÏky ve v˘‰i 30 %, objektiv-
nûj‰í stupnici poÏadavkÛ na kvalifikaci zamûstnancÛ pro zafiazování do platov˘ch tfiíd vã. pfie-
hledu povolání a ãinností, zv˘hodnûní poskytování pfiíspûvkÛ a odmûn pfii Ïivotních v˘roãích
a pfii dlouhodobém pracovním pomûru. Funguje Fond zamûstnavatele, ze kterého jsou
poskytovány pÛjãky a pfiíspûvky, zv˘hodnûny byly stravenky. Souãástí byla i stabilizace tabul-
kov˘ch míst a jejich obsazení. Vy‰‰í tfiída byla pfiiznána 22 tajemníkÛm a dal‰ím pracovníkÛm
ÚS. 21 tajemníkÛ (pokles) má Ïivnostenské oprávnûní a je‰tû „podniká“. Spolupráce s odbo-
rovou organizací je na velmi dobré úrovni, problémy jsou neodkladnû fie‰eny.

Na personálním oddûlení je vedena personální databáze, mající k 1.1. 2005 celkem
362 poloÏek (250 uchazeãÛ s vysoko‰kolsk˘m a 112 se základním a stfiedo‰kolsk˘m vzdû-
láním). ÚVV koncem roku 2004 schválil Zásady personální práce âSSD, které navazují na
pfiedchozí schválené dokumenty a v˘raznû aktualizují postupy âSSD v personální oblasti.
UplatÀují se v˘bûrová fiízení a od dubna 2003 je zavedena jednotná tfiímûsíãní zku‰ební
doba, ve které kaÏd˘ novû pfiijat˘ zamûstnanec projde vstupním osmihodinov˘m ‰kolením
ukonãen˘m testem a praktickou zkou‰kou na PC. Zamûstnanci jsou ãastûji vysíláni na ‰ko-
lení, samozfiejmostí je úãast na semináfiích pofiádan˘ch v pfiedvolebních obdobích pro tajem-
níky, manaÏery, kandidáty a dal‰í zájemce. ÚVV na svém prvním posjezdovém zasedání roz-
hodl, Ïe nebude ve svém nadcházejícím volebním období udûlovat v˘jimky, t˘kající se voli-
telnosti zamûstnancÛ âSSD do stranick˘ch funkcí.

V˘znamn˘m poãinem v uplynulém období bylo posílení vnitrostranického vzdûlávání,
aÈ uÏ o v˘‰e uvedené formy, ãi formy realizované prostfiednictvím MDA. Vzdûlávání organi-
zované centrem je hrazeno z prostfiedkÛ ÚS, vzdûlávání prostfiednictvím MDA je hrazeno na
základû projektu MDA schvalovaném P âSSD a vzdûlávání na úrovni KVV a OVV bude poãí-
naje rokem 2005 fie‰eno formou dotace pro KVV.

Vnitfiní normy âSSD (tzv. „Modrá kniha“) byly kompletnû novelizovány (v˘tisky byly
zafiazeny do ucelené ãíselné fiady) dle harmonogramu z 1. 5. 2003. Dnes je souãástí Modré
knihy jiÏ jen 45 materiálÛ, tj. o 10 (o 18 %) ménû neÏ k 1. 5. 2003 (tehdy 55), z nichÏ 42 bylo
obnoveno, tj. celkem 93 %. Aktualizované materiály jsou k dispozici na intranetu (nûkteré,
urãené i pro vefiejnost, na internetu). Na svoji novelizaci, na základû usnesení P âSSD, ãeka-
jí po schválení nov˘ch stanov ¤ády pfiípravy voleb do PS PâR a ZMO I. a II. Neobnoveny
jsou tak jen 3 (tj. 7 %) dokumenty. Souãástí dvouletého mandátu byl podíl místopfiedsedy pro
fiízení pfii pfiípravû návrhu textu nov˘ch stanov.

Publikaãní ãinnost v sobû zahrnuje rozmanité aktivity. Bylo naplnûno usnesení ÚVV
a v záfií 2003 byl ãasopis Trend (místopfiedseda pro fiízení je ãlenem redakãní rady) poprvé
zaslán zájemcÛm pfies KVV a OVV, od fiíjna bylo jeho zasílání zamûfieno i na MO v poãtu
1.200 ks. V polovinû roku 2003 byl vydán Protokol XXX. a XXXI. sjezdu âSSD, Stanovy
âSSD, Základní (dlouhodob˘) program âSSD a leták zájemcÛm o ãlenství v âSSD.
Materiály jsou k dispozici i na internetu a na CD. âSSD pfiispûla k vydání ãtyfi knih: PrÛkop-
níci a pokraãovatelé (Tome‰), Pocta V. Mikulemu, Pocta F. ·amalíkovi a Pohled zpût/Kde se
básníkÛm porouãí (Bernardová-Volínová/Bernard). Informaãní leták pro nové ãleny (obsa-
huje základní historické údaje o âSSD a hlavní cíle âSSD) byl k dispozici v první polovinû
záfií 2003 prostfiednictvím OVV a zároveÀ byl vypracován Metodick˘ list pro pfiijímání nov˘ch
ãlenÛ âSSD. V polovinû roku 2003 vzal ÚVV na vûdomí Ediãní plán Demosu a Materiály pro
v˘vûsní skfiíÀky âSSD, schválil vydávání Komunální politiky, Práva lidu a „21“ pouze v˘ji-
meãnû pfii v˘znamn˘ch v˘roãích strany, koncepci Pohledu v letech 2003/4 a jeho pfiizpÛso-
bení potfiebám oãekávan˘ch voleb. V roce 2003 bylo vydáno 23 ãísel pfiílohy Práva
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„Pohled“, v roce 2004 21 ãísel (z toho 6 ãísel „Socánka“) a jeho vydávání pokraãuje i v roce
2005.

V˘znamnou pfiemûnou pro‰el internet âSSD (www.socdem.cz) vã. úpravy vztahÛ mezi
âSSD, Demosem a âeskou vydavatelskou pro Internet s.r.o. Probûhla odpovídající za‰kole-
ní krajsk˘ch tajemníkÛ. Pfiehled pfiístupÛ na stránky âSSD hovofií sám za sebe. PrÛmûr roku
2003 byl 17 662 pfiístupÛ (od dubna 2003 uÏ 19 434), prÛmûr roku 2004 pak 23 283 pfiístu-
pÛ (cca  o 32 % více).

KaÏd˘ mûsíc, s v˘jimkou období pfiedvolebních, kdy jsou k dispozici volební materiály,
vydává âSSD aktuální plakát velikosti A3 pro potfiebu MO, OVV a KVV v nákladu 2 000 ks
(14 druhÛ). BohuÏel v˘lep tûchto plakátÛ je v organizacích rozdíln˘ i pfies projekty zpracova-
né pro jednotlivé kraje krajsk˘mi tajemníky. 

Od konce ãervna 2003 vychází nepravidelnû Internetov˘ zpravodaj âSSD, kter˘ je
k dispozici zájemcÛm prostfiednictvím e-mailové po‰ty. V roce 2003 bylo vydáno 14 ãísel,
v roce 2004 7 ãísel a jeho vydávání pokraãuje i v roce 2005.

Byly obnoveny a prÛbûÏnû posilovány diskusní a informaãní moÏnosti intranetové sítû
âSSD (systém vnitfiní komunikace). Ta byla postupnû naplÀována dokumenty (aktivních jich
je dnes pfies 600 a dal‰ích více neÏ 400 jiÏ bylo vyfiazeno). Koncem roku 2004 bylo provo-
zováno celkem 23 tematick˘ch skupin pfii samostatné rubrice v‰eobecné diskuse. Roz‰ifio-
ván byl i poãet pfiístupÛ na ní: v srpnu 2003, dva mûsíce po obnovû, 370 registrovan˘ch uÏi-
vatelÛ, v prosinci 456 a koncem minulého roku jiÏ 1 049. SluÏby v‰ak vyuÏívala pravidelnû
jen cca tfietina úãastníkÛ. Poãty uÏivatelÛ (nejãastûji funkcionáfiÛ) jsou na základû jejich Ïádo-
stí prÛbûÏnû zvy‰ovány, tato moÏnost je bez omezení otevfiena ãlenÛm âSSD.

Po sjezdu do‰lo k tûsnûj‰í koordinaci ãinnosti sloÏek organizaãních a sekretariátu
odborn˘ch komisí (SOK), mj. i mezi SOKem a kraji. V prÛbûhu období do‰lo k racionaliza-
ci ãinnosti sekretariátu vã. personální a úsek byl vybaven odpovídající technikou.

V˘znamnou úlohu tvofií ãinnost Archivu âSSD, kter˘ v uplynul˘ch letech zaznamenal
pokrok ve své ãinnosti jak pro potfieby strany, tak badatelské vefiejnosti. Po sjezdu byl orga-
nizaãnû zaãlenûn do odborného zázemí a posílen personálnû. V souladu s pfiijetím nového
archivního zákona bude tfieba do ãervna 2005 vyfie‰it nov˘ statut archivu a definovat jeho
lokalizaci v dal‰ích prostorách v LD.

V˘sledky voleb v letech 2003 a 2004. Místopfiedseda pro fiízení byl z titulu své funkce
ustanoven i manaÏerem voleb, které v letech 2003-2005 probíhaly. Pfiípravû a prÛbûhu
voleb byla vûnována pravidelná pozornost, jejich pfiíprava, vã. kampanû pro podporu na‰e-
ho vstupu do EU a samotného referenda o pfiistoupení âR k EU, se fiídila pfiíslu‰n˘mi har-
monogramy, opakovanû projednan˘mi rámcov˘mi projekty a postupy nominace kandidátÛ
(v‰e schválené pfiíslu‰n˘mi orgány). Byly pfiipraveny prezentace rámcov˘ch projektÛ na
v‰echny volby na úrovni KVV za pfiítomnosti ãlenÛ vedení strany a Demosu. Ten pfiíslu‰né
projekty pfiipravil, stejnû jako Nabídkov˘ katalog DEMOS a.s. pro rok 2003/4 a Grafick˘
manuál âSSD pro rok 2003/4 a v˘znamnû se podílel na produkci kampaní. 

Souãástí této pfiípravy byla i opakovaná prezentace v˘zkumÛ vefiejného mínûní (od
kvûtna 2003 a naposledy v lednu 2005).

Referendum o pfiistoupení âR k EU. Celková úãast 55,21 %, pro ANO hlasovalo 
77,33 % zúãastnûn˘ch voliãÛ. KampaÀ se podfiídila vládní kampani pfii organizaci desítek
vlastních akcí.

Mimofiádné volby do Senátu 2003. Kandidáti âSSD neuspûli v 1. kole:  ve volebním
obvodu Strakonice J. Samec (6,33 % hlasÛ) a Brno-mûsto M. Souãková (7,52 %). 

Pfiíprava na volby do Evropského parlamentu 2004 probíhala v duchu zadání voleb-
ního ‰tábu a pfiání pfiedních kandidátÛ, pfiedev‰ím lídra a vicelídra kandidátní listiny âSSD.

Volby do Evropského parlamentu 2004. Pfii úãasti 28,32 % voliãÛ obdrÏela âSSD jen
8,78  hlasÛ a získala 2 mandáty (L. Rouãek, R. Falbr) s umístûním na 5. místû. Nejlep‰í okres
KromûfiíÏ (11,74 %), nejhor‰í okres Praha-západ (6,09 %). Nejlep‰í kraj Moravskoslezsk˘
(10,16 %), nejhor‰í kraj Praha (7,68 %).

Pfiíprava na volby do ZK a Senátu 2004. Pravidelné porady s kandidáty, zástupci krajÛ
a zástupci kandidátÛ do Senátu probíhaly na úrovni ÚS i KVV. Poslední z nich v Praze 
16. 9. 2004, pfiedchozí pak 18. 7. (po ÚVV) a 26. 8. (v LD). V˘sledkem bylo v˘razné posíle-
ní centrální a vládní kampanû organizaãnû i finanãnû (viz rozpoãtová zmûna). Volební mana-
Ïer byl do své funkce P âSSD schválen 18. záfií téhoÏ roku.

Volby do zastupitelstev krajÛ 2004. Pfii úãasti 29,62 % voliãÛ obdrÏela âSSD 14,03 %
(-0,63 % oproti volbám v roce 2000) hlasÛ a získala 105 mandátÛ (-6) s umístûním na 
3. místû. Nejlep‰í okres Kutná Hora (19,49 %), nejhor‰í okres Semily (8,87 %). Nejlep‰í kraj
Stfiedoãesk˘ (16,7 %), nejhor‰í kraj Libereck˘ (10,8 %). V˘sledek je prakticky totoÏn˘
s v˘sledky voleb do krajÛ v roce 2000 vã. následného ustanovování krajsk˘ch rad, kdy do‰lo
k poklesu úãasti âSSD ze sedmi krajsk˘ch koalic na souãasn˘ch pût.

Volby do Senátu 2004 vã. mimofiádn˘ch voleb do Senátu 2004. Kandidát J. Laky
v obvodu Znojmo neuspûl v 1. kole (9,4 %),  kandidát E. Kohák v obvodu Praha 4 postoupil
do 2. kola (39,87 %) a dosáhl tak druhého nejlep‰ího v˘sledku âSSD v Praze v novodobé his-
torii Senátu. Do 2. kola postoupili jen 3 kandidáti: S. Kázeck˘ v obvodû Tábor (34,74 %),
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M. Tesafiík, Olomouc (44,25 %) a B. Hejná, Kutná Hora (48,77 %), která dosáhla nejlep‰ího
v˘sledku âSSD v tûchto volbách. Kandidátka M. Emmerová v obvodu PlzeÀ-jih tûsnû nepo-
stoupila (2. místo v 1. kole ale s pfiím˘m postupem prvního). Nebyl tedy zvolen Ïádn˘ kandi-
dát, nepfiízniv˘ v˘sledek lze srovnat jen s volbami pfied ãtyfimi lety, kdy âSSD získala jen jeden
mandát. Na 3. místû se umístilo ‰est kandidátÛ âSSD, na 4. osm, na 5. pût, na 6. tfii a 7. jeden.

DoplÀovací volby v obecních a mûstsk˘ch zastupitelstvech. V osmi termínech jsme
v daném období kandidovali 11x a získali  34 mandátÛ.

Je tfieba zváÏit, jak se mj. podafiilo naplnit usnesení ÚVV zdrÏet se pfii vefiejn˘ch vystou-
peních v˘rokÛ, zpochybÀujících kvalitu kandidátÛ a kandidátek a mediálních polemik, osla-
bujících volební úsilí strany a jaké bylo skuteãné zapojení ãlenÛ a organizací strany do jed-
notliv˘ch voleb.

V˘znamn˘ byl podíl ÚS pfii zaji‰tûní oslav 125. v˘roãí zaloÏení strany v roce 2003.
Slavnostní konference a setkání se uskuteãnily v Praze, krajích i okresech. Udûleno bylo 
123 pamûtních plaket J. B. Pecky na pûti zasedáních ÚVV a 452 pamûtních listÛ (kraje). Pfii
15. v˘roãí obnovení strany bylo udûleno na padesát pamûtních plaket J. Horáka a 100
pamûtních listÛ. DÛstojnû bylo pfiipomenuto sté v˘roãí narození B. Lau‰mana. P âSSD v fiíjnu
2003 ustavilo Historickou komisi âSSD (se subkomisemi pro oslavu 125. v˘roãí zaloÏení
âSSD, odbojovou, pro státní vyznamenání a oslavy 15. v˘roãí obnovení âSSD). Místopfied-
seda pro fiízení pÛsobí jako její garant.

Komise pro rozvoj strany pÛsobila jako poradní orgán místopfiedsedy pro fiízení od záfií
2003. Na jedenácti zasedáních diskutovala organizaãní otázky a zpracovala podklady pro
pfiípravu stanov,  vnitrostranické vzdûlávání a zásady personální politiky. 

V rámci kampanû k reformû vefiejn˘ch financí (druhá fáze byla schválena P âSSD
v ãervnu 2003) se uskuteãnily tfii centrální semináfie a mnoho semináfiÛ na krajích a okresech.
Z druhého a tfietího semináfie v PS vznikl písemn˘ materiál a videokazety pro KVV a OVV.
Na pravideln˘ch tiskov˘ch konferencích reformu objasÀovali pfiedev‰ím ãlenové vedení
âSSD a ministfii, byla projednávána pravidelnû na PK a SK. Na úrovni KVV byly organizo-
vány semináfie, setkání s obãany a tiskové konference. Pravidelné v˘stupy z tiskového oddû-
lení byly dány k dispozici písemnou formou KVV a OVV. Podstatnou ãást materiálÛ tvofiily
podklady k prezentaci z MF a MPSV.

Projekt komunikace s vládou schválen˘ P âSSD na podzim minulého roku posílil
pfiímé komunikaãní moÏnosti mezi pfiedsedy OVV a KVV na stranû jedné a ministry ãi
námûstky ministrÛ za âSSD na stranû druhé.

Orgány âSSD pravidelnû od záfií 2003 projednávaly plnûní usnesení XXXI. sjezdu
(v‰echna jsou splnûna), samozfiejmostí jsou kontroly usnesení P a ÚVV âSSD na kaÏdém
jednání. Lze pfiedpokládat splnûní v‰ech usnesení ÚVV a naprosté vût‰iny usnesení 
P âSSD.

Od ãervna 2004 bylo souãástí mandátu místopfiedsedy pro fiízení i zabezpeãení chodu
zahraniãního oddûlení (po M. Souãkové nebyl pfiíslu‰n˘ místopfiedseda uÏ ÚVV zvolen). Po
sjezdu byla schválena Koncepce zahraniãnûpolitick˘ch aktivit âSSD na krajské úrovni.
Novinkou bylo i projednávaní a schvalování zahraniãních cest na úrovni P âSSD. To koncem
roku 2004 uloÏilo PG vytvofiit pracovní skupinu k problematice pfiípravy kampanû k referen-
du o Ústavní smlouvû.

âSSD má své spoleãensko politické zázemí se vztahy rÛzného charakteru. V rámci
âSSD pracují jako zájmové hnutí SDÎ a KS (jejich rozpoãet je souãástí rozpoãtu strany), dále
MSD, MDA, SDTJâ a o.s. Platan (strana spolupracuje pfii realizaci jejich projektÛ). Podafiilo
se posílit vazby k nim a spolupracovat za základû dohod. Novelizován byl smluvní vztah se
SON a Svazem dÛchodcÛ âR (leden 2004). Informace o jejich ãinnosti jsou na intranetu
a internetu âSSD. 

Informace k ãinnosti SDÎ, KS a MSD budou jistû ve vystoupeních jejich vedoucích pfied-
stavitelÛ, kde jsou uvedeny vzájemné finanãní vztahy pro rok 2005 (viz pfiíloha P 8).

TûÏi‰tû ãinnosti MDA je v pofiádání pfiedná‰ek a diskusí a vydávání neperiodick˘ch pub-
likací. V Praze, Brnû, Ústí n. Labem, Kladnû, Plzni a Sezimovû Ústí probûhlo 110 akcí. V˘-
znamné bylo slavnostní zasedání k 125. v˘roãí zaloÏení âSSD v Praze a konference o Ïivo-
tû a díle pacifistky B. Suttnerové v Brnû. Akademie vydala 21 titulÛ publikací v prÛmûrném
nákladu 100 v˘tiskÛ.

Od dubna 2004 se podafiilo oÏivit ãinnost Svazu DTJâ. Byla uhrazena pasportizace jed-
notliv˘ch DTJ. Na dvacet je jich dnes funkãních a polovina z nich velmi aktivních, mj. Holice,
Hradec Králové, Kvûtná, Vfiesina, Klimkovice, Prostûjov, Velká Chuchle a Santo‰ka P-5.
S vedením svazu byla zabezpeãena spolupráce s M·MT a MF âR. V˘sledkem jsou odpoví-
dající dotace na údrÏbu a investice, které mÛÏe Svaz ãerpat. Za absolutní úspûch lze pova-
Ïovat (za podpory odborÛ) I. sportovní hry SDTJâ 2004 v areálu DTJ Santo‰ka za úãasti témûfi
dvou stovek úãastníkÛ, které navázaly na tradici Dûlnické olympiády z pfiedváleãného období. 

V kvûtnu 2004 byla podepsána smlouva mezi âSSD a o.s. Platan. âSSD se podílela na
financování pûti ekologick˘ch projektÛ. 



SON v oblasti bydlení zastupuje mj. celé odborové hnutí v âR a je reprezentantem âR
ve svûtové organizaci IUT a Evropské komisi OSN pro sídla a bydlení. Pozitivní je spoluprá-
ce odborného zázemí obou partnerÛ, spoleãné postupy pfii tvorbû a pfiijímání zákonÛ a norem
v oblasti bydlení, vznik poradenské sítû pro neziskovou pomoc obãanÛm, spoleãn˘ mediální
postup a spolupráce pfii vefiejn˘ch akcích. Dobfie spolupracují centra obou partnerÛ, rezervy
jsou v pfiístupu ãásti poslancÛ a senátorÛ a na komunální úrovni. 

2. Zpráva o hospodafiení âSSD

V˘znamnou souãástí práce Ekonomické sekce âSSD je finanãní a hospodáfiské
zabezpeãení ãinnosti âSSD. Úvodem Zprávy o hospodafiení âSSD (dále i ãást 4.) je tfieba
pfiipomenout dÛleÏité okolnosti, které v˘raznû ovlivnily hospodafiení âSSD v letech 2003
a 2004 a které se následnû promítly i do v˘hledu hospodafiení roku 2005 a 2006.

V roce 2002 pfiinesly v˘sledky voleb pokles pfiíjmÛ strany u PS PâR o 4 mandáty
a Senátu P âR o 4 mandáty, tedy roãnû o 7,2 mil. Kã. Ve volbách do Zastupitelstva hl. m.
Prahy v témÏe roce do‰lo k nav˘‰ení o 2 mandáty a tím i zv˘‰ení pfiíjmÛ o 0,5 mil. Kã roãnû.
Celková bilance: sníÏení pfiíjmÛ o 6,7 mil. Kã roãnû. Ukonãení nájemní smlouvy Americk˘m
kulturním stfiediskem v LD sníÏilo vybrané nájemné o cca 5 000 tis. Kã roãnû oproti roku 2002
(a proti 2001 dokonce o 10 000 tis. Kã). V návaznosti na tuto zmûnu byl do 1. patra „staré
zástavby“ umístûn sekretariát KVV Stfiedoãeského kraje, SDÎ, MSD, OVV Prahy 1, Prahy
v˘chod a západ. Tímto opatfiením do‰lo k úsporám cca 450 tis. Kã roãnû. V témÏe roce byla
napadena platnost nájemní smlouvy s fy AIC, coÏ pfiedstavuje sníÏení pfiíjmÛ z nájemného
o cca 10 000 tis. Kã roãnû vã. doprovodn˘ch v˘dajÛ. Jednorázov˘ pfiíjem v roce 2002, úroky
za dÛchodovou daÀ a DPPO minul˘ch období v celkové v˘‰i 31 878 tis. Kã se jiÏ nebude
v dal‰ích letech opakovat. K 31.12. 2002 bylo na BÚ âSSD celkem 58 019 tis. Kã. Pfiehled
pfiíjmÛ a v˘dajÛ âSSD v letech 2001–2006 uvádí tabulka ã. 6. V˘rok auditora i závûry z pro-
jednávání zprávy v PS byly pozitivní.

ÚVV projednalo stanovisko ke zprávû o hospodafiení za uplynulé volební období:
a/ DosaÏenou v˘‰i pfiíjmÛ v roce 2002 (351 276 tis. Kã) lze povaÏovat v nejbliÏ‰ím obdo-

bí za neopakovatelnou.
b/ Pfiíprava rozpoãtu âSSD na rok 2003 ukázala, jak je nesnadné navrhnout jej, kdyÏ

nejsou k dispozici koneãná ãísla pfiedchozího roku.
c/ Pro v˘dajovou stránku (347 463 tis. Kã) platí to, co je uvedeno v bodu a). 
d/ âerpání prostfiedkÛ na volební kampaÀ bylo vy‰‰í, neÏ âSSD plánovala.
e/ Rozpoãtové zmûny se neschvalovaly v pfiíslu‰n˘ch orgánech strany.
f/ Hospodáfisk˘ v˘sledek po zdanûní celkem 4 544 tis. Kã, pfii odpisech 17 517 tis. Kã

(odpisy v roce 2001 „jen“ 11 883 tis. Kã, vysok˘ meziroãní nárÛst, související s pfievo-
dem LD a jeho vybavením). Kladné saldo 3 813 tis. Kã.

g/ Znaãn˘ rozvoj zaznamenala strana v oblasti nákupu nov˘ch nemovitostí pro KVV.

Rozpoãet âSSD na rok 2003 byl projednán a schválen ÚVV 1.–2.února 2003 jako
vyrovnan˘ pfii pfiedpokládan˘ch pfiíjmech a v˘dajích 155 400 tis. Kã a odpisech 17 517 tis.
Kã. Oãekávala se tvorba rezervy na volby 14 000 tis. Kã. Rozpoãet byl, po zapoãtení pfied-
pokládan˘ch odpisÛ a bez ohledu na volební rezervu, deficitní se saldem 3 517 tis. Kã.
V dubnu, pfii hodnocení jeho dosavadního ãerpání se ukázalo, Ïe:

a/ dosud platn˘ rozpoãet je skrytû deficitní,
b/ schodek v pfiíjmech je zatím z vût‰í ãásti „kryt“ na úkor tvorby rezervy na volby,
c/ existuje nerovnováha v poloÏce „Pohled“ ve vztahu k rozpoãtu,
d/ nejv˘raznûj‰í v˘dajová poloÏka „mzdy“ je ãerpána rovnomûrnû,
e/ dotace KVV jsou poskytovány v termínech a schválené v˘‰i,
f/ pfiíjmy KVV nedosahují plánované v˘‰e,
g/ je nutné vytváfiet prostor pro úspory,
h/ úhrada dodavatelsk˘ch faktur za rok 2002 byla ve v˘‰i 3 650 tis. Kã a doplacení

krajské dotace ve v˘‰i 2 300 tis. Kã,
i/ dotace na ãinnost strany (10 000 tis. Kã.) a za mandáty (103 650 tis. Kã), byly cel-

kem 113 650 tis. Kã, v polovinû roku v‰ak do‰lo k úbytku mandátu dal‰ího sená-
tora. 

Vzhledem k v˘‰e uvedenému byla zpracována a následnû schválena rozpoãtová
zmûna rozpoãtu âSSD platná od 1. 7. 2003. Vycházela ze schváleného rozpoãtu âSSD na
rok 2003 poãítající s referendem k EU. Upraven˘ rozpoãet byl schválen jako deficitní ve v˘‰i
salda 14 147 tis. Kã pfii pfiedpokládan˘ch pfiíjmech 144 770 tis. Kã, v˘dajích 158 917 tis. Kã
a odpisech 17 517 tis. Kã.

JiÏ poãátkem roku 2003 se ukázalo, Ïe dosavadní systém pfiidûlování finanãních dotací
na provoz a za mandáty do krajsk˘ch zastupitelstev se „vyãerpal“ a vzhledem k finanãním
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moÏnostem strany byl navrÏen a schválen novelizovan˘ systém. Novinkou bylo dûlení
finanãních prostfiedkÛ u senátních obvodÛ mezi pfiíslu‰né kraje, dále vyplácení krajsk˘ch
dotací od 3. Q 2003 v 90 % v˘‰i s pozdûj‰ím vyúãtováním a od 1. 7. 2003 realizace zmûn
v pfiístupu k vyúãtování provozních prostfiedkÛ organizací a sekretariátÛ âSSD sídlících v are-
álu LD v Praze. 

Do‰lo ke zmûnû v systému objednávek, obûhu a likvidaci dodavatelsk˘ch faktur na
ÚS, ustavení komisí ‰kodní, skartaãní, inventurní a likvidaãní a úpravy podpisov˘ch opráv-
nûní. Samostatnou kapitolou byl dopad zaúãtování v˘dajÛ z minul˘ch období, napfi. úhra-
da vymáhané pohledávky ve Znojmû, úhrada faktur nûkter˘ch OVV a zapoãítaní zhodno-
cení úprav na ÚS.

Z pfiehledu pfiedpokládan˘ch (a uskuteãnûn˘ch objednávek) pro rok 2003, kter˘ poskytl
Demos, vypl˘valy „zámûry“ vÛãi âSSD ve v˘‰i cca 25 000 tis. Kã. Po provedené redukci
v dubnu 2003, bez omezení smluvních vztahÛ k OVV a KVV, pak jen 16 500 tis. Kã. 

Rozpoãtová zmûna pfiinesla opatfiení ke stabilizaci hospodafiení. Na stranû pfiíjmÛ
postupné vrácení pÛjãky Demosem, posilování pfiíjmÛ z nájmÛ v nemovitostech, zv˘‰ení
odbûru ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ, prodej pfiebyteãného materiálu, vrácení pÛjãky MDA, uzavfiení
konkurzu v Hradci Králové atd. Na stranû v˘dajÛ úspory na nájemném, sníÏení poloÏky repre
a dary na ÚS, jiÏ zmínûn˘m sníÏením zámûrÛ âSSD vÛãi Demosu, zlep‰ením v oblasti mobil-
ní komunikace, postupném sníÏení poãtu zamûstnancÛ, omezení odbûru nadbyteãn˘ch tis-
kovin, sníÏení ãetnosti a rozsahu vydávání Pohledu atd. Zpracován byl i v˘hled financová-
ní âSSD v letech 2004–2007.

Skuteãné plnûní rozpoãtu âSSD v roce 2003: pfiíjmy 147 493 tis. Kã (102 % k rozpo-
ãtové zmûnû), v˘daje 155 811 tis. Kã (98 %), odpisy 17 851 tis. Kã (zv˘‰ení oproti roku
2002), záporné saldo 8 318 tis. Kã. V˘sledek je moÏno hodnotit jako dobr˘. K 31.12. 2003
bylo na BÚ âSSD celkem 50 663 tis. Kã. V˘rok auditora i závûry z projednávání zprávy v PS
byly pozitivní.

Rozpoãet âSSD na rok 2004 byl projednán a schválen ÚVV 14.12. 2003 a silnû akcen-
toval volební poÏadavky âSSD. Byl schválen jako ztrátov˘ ve v˘‰i salda 69 521 tis. Kã pfii
pfiedpokládan˘ch pfiíjmech 160 240 tis. Kã, v˘dajích 229 761 tis. Kã a odpisech 17 851 tis.
Kã. Krytí bylo zaji‰tûno zÛstatky na úãtech z pfiedchozího období resp. bezúroãnou pÛjãkou
ãi dary od Cíle.

I v roce 2004 byla navrÏena a schválena rozpoãtová zmûna rozpoãtu âSSD platná
od 30. 9. 2004. Vycházela ze schváleného rozpoãtu âSSD na rok 2004, poãítala s v˘razn˘m
posílením centrálních a vládních prvkÛ volební kampanû do ZK a S. Orgány âSSD tuto roz-
poãtovou zmûnu, pfiíjmy zv˘‰ení o 17 873 tis. Kã, v˘daje zv˘‰ení o 17 873 tis. Kã a úpravu
rozpoãtu SDÎ, schválily. Pfiíjmy 178 113 tis. Kã, v˘daje 247 634 tis. Kã, záporné saldo 69 521
tis. Kã. Volební fond po rozpoãtové zmûnû byl ve v˘‰i nejménû 113 198 tis. Kã.

V dal‰í ãásti textu jsou uvedeny spoleãné informace k ãerpání rozpoãtu na rok 2004 a ke
schválenému rozpoãtu na rok 2005: 

a/ ãerpání rozpoãtu na rok 2004 probíhalo podle rozpoãtové zmûny rovnomûrnû,
b/ ãtvrtletní dotace na ãinnost krajsk˘ch a okresních organizací v roce 2004 byly posky-

továny pravidelnû a vãas dle schválen˘ch zásad,
c/ ãerpání rozpoãtu bylo prÛbûÏnû projednáváno na jednáních HR, P a ÚVV âSSD,
d/ nejv˘raznûj‰í v˘dajová poloÏka „mzdy“ byla ãerpána rovnomûrnû,
e/ volební náklady odpovídaly plánovanému volebnímu fondu,
f/ poloÏka „akce – propagace“ je z 95 % ãerpána z úrovnû OVV a KVV,
g/ pÛjãka spoleãnosti Demos byla âSSD vrácena koncem roku 2004,
h/ Phoenix Bohemia (Kalivoda) vyúãtování za pfiedchozí období a úhrada 5 356 tis. Kã.

V pfiíloze P 1 je uveden Komentáfi k souboru tabulek TAB.1 aÏ TAB.6 k âerpání roz-
poãtu âSSD na rok 2004 k 30.11. 2004 a Rozpoãtu âSSD na rok 2005. Údaje za prosinec
2004 nebyly v dobû zpracování zprávy známy.

V pfiíloze P 2 je uvedeno âerpání rozpoãtu âSSD na rok 2004 (k 30.11. 2004) a Roz-
poãet âSSD na rok 2005. Pfiíjmy k 30.11. 2004 celkem 209 705 tis. Kã (118 %), v˘daje 
269 512 tis. Kã (109 %), záporné saldo 59 807 tis. Kã (86 %). „Nájmy, sluÏby“ a „dary pfiija-
té“ na stranû pfiíjmÛ a „mzdy“ a „odpisy“ na stranû v˘dajÛ jsou uvedeny dle zpfiesnûného
odhadu za cel˘ rok 2004. 

V pfiíloze P 3 je uveden pfiehled poskytnut˘ch Dotací KVV – rok 2004 (k 31.12. 2004).
Z uvedeného plyne, Ïe krajsk˘m organizacím bylo poskytnuto v roce 2004 celkem 43 537 tis.
Kã (vã. voleb do EP, ZK a S) dotací.  

V pfiíloze P 4 je uvedena tabulka Základní pfiístup k fie‰ení pfiíspûvkÛ na provoz
a investice do nemovitostí ve vlastnictví âSSD z centra v roce 2004. Stejn˘ postup hod-
nocení je uplatÀován i v roce 2005.

V pfiíloze P 5 je uveden Stav finanãních prostfiedkÛ KVV a OVV. Z uvedeného vypl˘-



vá, Ïe na jednotliv˘ch OVV a KVV bylo k dispozici k 30.11. 2004 celkem 16 873 tis. Kã.
V pfiíloze P 6 je uveden Pfiehled o vykázan˘ch ãl. pfiíspûvcích k 30.11. 2004 podle

závûrek z OVV a KVV. Celkem bylo vybráno 8 972 tis. Kã (116 %), tj. cca 550 Kã na ãlena
a tedy témûfi tolik jako v „rekordním“ roce 2002.

V pfiíloze P 7 je uveden pfiehled Darovací smlouvy k 30.11. 2004. 
V pfiíloze P 8 je uvedena tabulka s finanãními Vztahy k SDÎ, KS, MSD, MDA, SDTJâ

a o.s. Platan na rok 2005. 
V pfiíloze P 9 je uvedena tabulka s Dotacemi na ãinnost KVV âSSD na rok 2005.

Vychází se ze sníÏeného poãtu mandátÛ za ZK a S s tím, Ïe „váha“ této ztráty je vyjádfiena
pfiedev‰ím v rozpoãtu ÚS âSSD.

Rozpoãet âSSD na rok 2005 byl projednán a schválen ÚVV 4.12. 2004 jako vyrovna-
n˘ pfii pfiedpokládan˘ch pfiíjmech a v˘dajích 154 700 tis. Kã a odpisech 18 000 tis. Kã. 

a/ Pfii zpracování návrhu rozpoãtu se vycházelo ze skuteãného plnûní rozpoãtu âSSD
v roce 2003 a 2004, z návrhÛ rozpoãtÛ KVV, nemovitostí âSSD, SDÎ, KS, MSD, MDA,
SDTJâ a o.s. Platan a útvarÛ ÚS âSSD.

b/ V pfiíjmové i v˘dajové ãásti návrh respektuje pfiedpoklady pfiíjmÛ krajsk˘ch organizací
vã. pfiíjmÛ nemovitostí âSSD v pfiíslu‰ném kraji.

c/ Poskytování pravideln˘ch ãtvrtletních dotací na ãinnost krajsk˘ch organizací se v roce
2005 pfiedpokládá dle stejn˘ch principÛ jako v roce 2004.

d/ Od roku 2005 bude pfiíspûvek státu do hospodafiení âSSD opût niÏ‰í a to o 4 200 tis.
Kã (ztráta mandátÛ 3 senátorÛ a 6 krajsk˘ch zastupitelÛ). Dopad do rozpoãtÛ krajÛ je
nepatrn˘, jen 737 tis. Kã.

e/ âSSD se stala plátcem DPH od 1.11. 2004.
V rozpoãtu âSSD na rok 2005 do‰lo k úpravû pfiíjmÛ oproti návrhÛm nûkter˘ch KVV

v poloÏce „ãlenské pfiíspûvky“. V˘bûr ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ tvofií v˘znamnou souãást pfiíjmÛ
strany, která plnû zÛstává k dispozici OVV a KVV. PrÛmûrná v˘‰e ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ na
jednoho ãlena by nemûla klesnout pod 300,- Kã (na úrovni kraje). Organizaãní sekce pfiipra-
vila (ve spolupráci s KVV) vÏdy koncem roku 2003 a 2004 pfiehled potenciálních plátcÛ zv˘-
‰en˘ch ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ k centrální podpofie naplnûní usnesení ÚVV k v˘bûru zv˘‰e-
n˘ch ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. Poslední aktualizace probûhla poãátkem roku 2005. 

Ve v˘dajové ãásti respektujeme navrÏené v˘daje KVV s nûkter˘mi úpravami. PoloÏka
„spotfieba materiálu“ byla upravena u 4 krajÛ, poloÏka „oprav PC a rozmnoÏovací techniky“,
„repre a dary poskytnuté“ a „telefony“ byla upravena vÏdy v jednom kraji, poloÏka „akce – pro-
pagace“ byla upravena u 5 krajÛ tak, aby odpovídala oãekávané skuteãnosti v krajích
v pomûru k velikosti organizace. 

Toto jsou jediné úpravy (celkem 3 na pfiíjmové a 12 na v˘dajové ãásti) provozních v˘da-
jÛ jednotliv˘ch krajsk˘ch organizací, které bylo nutné uãinit, aby byla zaruãena elementární
srovnatelnost rozpoãtÛ krajsk˘ch organizací a jejich objektivita. Rozpoãet i s tûmito drobn˘-
mi úpravami umoÏní v plném rozsahu zajistit jejich bezchybn˘ provoz v roce 2005.

Mandát poslance a senátora PSP âR pfiiná‰í do stranické pokladny roãnû 900 tis. Kã,
mandát krajského zastupitele 250 tis. Kã. âSSD obdrÏí kaÏd˘m rokem 10 mil. Kã na ãinnost.
Dotace ze SR jsou poskytovány zpûtnû za pfiedchozí pololetí, tj. koncem ãervna a listopadu
pfiíslu‰ného roku. Pfiíspûvek na úhradu volebních nákladÛ je uzákonûn pouze u voleb do PS
a to se zpûtnou splatností, podle poãtu platn˘ch hlasÛ odevzdan˘ch pro âSSD.

Nemovitosti âSSD tvofií budovy Lidového domu v Praze, krajské domy v Hradci Králo-
vé, Plzni, Jihlavû, Pardubicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Karlov˘ch Varech a dále domy
v Kladnû, Rychnovû nad KnûÏnou, Rakovníku, Bfieclavi a dva domy ve Znojmû. Materiál
Informace o nemovitostech (pasporty) z ãervna 2004 obsahuje i ekonomické informace vã.
v˘hledu do roku 2007. 

Pfiíloha P 4  Základní pfiístup k fie‰ení pfiíspûvkÛ na provoz a investice do nemovitostí ve
vlastnictví âSSD z centra v roce 2004 (viz v˘‰e) obsahuje vyãíslení nárokÛ na finanãní pro-
stfiedky z ÚS za rok 2004. Nemovitosti KVV by se zatím bez finanãní pomoci ÚS neobe‰ly.
Kanceláfie nûkolika poslancÛ a senátorÛ zaji‰Èují pfiíjem nûkter˘ch z nich, ne v‰ak zdaleka
jedin˘. Pofiizování nemovitostí je spojeno s finanãními moÏnostmi Cíle. Za pfiínosné lze pova-
Ïovat pravidelné porady správcÛ nemovitostí. 

Souãástí péãe o movit˘ i nemovit˘ majetek tvofií i pravidelné inventury. V uplynul˘ch
dvou letech byly v‰echny prostory skladÛ v LD v˘raznû redukovány, vyklizeny a zb˘vající
upraveny, nepouÏitelné vûci ekologicky likvidovány. Obdobnû bylo postupováno v Hradci
Králové, a bylo-li to tfieba, i v ostatních nemovitostech.

Opakovanû byl v minulém období projednáván návrh na nákup nemovitosti v âesk˘ch
Budûjovicích (hledá se jiné fie‰ení) a byl uskuteãnûn nákup nemovitostí v Olomouci a Karlo-
v˘ch Varech. Pofiizování nemovitostí mimo krajská mûsta lze povaÏovat za nereálné (viz.
usnesení ÚVV). 

Úprava vstupního prostoru LD na informaãní centrum a pro pofiádání v˘stav v mezido-
bí uÏ patfií k tradici. V dubnu 2003 byla instalována stálá v˘stava z historie i souãasnosti soci-

57

Zpráva místopfiedsedy
pro fiízení âSSD

Zpráva o hospodafiení âSSD

XXXII. SJEZD âSSD



ální demokracie a v lednu 2004 i opraven˘ model LD. V kvûtnu bylo informaãní centrum vyba-
veno novou technikou vã. venkovního svûtelného panelu a nové vnitfiní v˘zdoby.

Náklady na XXX. sjezd byly ve v˘‰i 5 049 tis. Kã, na XXXI. sjezd ve v˘‰i 5 209 tis. Kã
a rozpoãet na pofiádání XXXII. sjezdu ãiní 6 800 tis. Kã. Je tfieba v této souvislosti upozornit
na zmûnu DPH k 1. 5. 2004 a na propoãet pfiedpokládan˘ch nákladÛ poãátkem roku 2004.
Místo, termín a harmonogram pfiípravy byl schválen ÚVV v pfiedstihu 14. 2. (opakovanû pak
6. 5. 2004).

âinnost Hospodáfiské rady âSSD, poradního orgánu P âSSD, byla v minulém období
poznamenána ãastou nepfiítomností ãlenÛ, coÏ negativnû ovlivnilo její akceschopnost. Z dva-
ceti zasedání byla polovina neusná‰ení schopná a nebylo moÏno pfiijmout Ïádné usnesení.
Zástupci Moravskoslezského, Královéhradeckého a Karlovarského kraje mûli nejlep‰í úãast,
sedm ãlenÛ bylo vymûnûno. Na programu jednání byly okruhy problémÛ vypl˘vajících ze sta-
tutu rady a poÏadavkÛ orgánÛ strany.

V rámci ãinnosti spoleãnosti Cíl, akciová spoleãnost v Praze do‰lo ke zmûnû statutár-
ních orgánÛ, místopfiedseda pro fiízení se stal v roce 2004 místopfiedsedou pfiedstavenstva.
Nebyla realizována uvaÏovaná zmûna právní formy spoleãnosti V Celnici, a.s. na komandit-
ní, bylo ale dosaÏeno zkrácení splatnosti ãásti pÛjãky a tím splacení 10 % závazku pfii zacho-
vání ostatních podmínek smluvního vztahu. Koncem roku 2004 valná hromada projednala
a schválila zámûr realizace splátky celé jistiny pÛjãky vã. objemové a ãasové struktury finanã-
ních prostfiedkÛ. 

V roce 2003 do‰lo k narovnání vztahÛ mezi Cílem a âSSD formou nevymáhání pohle-
dávky ze smlouvy o zápoãtu ve v˘‰i 292 523 tis. Kã.

V minulosti âSSD zaloÏila nebo se spolupodílela na ãinnosti mnoha dal‰ích spoleã-
ností, z nichÏ vût‰ina jiÏ nevykazuje Ïádnou ãinnost. V roce 2001 jich bylo v „likvidaãním
reÏimu“ sedm a likvidace nûkter˘ch z nich není zatím ukonãena. V mezidobí ukonãila ãin-
nost Pracovnû právní a sociální poradna, v letech 2003 aÏ 2004 pak Nadace Pavla Nová-
ka a Teso-podnik sluÏeb. Je nadûje na relativnû brzké ukonãení vztahÛ k âSSD u Group
S Czech. Do budoucna je nutné pokroãit s likvidací Steinerovy nadace, Nového Cíle a.s.
a Pólu s.r.o. 

Poãátkem roku 2005 byla zahájena i zmûna právního postavení Demosu (jeho vlast-
nictví pfiejde z âSSD na Cíl a po uvedení do klidu zanikne). Jeho ãinnost pfievezme ãás-
teãnû Cíl. Demos se v uplynul˘ch ãtyfiech letech v˘znamnû a mnohdy nezastupitelnû podí-
lel na zaji‰tûní vybran˘ch ãinností pro âSSD, pfiedev‰ím v oblasti organizaãnû propagaã-
ní a volební.

3. âlenská základna âSSD

V roce 2004 ÚVV projednal Anal˘zu ãlenské základny âSSD od roku 1990. Byla
vypracována na základû informací v jednotliv˘ch územních celcích a krajích, které byly uÏí-
vány od roku 1990 do roku 1993 a podle stavu ãlenské základny ve 14 krajích, jejichÏ pÛsob-
nost schválil ÚVV v dubnu 1999. Od roku 1994 byly stavy pfiepoãítány podle okresÛ v dan˘ch
krajích. Jsou k dispozici v archivu âSSD. Od roku 1996 jsou data zpracována a ukládána
i v elektronické podobû na organizaãní sekci. 

Stav ãlenské základny je pravidelnû organizaãní sekcí ve ãtvrtletních intervalech pfied-
kládán P a ÚVV âSSD. Dvakrát roãnû (vÏdy k 1. 1. a 1. 7.) je pfiedkládán pfiehled poãtu míst-
ních organizací a pfiípravn˘ch v˘borÛ. V zahraniãním regionu probíhá ‰etfiení jin˘m zpÛsobem
a informace se získávají obtíÏnûji. 

Tabulka ã. 1 Pfiehled poãtu ãlenÛ âSSD, sjezdÛ âSSD a voleb v âR (tabulky a grafy
tvofií samostatnou souãást zprávy) porovnává stav ãlenské základny v jednotliv˘ch letech
(mûsících), v návaznosti na konání voleb a sjezdÛ. Podle záznamÛ o poãetním stavu ãlenské
základny od roku 1990 (12 954 ãlenÛ, 100 %) je patrné, Ïe k pohybu poãtu ãlenÛ docházelo
vût‰inou v souvislosti se sjezdy (1. 6. 1994, 10 482, 80,91 %, v˘razn˘ propad) a volbami.
V roce 1999 pak 18 762 ãlenÛ, 144,83 % (první vrchol), 31. 1. 2001 16 300, 125,82 %, v roce
2003 17 913, 138,28 % (druh˘ vrchol) a 1.1. 2005 celkem 16 328 ãlenÛ, 126,04 %. K v˘raz-
nému zv˘‰ení poãtu ãlenÛ do‰lo od roku 1996, kdy ve volbách do PS PâR zaznamenala
âSSD první v˘razn˘ úspûch proti pfiedchozímu období. 

Tabulka ã. 2.1 aÏ 2.9 âlenská základna – krajsk˘ pfiehled, v˘voj ãlenské základny
a okresní pfiehled, popisuje poãty ãlenÛ v krajích a okresech. Poslední období je charakteri-
zováno stagnací poãtu ãlenÛ.

Tabulka ã. 3.1 aÏ 3.4 âlenská základna krajsk˘ pfiehled resp. okresní pfiehled
nárÛst/pokles, popisuje pohyb ãlenské základny v krajích a okresech. Poãty ãlenÛ rostou ãi
stagnují v 8 krajích a 49 okresech, klesají v 6 krajích a 42 okresech.

Tabulka ã. 4.1 aÏ 4.7 Poãty ãlenÛ na 100 obyvatel, Poãty MO a PV (k 1. 1. 2005, kraj-
sk˘ a okresní pfiehled), existuje 1.005 MO a 130 PV. Období je charakterizováno stagnací
poãtu organizací strany.
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Graf ã. 1 Stav ãlenské základny od roku 1990 uvádí pfiehled poãtu ãlenÛ mezi roky
1990 a 2005. Vzestupn˘ trend, patrn˘ od roku 1995, je dán aktivním vystupováním âSSD
jako opoziãní strany a souvisí s dobr˘m v˘sledkem ve volbách do PS (26,44 %). Nejvy‰‰í
poãet ãlenÛ v roce 1999 souvisí s nástupem vlády âSSD po vyhran˘ch volbách do PS roku
1998. Od roku 2000, kdy do‰lo k ãásteãnému poklesu poãtu ãlenÛ, nevykazuje ãlenská
základna zásadní v˘kyvy a její pokles je ãasto dán i pfieregistrací ãlenÛ v nûkter˘ch organi-
zacích. 

Graf ã. 2 âlenové pfiijatí do âSSD v 1. a 2. pololetí 2004 znázorÀuje celkov˘ poãet
nov˘ch ãlenÛ (1 305), z toho poãet Ïen (37,24 %). Ve 4. Q 2003 byl poãet muÏÛ (58,18 %)
a Ïen (41,82 %) u novû pfiijat˘ch ãlenÛ vyrovnanûj‰í. 

Graf ã. 3 âlenové pfiijatí do âSSD v 1. a 2. pololetí 2004 v krajích je zpracován na
základû informací tajemníkÛ OVV/KVV za kraje. V pfiíjmu ãlenÛ jsou na ‰pici Libereck˘ (220
ãlenÛ), PraÏsk˘ (206) a Jihomoravsk˘ (181) kraj, ale tato ãísla je tfieba korigovat o úbytek
ãlenÛ (viz dále graf ã. 6).

Graf ã. 4 Vûkové sloÏení ãlenÛ âSSD pfiijat˘ch v 1. a 2. pololetí 2004 jednoznaãnû
ukazuje, Ïe do âSSD vstupují pfieváÏnû mlad‰í a stfiední roãníky (1961–1970 23,5 %, 
1971–1980 24 % a 1981–1987 18 %).  Poãínaje rokem 1961 je to celkem témûfi 66 % z cel-
kového poãtu novû pfiijat˘ch ãlenÛ.

Graf ã. 5 Vzdûlání nov˘ch ãlenÛ pfiijat˘ch do âSSD v 1. a 2. pololetí 2004 znázor-
Àuje strukturu vzdûlání nov˘ch ãlenÛ (v %). Celkem 57 % má stfiedo‰kolské a cca 20 % vyso-
ko‰kolské vzdûlání nebo jde o studenty. Tyto dvû skupiny nov˘ch ãlenÛ pfievaÏují a jejich
poãty se v ãase zásadnû nemûní. 

Graf ã. 6 Úbytek ãlenÛ âSSD v roce 2004 pfiedstavuje ukonãené ãlenství ãlenÛ na
vlastní Ïádost nebo na základû stanov, zejména pro neplacení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. Nejvût-
‰í úbytek poãtu ãlenÛ zaznamenaly kraj Moravskoslezsk˘ (196), Ústeck˘ (185), PraÏsk˘
a Stfiedoãesk˘ (shodnû 167). Úbytek úmrtím ãlena není v˘razn˘. 

Graf ã. 7 Vûkové sloÏení ãlenÛ âSSD – stav k 1. 1. 2005 ukazuje, Ïe âSSD je stra-
nou relativnû mladou: do 40 let témûfi 27 %, 41–60 let necel˘ch 42 % a nad 60 let 31,4 %
a dále Pomûr Ïen a muÏÛ v âSSD – stav k 1. 1. 2005 ãiní necel˘ch 30 % Ïen a 70 % muÏÛ
a má tendenci se zlep‰ovat ve prospûch Ïen.

Tabulka ã. 5 V˘voj vûkového sloÏení ãlenské základny âSSD dokládá údaje z let
1998 aÏ 2005 z pfiedchozího grafu ã. 7.

Graf ã. 8 Poãty ãlenÛ v jednotliv˘ch vûkov˘ch roãnících k 1. 1. 2005 dokladuje
postupné „omlazování“ âSSD pfii prÛmûrném vûku cca 52 let, z toho Ïeny 50 a muÏi 52 let.

4.  Ekonomické pfiílohy

Ekonomické pfiílohy tvofií samostatnou souãást zprávy a komentáfi k nim je v ãásti 2.

5. Co dál?

Práce místopfiedsedy pro fiízení âSSD je práce na cel˘ úvazek. „Nic není ãernobílé“,
a proto je tfieba diskutovat a rozhodnout, co dûlat novû nebo jinak neÏ doposud. Jde pfiedev‰ím
o posílení vzájemné komunikace a spolupráce. Zlep‰ení oboustranného toku informací
a analytické schopnosti âSSD v centru i krajích povedou k posílení akceschopnosti strany.

Místopfiedseda pro fiízení musí b˘t v „terénu“, musí se vûnovat v˘stavbû strany. Posi-
lovat ãlenskou základnu, ãinnost místních, okresních a krajsk˘ch organizací, dobudovat síÈ
krajsk˘ch domÛ.

KaÏd˘ materiál musí projít ‰irok˘m pfiipomínkov˘m fiízením. KaÏd˘ ãlen, kaÏdá organi-
zace, kaÏdá úroveÀ fiízení musí dostat ‰anci k diskusi, kaÏd˘ musí mít dobr˘ pocit, Ïe mohl –
pokud mûl ãím – pfiispût k projednávání podstatn˘ch vûcí. 

Informovanost orgánÛ a ãlenÛ strany je nezbytnou souãástí budování dÛvûry. To platí
samozfiejmû pro politiku, ale stejn˘ princip se musí uplatnit také v oblasti organizaãní. 

V oblasti hospodafiení strany je nutno vyÏadovat zodpovûdnost v‰ech orgánÛ strany.
S tím úzce souvisí i pfiíprava volební kampanû do Poslanecké snûmovny a Senátu P âR,
zastupitelstev obcí a mûst a mûsta Prahy vã. pfiípadného referenda k ústavní smlouvû.

Citliv˘m místem sociální demokracie je personalistika. Vedle skupiny zastáncÛ „kariér-
ního fiádu“ je moÏná stejnû velká skupina tûch, kdo jej odmítají. Základní pravidla pro v˘bûr
a postup funkcionáfiÛ a zamûstnancÛ jiÏ existují, jejich uplatnûní ve stranické práci je nezbyt-
ností a úzce souvisí s personální obnovou strany. Je nutné kaÏdému, kdo se identifikuje
s âSSD, najít odpovídající prostor, kde by bylo moÏno optimálnû vyuÏít jeho schopností. 

âSSD nemá vût‰í problémy s programov˘m zamûfiením díky historickému a mezinárod-
nímu zakotvení. Mnohdy chybí kaÏdodenní drobná práce. To se vÏdy projeví na zdánlivû
nedÛleÏit˘ch maliãkostech, které, nejsou-li zvládnuty, otravují vnitrostranick˘ Ïivot a odvádû-
jí od fie‰ení dÛleÏit˘ch problémÛ, po jejichÏ fie‰ení vefiejnost volá. A sociální demokracie je
tady pfiedev‰ím pro ni.
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âSSD je pomûrnû dlouho na vrcholu a projevuje se únava. Je patrn˘ urãit˘ stereotyp,
kter˘ samozfiejmû bûÏná rutina pfiiná‰í. Úkoly, které pfied ní leÏí, ale za ni nikdo nevyfie‰í. 

VáÏené pfiítelkynû, váÏení pfiátelé, váÏení hosté!

Dûkuji v‰em sv˘m spolupracovníkÛm na ÚS, krajích i okresech. VáÏím si jejich práce pro
stranu. Udûlám i nadále v‰e pro skloubení osobních znalostí a zku‰eností s potfiebami,
které se t˘kají správy strany tak, abychom spoleãnû uãinili v‰e pro na‰i sociálnûdemokra-
tickou vûc. To v‰e bude ovlivÀovat i to, jaká bude atmosféra v âSSD a ve spoleãnosti. Soci-
ální demokracie musí v dal‰ím období více naslouchat názorÛm a mít pro kaÏdého, kdo chce
nûco sdûlit, otevfiené dvefie. 

Dûkuji za pozornost, kterou jste vûnovali pfiípravû na‰eho vrcholného jednání, a tû‰ím se
na spoleãnou práci se v‰emi sociálními demokraty. Jenom práce pfiiná‰í trvalé hodnoty,
zázraky neexistují – to, co nabízím, je systematická, dlouhodobá a houÏevnatá práce.

V Praze dne 24. ledna 2005

Ing. Martin Starec
místopfiedseda pro fiízení âSSD
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