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NÁVRH USNESENÍ:

XXXII. sjezd schvaluje Zprávu místopfiedsedy povûfieného komunální a regionální politikou.
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XXXII. SJEZD âSSDZpráva místopfiedsedy povûfieného komunální a regionální politikou 

Úvod

Pro léta 2003–2004, tedy po dobu mého pÛsobení ve funkci místopfiedsedy strany
pro komunální a regionální politiku, mûla âSSD hlavní cíl – úspû‰n˘ vstup âeské
republiky do Evropské unie. Od tohoto cíle se rovnûÏ odvíjelo praktické naplÀování
volebního programu âSSD.

Sociální demokracie, vedená Vladimírem ·pidlou, spolu s vládními koaliãními
partnery svÛj úkol v této oblasti splnila, âR se 1. kvûtna 2004 stala plnoprávn˘m ãle-
nem EU.

Nicménû kfiehká koalice s vût‰inou 101 hlasÛ v Poslanecké snûmovnû, rozdílné
politické rozloÏení v Senátu a v nûkter˘ch pfiípadech neschopnost a neochota men-
‰ích stran vládní koalice ke kompromisÛm znemoÏÀovaly âSSD, aby dÛslednû plnila
vlastní program prostfiednictvím exekutivy, a to pfiedev‰ím reformu vefiejn˘ch financí.
Lze fiíci, Ïe tyto skuteãnosti se negativnû projevily ve v‰ech volbách v roce 2004.

Referendum a volby do Evropského parlamentu

Rok  2004 byl rokem jednoho referenda (historicky prvního za dobu existence âR) a tro-
jích voleb. KampaÀ pro vstup âR do EU byla podle mého názoru vedena kvalitnû a profesi-
onálnû, nicménû jako bychom v ní vyãerpali pfiíli‰ mnoho energie a nechali se ukolébat klad-
n˘m v˘sledkem referenda. PfiestoÏe jsme to byli my, kdo ná‰ stát do Evropy pfiivedl, v˘sled-
ky voleb do Evropského parlamentu v ãervnu 2004 byly katastrofální. Pfiíãiny tohoto debaklu
âSSD mÛÏeme hledat v málo v˘razn˘ch  osobnostech na kandidátkách, ve slabé vÛli vysvût-
lovat  vefiejnosti v˘znam na‰eho zastoupení v Evropském parlamentu, v témûfi xenofobní,
hysterické zastra‰ovací kampani ze strany opozice, a to ODS i KSâM. Pfiíãin bychom na‰li
jistû mnohem více. Nicménû i tady se projevily v˘‰e zmínûné skuteãnosti, kvÛli kter˘m se
âSSD postupnû stávala nepfiíli‰ dÛvûryhodnou stranou. I kdyÏ nás mÛÏe tû‰it, Ïe Strana
evropsk˘ch socialistÛ v EP, jejíÏ souãástí jsme se stali, je druhou nejvût‰í frakcí v EP, posty
2 zástupcÛ âSSD v ní nejsou dobrou vizitkou na‰í politiky.

Zásadní rozpor – a to více neÏ 50% ano vefiejnosti pro vstup do EU a zásadní odmítnu-
tí na‰ich zástupcÛ v EP – by zcela jistû stál za hlub‰í odbornou anal˘zu, zejména z toho
dÛvodu, Ïe pfied námi bude brzy stát úkol schválit Evropskou ústavu. V˘sledky referenda,
které bude âSSD podporovat, budou v˘sledkem na‰í práce. 

Krajské a senátní volby

V˘razn˘ neúspûch v ãervnov˘ch volbách vedl de facto k vládní krizi, která vyvrcholila  
v odstoupení  pfiedsedy strany a premiéra Vladimíra ·pidly, a to mimo sjezd, a ke zmûnû per-
sonálního obsazení vlády. To je jeden z faktorÛ, kromû nejednotnosti Poslaneckého klubu
âSSD, kvÛli kterému dÛvûra voliãÛ v na‰i stranu v˘raznû klesala. Stále více se také proje-
voval negativní dopad pfiíklonu âSSD (pod tlakem men‰ích vládních stran) ke stfiedopravé
politice. Také jsme si dostateãnû neuvûdomili, Ïe volby do PS P âR a do krajsk˘ch zastupi-
telstev i Senátu nejsou totoÏné, a nechali jsme se uchlácholit 70 mandáty âSSD v Poslane-
cké snûmovnû.

Jako dobr˘ a jiÏ vyzkou‰en˘ tah se ukázal systém obsazování krajsk˘ch kandidátek sta-
rosty a zastupiteli âSSD, ktefií se velmi dobfie orientují v komunální politice, a to také v návaz-
nosti na krajskou samosprávu. Jako mnohdy kontraproduktivní se jevila nabubfielá a mega-
lomanská volební kampaÀ vedená z centra, která neumûla jasnû definovat programové pri-
ority, které jsme voliãÛm v konkrétních krajích a volebních obvodech nabízeli.

Názorová a nûkdy i programová nejednotnost âSSD na vládní a parlamentní úrovni pfii-
spûla k takovému v˘sledku, jak˘ nám voliãi vystavili.

Ve volbách do krajsk˘ch zastupitelstev jsme ztratili  6 mandátÛ (v roce 2000 jsme získa-
li 111, v roce 2004   jen 105 mandátÛ). V Senátu máme 7 kfiesel.

Je nutno dodat, Ïe v‰echna zmínûná negativa sv˘m dílem pfiispûla k velmi nízké voliã-
ské úãasti ve v‰ech trojích volbách a ve svém dÛsledku k na‰í poráÏce.

Poznatky z voleb

Cílem této zprávy není odborná politologická anal˘za, nicménû chci pfiipomenout nej-
ãastûji  diskutované okruhy, které se t˘kají volebních v˘sledkÛ i programu. 

1. Vystupujme jednotnû
V sociální demokracii vÏdy byly, jsou a budou rozdílné názorové proudy. Také pro tuto

„svobodu my‰lení“ jsme byli v polovinû 90. let pro urãité spektrum voliãstva pfiitaÏliví. Nicmé-



nû názorové stfiety a diskuse aÈ se odehrávají na vnitrostranické pÛdû a pfied vefiejnosti 
a médií vystupujme jednotnû. Nefiíká se mi to lehce, ale v tomto ohledu bychom si mohli vzít
pfiíklad z opoziãní ODS (viz volební kongres v prosinci 2004), která se vût‰inou fiídí heslem:
Co se doma uvafií, to se doma také sní. Je pfiece na‰ím spoleãn˘m zájmem prosazovat ná‰
ucelen˘ program od komunální pfies krajskou aÏ po vládní a parlamentní úroveÀ.

2. Znovu stanovme programové priority srozumitelné fiadov˘m obãanÛm
Po dÛsledné programové diskusi, a to v návaznosti na evropskou programovou diskusi,

se zamysleme nad tím, které na‰e priority jsou stále aktuální a které jiÏ na aktuálnosti ztrati-
ly. Jsme strana, která mÛÏe a umí nabídnout program pro ‰irokou zamûstnaneckou skupinu
voliãÛ, ale také pro malé a stfiední podnikatele a Ïivnostníky. Zatím jsme, aÏ na velmi ojedi-
nûlé kroky, neukázali, Ïe nám o tuto skupinu obyvatel jde.

Nebojme se odtabuizovat taková témata, jako jsou minimální finanãní spoluúãast paci-
entÛ, zavedení sociálnû spravedlivého ‰kolného, ãi spoluúãast na penzijním poji‰tûní. Uvû-
domme si, Ïe kdyÏ toto v sociálnû únosné mífie nedokáÏeme prosadit my, dáváme tím ‰anci
pfií‰tí potenciální modré vládû, aby v‰echny tyto kroky prosadila velmi bezohlednû. A takto
to také lidem vysvûtlujme, i za cenu masivní mediální kampanû.

3. Nauãme motivovat lidi k aktivitû a odpovûdnosti
I toto je téma, které bychom mûli v sociální demokracii diskutovat a za základ této dis-

kuse lze vzít i názor prezentovan˘ ve studii Jifiího Havla z FSV UK, pod titulem   Programo-
vé vize sociální demokracie – Naivní pfiání a „hofiká“ nutnost zmûn.

Jifií Havel stanovil  ve své studii jako operativní v˘chodiska pro ekonomickou a sociální
politiku âSSD pojmy: motivace, rovnost ‰ance, individuální odpovûdnost a odÛvodnû-
ná solidarita. K tûmto tématÛm struãnû uvádí:

a) V trÏním prostfiedí je zpravidla nejúãinnûj‰í konformní motivace – tedy plat, mzda,
úrok, zisk, ztráta. Motivaci morální nelze podceÀovat, nicménû realita trÏního prostfie-
dí je postavena na motivaci konformní.

b) Rovnost ‰ance znamená, Ïe kaÏd˘ obãan musí mít moÏnost uplatnûní, úmûrnou
sv˘m schopnostem. A rozvoj tûchto schopností je spoleãenskou prioritou.

c) Individuální odpovûdnost je povinnost obãana  nést následky za to, Ïe nevyuÏil
nabízenou motivaci nebo nezodpovûdnû prohospodafiil svoji ‰anci. Individuální odpo-
vûdnost znamená pfiísnû rozli‰ovat mezi tûmi, kdo své povinnosti plní a kdo je neplní.

d) OdÛvodnûná solidarita zavazuje spoleãnost poskytovat ochranu a pomoc tûm, ktefií
z objektivních dÛvodÛ nemohou vyuÏít motivace a ‰ance (dlouhodobû nemocní, stafií
a opu‰tûní). Solidarita v‰ak nemÛÏe mít nikdy pau‰ální podobu a nemÛÏe ohroÏovat
motivaãní funkce.

Nauãme se s tûmito pojmy pracovat a zakomponovat je do na‰eho programu. Zkusme
napfiíklad pfiesvûdãit obãany, Ïe nezákonné pobírání sociálních dávek je nejen nemorální, ale
zaveìme takov˘ systém, kdy se tûmto lidem nevyplatí pobírat tyto dávky

Komunální politika

Bûhem m˘ch dvou funkãních let se z iniciativy PK a SK âSSD a pod mou zá‰titou usku-
teãnil cyklus semináfiÛ k tématÛm komunální politiky. Hojná úãast starostÛ a zastupitelÛ na
tûchto akcích, které se konaly v Poslanecké snûmovnû a v Senátu, jen potvrzuje velk˘ zájem
komunálních politikÛ o tuto formu v˘mûny zku‰eností. Úãastníci zejména oceÀovali kvalifiko-
vané a vãasné informování od ministrÛ, pfiípadnû dal‰ích odborníkÛ z pfiíslu‰n˘ch resortÛ.
Tuto jiÏ zavedenou praxi je potfieba  prohlubovat a  pokraãovat v ní.

Spolupráce se SdruÏením nájemníkÛ âR

Po deseti letech byla v lednu 2004 obnovena a vyhodnocena smlouva  o spolupráci
âSSD  se SdruÏením nájemníkÛ âR (SdruÏením na ochranu nájemníkÛ – SON). Lze fiíci, Ïe
tato spolupráce pfiinesla obûma stranám pfieváÏnû pozitivní v˘sledky. Navíc SON v oblasti
bydlení zastupuje mj. i celé odborové hnutí v âR a reprezentuje âR ve svûtové organizaci
IUT a Evropské komisi OSN pro sídla a bydlení.

Spolupráce odborného zázemí âSSD a SON je velmi dobrá, pfiedev‰ím jsou to spoleã-
né postupy pfii tvorbû a pfiijímání zákonÛ a norem v oblasti bydlení a  vznik  poradenské sítû
pro neziskovou pomoc obãanÛm v jejich bytov˘ch problémech. Úspûch má i spoleãn˘ medi-
ální  postup a spolupráce pfii vefiejn˘ch akcích s obãany. Navíc se ukazuje, Ïe i volební
v˘sledky v oblastech úzké spolupráce jsou kvalitativnû i kvantitativnû na jiné úrovni.
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Závûr

Bûhem posledních dvou let se podafiilo splnit fiadu programov˘ch cílÛ âSSD. Za
nejv˘raznûj‰í úspûch povaÏuji vstup âeské republiky do Evropské unie.  Je to beze-
sporu zásluha âSSD.  Pfied celou sociální demokracií v‰ak nyní stojí neménû velk˘
úkol, a to pfiesvûdãit vefiejnost o na‰em dynamickém potenciálu pfii fiízení nejen státu,
ale i krajÛ a obcí a vytvofiit tak pfiedpoklady pro úspûch v pfií‰tích volbách v roce 2006.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe i v˘sledky XXXII. sjezdu âSSD pomohou tento zámûr naplnit.

Závûrem si dovolím podûkovat v‰em, ktefií mne v prÛbûhu mého funkãního obdo-
bí pomáhali a podporovali.  Na funkci místopfiedsedy strany tentokrát nebudu znovu
kandidovat, chci dát ‰anci jin˘m, protoÏe nové tváfie mohou pfiinést nová fie‰ení.
Z politiky se v‰ak nestahuji, naopak bych chtûl zku‰enosti z doby mého fungování
v této vrcholné politické funkci vyuÏít pro dal‰í politickou práci, pfiedev‰ím pro pod-
poru komunální a regionální politiky.
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