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XXXXXXIIII..  SSJJEEZZDD ââSSSSDD

NÁVRH USNESENÍ:

XXXII. sjezd âSSD schvaluje Zprávu o zahraniãní politice.

POZNÁMKY:



Zpráva o zahraniãní politice âSSD

V oblasti zahraniãních vztahÛ âSSD byly plnûny úkoly vypl˘vající z „Koncepce zahraniã-
ních vztahÛ âSSD“, schválené v únoru 2002. Za tuto oblast práce strany odpovídala po XXXI.
sjezdu místopfiedsedkynû MUDr. Marie Souãková a to aÏ do ãervna 2004, kdy tuto agendu
pfievzal místopfiedseda pro fiízení âSSD Ing. Martin Starec. 

V této souvislosti je rovnûÏ tfieba zmínit pfiechod zahraniãního tajemníka PhDr. Vladimíra
Müllera ze zahraniãního oddûlení do funkce námûstka pro unijní záleÏitosti na  MZV âR,
odchod Ing. Lindy Kopecké do funkce zástupkynû fieditele PraÏského domu v Bruselu a také
odchod odborného referenta PhDr. Milo‰e Balabána na Fakultu sociálních vûd UK. V‰ichni
tito b˘valí zamûstnanci ZO jsou s oddûlením v úzkém kontaktu a nadále spolupracují pfii fie‰e-
ní aktuálních otázek. 

Pfies ve‰keré zmûny, které nastaly, oddûlení plnilo úkoly vypl˘vající ze schválené kon-
cepce zahraniãních vztahÛ âSSD a zadání vedení âSSD. Zahraniãní cesty jsou pravidelnû
projednávány PG a následnû schvalovány P âSSD, které se rovnûÏ zab˘vá v˘stupy a pod-
nûty z jednotliv˘ch cest. 

1. HLAVNÍ ÚKOLY

KampaÀ k referendu o pfiistoupení âR k EU

Rozhodnutí o realizaci vlastní kampanû âSSD k referendu o pfiistoupení âR k EU („Stra-
tegie kampanû âSSD k referendu o pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii“ – dále jen
kampaÀ) mûlo znaãn˘ politick˘ v˘znam. KampaÀ umoÏnila  prezentovat âSSD jako jednu
z nejdÛleÏitûj‰ích proevpropsk˘ch sil v âeské republice a spolu s tím i v˘sledky, kter˘ch
dosáhla âSSD v integraãním procesu.  KampaÀ také umoÏnila zv˘raznit sociálnû-politickou
dimenzi evropské integrace a vést ofenzivní polemiku s faktick˘mi odpÛrci ãlenství v EU (pfie-
dev‰ím ODS).  Z hlediska srovnání kampanû s aktivitami ostatních politick˘ch stran byla
kampaÀ âSSD viditelnû nejvíce dynamická a oslovila znaãn˘ poãet obãanÛ. 

KampaÀ mûla dvû hlavní úrovnû: pofiádání euromítinkÛ âSSD v regionech (17 organizo-
van˘ch z úrovnû ústfiedí a dal‰í z úrovní KVV a OVV) a diskusních fór o profilov˘ch tématech
agendy EU (Lisabonská strategie EU, Prohlubování demokracie v EU /institucionální reforma/,
Bezpeãnostní dimenze EU). Kromû toho byly pofiádány i diskusní veãery o EU v Lidovém
domû s vybran˘mi ministry vlády a v˘jezdy jednotliv˘ch pfiedstavitelÛ  strany do regionÛ.  

V˘razn˘m rysem kampanû byla propojenost s aktivitami Evropské strany sociálnûdemo-
kratické (PES), coÏ zv˘raznilo politickou zakotvenost  a spojení âSSD s evropsk˘m sociál-
nûdemokratick˘m hnutím, které pfiedstavuje v rámci EU (institucí EU) v˘raznou sílu. ZároveÀ
jsme mûli moÏnost pfiedstavit na‰e zahraniãní partnery (a potaÏmo PES) i ãesk˘m obãanÛm,
ktefií nav‰tívili zmínûné euromítinky a diskusní fóra. V rámci spolupráce s Programem Willy-
ho Brandta, kter˘ byl zastfie‰ován PES, pfiijelo do âeské republiky 9 EuroposlancÛ (nûktefií
opakovanû). 

KampaÀ k volbám do EP

ZO âSSD zaji‰Èovalo podporu kampanû po stránce technicko-organizaãní a programo-
vé. Podílelo se na organizaci informaãních semináfiÛ pro kandidáty âSSD za úãasti v˘znam-
n˘ch evropsk˘ch politikÛ (G. Titley, J. M. Wiersma). RovnûÏ ve spolupráci se zahraniãními
partnery zaji‰Èovalo ‰kolení kandidátÛ do EP (VídeÀ, Renner Institut). 

2. MULTILATERÁLNÍ VZTAHY

Evropská strana sociálnû demokratická (PES)

V rámci na‰eho angaÏmá v Evropské stranû sociálnû demokratické (PES) se âSSD
úãastní pravidelnû jednání Pfiedsednictva PES, Koordinaãního v˘boru,  Stálého v˘boru Ïen
a jednání seniorské organizace v rámci PES (ESO). Mladí sociální demokraté pracují v rámci
ECOSY. Dále jsme zapojeni do práce nûkolika pracovních skupin (pro otázky globalizace,
Lisabonské strategie atd.). âSSD si v uplynul˘ch letech upevnila svou pozici v rámci PES
a v souãasné dobû je akceptována jako relevantní partner v diskusích, veden˘ch v rámci této
evropské sociálnûdemokratické platformy. âSSD rovnûÏ podpofiila P. N. Rasmussena ve
funkci nového pfiedsedy PES.

âSSD podporuje snahu nového vedení PES o vût‰í akceschopnost strany na evropské
úrovni, aktivnû se úãastní setkání pfiedsedÛ stran a premiérÛ (S. Gross v Madridu v pro-
sinci 2004). RovnûÏ poslanci EP, zvolení za âSSD, aktivnû pracují v rámci poslanecké
frakce PES v EP. 
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�� Pfiedsednictvo PES
Pfiedsednictvo PES se na sv˘ch jednáních vûnovalo pfiedev‰ím aktuálním politick˘m
otázkám a problémÛm. Pfiedstavitelé evropsk˘ch sociálnûdemokratick˘ch a socialistic-
k˘ch stran diskutovali o zprávách jednotliv˘ch pracovních skupin PES. Závûry Pfiedsed-
nictva byly pfiedkládány poslancÛm sociálnûdemokratické frakce Evropského parlamen-
tu.

�� Koordinaãní t˘m PES
V rámci jednání koordinaãního t˘mu PES se pfiedev‰ím vyfiizovaly organizaãní záleÏitos-
ti (plánování spoleãn˘ch aktivit, pfiíprava jednání, schvalování provizorního programu
akcí, fie‰ení finanãních aspektÛ) a pfiíprava podkladÛ pro jednání Pfiedsednictva PES
a dal‰ích orgánÛ.

�� Jednání stálého v˘boru Ïen PES 
V tomto v˘boru zasedají pfiedstavitelky Ïensk˘ch organizací, pfiidruÏen˘ch k politick˘m
stranám (v pfiípadû âSSD se jedná o Sociálnû demokratické Ïeny – SDÎ). ¤e‰ily se zde
otázky politického charakteru, zamûfiené na postavení a práva Ïen, ale rovnûÏ na aktu-
ální otázky politického dûní (Konvent apod.). M. Paukejová byla zvolena ãlenkou Stálého
v˘boru jednání Ïen PES.

�� Evropská organizace seniorÛ PES (ESO)
Tato organizace, zastfie‰ená PES, se zab˘vá problematikou seniorÛ a zapojením do
aktivního Ïivota této stále rostoucí skupiny obyvatel. Pfiedstavitelé na‰eho Klubu seniorÛ
se aktivnû zapojili do této organizace ihned po jejím zaloÏení (kvûten 2001). Na progra-
mu setkání zástupcÛ jednotliv˘ch seniorsk˘ch organizací byly aktuální politické otázky
a dále otázky, spojené s aktivní rolí seniorÛ ve spoleãnosti a v politice. 

�� Pracovní skupiny PES
V rámci ãinnosti PES zabezpeãilo ZO âSSD na‰i aktivní úãast v nûkolika pracovních sku-
pinách PES – k problematice volebních kampaní (PES Election Campaign Network/M.
Balabán) a k problematice realizace Lisabonské strategie (PES Network on the Lisbon
Strategy/ prof. Martin PotÛãek). ZO âSSD zaji‰Èovalo implementaci závûrÛ z uveden˘ch
pracovních skupin do praktické politiky âSSD (koordinace programu Willyho Brandta pro
úspû‰né roz‰ífiení EU,  pfiedvolební kampaÀ âSSD k volbám do EP). Zástupci âSSD rov-
nûÏ pracují v pracovní skupinû PES pro referendum k ústavní smlouvû (J. Hamáãek)
a v pracovní skupinû PES pro otázky Turecka (L. Zaorálek). 

�� Evropské fórum pro demokracii a solidaritu (EFDS)
ZO âSSD zaji‰Èovalo permanentní vstup âSSD do práce EFDS. Prioritou ãinnosti EFDS
je monitorování politického v˘voje v zemích stfiední a v˘chodní Evropy a demokratizaãní
proces ve v˘chodní Evropû, v období po roz‰ífiení EU se stane stfiedem zájmu oblast
jihov˘chodní a v˘chodní Evropy v kontextu politiky PES „·ir‰í Evropa“ (Wider Europe).
V kontextu EFDS se âSSD zejména soustfiedila na situaci v Bûlorusku. 

Socialistická internacionála

âSSD pÛsobila aktivnû i v rámci SI. T̆ kalo se to pfiedev‰ím pÛsobení ve dvou v˘borech –
pro mír, demokracii a lidská práva a ve v˘boru pro stfiední a v˘chodní Evropu. Zahraniãní tajem-
ník strany se zúãastnil zasedání Rady SI v ¤ímû (leden 2003) a XXII. kongresu SI v Sao Paulu
(fiíjen 2003). Kongresu se zúãastnilo více jak 1000 delegátÛ reprezentujících prakticky v‰echny
soc. dem. strany, které jsou ãleny Socialistické internacionály. Kongres mûl velmi pracovní cha-
rakter a pfiijal celou fiadu dÛleÏit˘ch programov˘ch a organizaãních rozhodnutí, na kter˘ch se
âSSD bezprostfiednû podílela. Klíãov˘mi dokumenty kongresu se staly „Obecná rezoluce kon-
gresu k roli SI ve svûtû“ a dokument „Vládnutí v globální spoleãnosti – sociálnûdemokratick˘
pfiístup“.  Následujícího XXIII. kongresu SI se âSSD v dÛsledku zmûn na ZO nezúãastnila. 

3. BILATERÁLNÍ VZTAHY

Základními prioritami v bilaterálních zahraniãních vztazích byla, jako jiÏ tradiãnû, spolu-
práce s pfiedstaviteli sociálnûdemokratick˘ch stran z Nûmecka a Rakouska. K velkému posí-
lení do‰lo v kontaktech s pfiedstaviteli slovenské sociální demokracie a dále s britskou Labour
Party. RovnûÏ dochází k obnovování a posilování bilaterálních vztahÛ z francouzskou Parti
socialiste (PS). 

�� Nûmecko 
Jak jiÏ bylo zmínûno, vztahy s Nûmeckou SPD jsou pro nás prioritou a vzájemné vazby
pfiesahují rámec kontaktÛ na stranické úrovni. Ve spolupráci s nûmeckou SPD bylo zor-
ganizováno nûkolik bilaterálních jednání.

V listopadu 2003 rovnûÏ do‰lo k jiÏ tfietímu setkání pfiedstavitelÛ „âesko-nûmecké komi-
se“, vedené za SPD státním tajemníkem a poslancem Bundestagu Christophem Zöplem. Za
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âSSD se úãastnili pfiedseda âSSD V. ·pidla, místopfiedsedkynû âSSD (a pfiedsedkynû
ãeské delegace na této komisi) M. Souãková, poslanci V. La‰tÛvka, P. Lachnit a M. Ekert
a pfiedstavitelé zahraniãního oddûlení V. Müller a L. Kopecká.

Zásadní v˘znam mûla úãast pfiedsedy âSSD V. ·pidly na Setkání LídrÛ stran, sdruÏen˘ch
v PES, které se 22. 5. 2003 uskuteãnilo pod zá‰titou G. Schrödera v Berlínû v pfiedveãer 140.
v˘roãí zaloÏení strany SPD. Mezi zúãastnûn˘mi politiky byli i britsk˘ premiér Tony Blair, ‰véd-
sk˘ premiér Göran Persson, polsk˘ premiér Leszek Miller atd. Jedním z nosn˘ch témat dis-
kuse byla problematika evropské bezpeãnostní a obranné politiky. Pfiedseda âSSD Vladimír
·pidla upozornil ve svém vystoupení na fakt, Ïe rezignací na obranu bychom se do budouc-
na zfiekli moÏnosti nakládat sv˘mi ekonomick˘mi kapacitami a politickou vÛlí. Bezpeãnost je
nedílnou souãástí  modernizace Evropy pro 21. století.

Z iniciativy SPD se rovnûÏ uskuteãnilo první kolo jednání pfiedsedÛ sociálnûdemokratic-
k˘ch stran ze stfiední Evropy v Berlínû v lednu 2005 (âSSD zastupoval L. Zaorálek),  které
bude pokraãovat pravideln˘mi setkáními i v následujícím období. 

�� Rakousko 
ZO âSSD obsahovû a organizaãnû zabezpeãilo jednání pfiedsedy âSSD V. ·pidly s pfied-
sedou SPÖ A. Gusenbauerem, místopfiedsedou rakouské Národní rady H. Fischerem,
pfiedsedou finského parlamentu P. Lipponenem a pfiedsedou nûmeckého Bundestagu
W. Thiersem, které probûhlo 17. 10. 2003 ve Vídni u pfiíleÏitosti 65. narozenin Heinze Fis-
chera. H. Fischer patfií k nejsilnûj‰ím osobnostem sociální demokracie nejen v Rakous-
ku, ale i v Evropû. Vystoupil i na na‰em bfieznovém sjezdu (viz v˘‰e). Vynikající vztahy
mezi âSSD a H. Fischerem (resp. SPÖ) zdokumentovalo i jeho vystoupení v rakouské
Národní radû pfii hlasování o roz‰ífiení EU. S rakousk˘mi sociálními demokraty probûhlo
v roce 2003 nûkolik setkání, jejich poslankynû v EP (M. Bergerová, Ch. Pretsová) v˘raz-
nû podpofiily âSSD pfii kampani k referendu. P. Buzková se úãastnila úspû‰né volební
kampanû H. Fischera v rakousk˘ch prezidentsk˘ch volbách a následného sjezdu SPÖ.
Ve spolupráci s Karl-Renner Institut se v lednu 2004 uskuteãnil ve Vídni semináfi pro na‰e
kandidáty do EP. 

�� Velká Británie 
Vazba âSSD na britskou Labour party byla v˘raznû posílena na základû úãasti pfiedsedy
V. ·pidly na Summitu lídrÛ ve Velké Británii (viz v˘‰e). Následovalo nûkolik náv‰tûv pfied-
stavitelÛ LP v âeské republice.

�� Francie
Zahraniãní tajemník se zúãastnil ve dnech 16.–18. 5. 2003 kongresu Francouzské socia-
listické strany v Dijonu. Kongres francouzské Parti Socialiste (PS) se odch˘lil od tradiã-
ních scénáfiÛ kongresÛ politick˘ch stran a jeho náplní byla pfiedev‰ím diskuse o dal‰ím
smûfiování strany a tvorbû rozhodující koncepce pro nastávající období.  Ve hfie bylo
nûkolik navrhovan˘ch koncepcí a nakonec byla obhájena koncepce „Za velkou Parti Soci-
aliste“, kterou prosazoval pfiedseda strany Francois Hollande (nástupce L. Jospina).
Pfiedstavitelé PS usilují o posílení vztahÛ s âSSD, kterou povaÏují za ústfiedního partne-
ra pro diskusi se stfiedoevropsk˘mi sociálnûdemokratick˘mi stranami. Cílem âSSD pro
následující období by mûlo b˘t pokraãování práce ãesko-francouzské pracovní skupiny. 

�� Slovensko
Vztahy se slovensk˘mi sociálními demokraty (pfiedev‰ím SDª) v minulém roce v˘raznû
posílily. Probûhla celá fiada bilaterálních jednání s pfiedstaviteli sociálnûdemokratick˘ch
stran, a to jak na úrovni pfiedsedy strany V. ·pidly (setkání s pfiedsedou SDSS J. Volfem
a s pfiedsedou SDª L. Petrákem), statutárního místopfiedsedy S. Grosse (setkání s pfied-
sedou SDSS J. Volfem k otázce integrace levice na Slovensku), tak i na úrovni pfiedsta-
vitelÛ zahraniãních oddûlení stran. V dÛsledku zmûn na slovenské politické scénû
a z povûfiení pfiedsedy strany ZO taktéÏ navázalo pracovní kontakty s vedením strany
SMER (R. Fico), která je jedinou parlamentní stranou sociálnûdemokratického charakte-
ru na Slovensku. V prosinci roku 2004 probûhl v Bratislavû sjezd strany SMER, kter˘
schválil integraci SMERu, SDª, SDSS a SDA s tím, Ïe vznikla jedna strana SMER – soci-
álna demokracia (âSSD reprezentoval B. Sobotka).    

�� Dal‰í bilaterální kontakty
ZO âSSD spolupracovalo i s pfiedstaviteli ostatních sociálnûdemokratick˘ch stran
v Evropû a podílelo se (mimo v˘‰e uvedené) na organizaci náv‰tûv a programÛ (infor-
mativní pfiedná‰ky, bilaterální rozhovory, zprostfiedkování kontaktÛ apod.) pro pfiedstavi-
tele finsk˘ch, ‰védsk˘ch, norsk˘ch, dánsk˘ch, italsk˘ch, maìarsk˘ch a ãernohorsk˘ch
sociálních demokratÛ. 

4. DAL·Í  DÒLEÎITÉ AKTIVITY

a) Neformální setkání místopfiedsedkynû âSSD M. Souãkové s velvyslanci âR v Itálii, SRN,
Velké Británii a velvyslancem âR – vedoucím Stálé mise âeské republiky pfii ES. Cílem
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setkání bylo seznámit je se zahraniãnûpolitick˘mi aktivitami âSSD v období pfied oficiál-
ním vstupem  âR do EU (bilaterální aktivity, aktivity v rámci PES) a získání informací
ohlednû moÏné budoucí spolupráce âSSD s na‰imi misemi ve v˘znamn˘ch evropsk˘ch
státech .

b) Formální i neformální jednání zahraniãního tajemníka âSSD a pracovníkÛ ZO âSSD se
zástupci diplomatického sboru v âR (Evropská komise, Dánsko, Francie, Itálie, Nûmec-
ko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, ·panûlsko, ·védsko, Slovensko, Tunisko,
Ukrajina, Velká Británie, Brazílie, Bûlorusko, âína).

c) Zapojení do práce zahraniãní komise âSSD (mj. zpracování analytického materiálu
k návrhu Bezpeãnostní strategie âR).

d) Zpracování analytického materiálu, t˘kajícího se pfiípravy vstupu âR do prostoru politické
komunikace a rozhodování v EU (v rámci Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV
UK /prof. PotÛãek/) (V.  Müller, M. Balabán). 

e) Obsahové a organizaãní zabezpeãení ãeského vydání knihy „Sociální demokracie v glo-
balizovaném svûtû“ (bfiezen 2003).

f) Pravidelné publikaãní aktivity pracovníkÛ ZO âSSD o zahraniãní politice âSSD (Pohled,
Trend, Mezinárodní politika, internet a intranet âSSD).

g) Komunikace s nevládními organizacemi (Klub mlad˘ch EvropanÛ, Institut pro evropskou
politiku Europium, Asociace pro bezpeãnost, obranu a ochranu spoleãnosti a státu)
a akademickou vefiejností (Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha,
Institut mezinárodních studií FSV UK Praha, Ústav mezinárodních vztahÛ, Ústav strate-
gick˘ch studií VA Brno) k problematice evropské integrace. 

h) Pfiíprava a zpracování ve‰keré dokumentace pro P a ÚVV âSSD ohlednû sestavení kan-
didátky âSSD k volbám do EP, pfiíprava a zaji‰tûní jazykové zkou‰ky z anglického jazy-
ka pro kandidáty do EP.

i) Organizaãnû-technické zabezpeãení zahraniãních sluÏebních cest  a náv‰tûv. 

Oblast zahraniãní politiky hrála v ãinnosti âSSD vÏdy velmi dÛleÏitou roli. V souvislosti se
vstupem na‰í zemû do EU se pfied námi otevfiela dal‰í úroveÀ spolupráce s na‰imi sester-
sk˘mi stranami, a to na bázi Evropské sociálnû demokratické strany (PES). RovnûÏ stojíme
pfied historick˘m rozhodnutím v otázce evropské ústavy. Tyto dvû oblasti budou dominovat
v agendû zahraniãního oddûlení v období po XXXII. Sjezdu âSSD. 

V Praze dne 24. ledna 2005
Zpracoval: Jan Hamáãek, vedoucí ZO âSSD

Ing. Martin Starec 
místopfiedseda pro fiízení âSSD
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