Otevřený dopis Demokratického fóra vedení ČSSD
Michal Šmarda, předseda ČSSD
Hybernská 1033
Praha, Nové město 110 00
Vážený pane předsedo,
obracíme se na vás s naléhavou žádostí ohledně podezření na hrubé porušení stanov ČSSD, trvající již
několik měsíců. Jelikož se jedná o podezření směřující přímo k předsedovi ÚKK, oslovujeme tímto
způsobem přímo Vás a důrazně Vás tímto žádáme o rychlé prověření této věci.
Existuje důvodné podezření, že současný předseda ÚKK Mgr. Radek Scherfer, který je současně mj.
předsedou Ústeckého kraje, hlasuje na Předsednictvu ČSSD s hlasem rozhodujícím, a to právě
z titulu svého krajského předsednictví. Takovýto stav je však v přímém rozporu se Stanovami ČSSD.
Předseda ÚKK nemůže být současně člen Předsednictva ČSSD s hlasem rozhodujícím, tedy současně
kontrolním orgánem na stejné úrovni. V článku 17/ 2 je jasně uvedeno, že „Vrcholným kontrolním
orgánem ČSSD je ÚKK a přísluší jí i metodické vedení KKK a OKK. Každý člen ČSSD může být členem jen
jednoho kontrolního orgánu ČSSD. Člen kontrolního orgánu ČSSD nemůže být členem voleného
orgánu ČSSD s hlasem rozhodujícím na stejné úrovni“.
Prokáže-li se pravost této skutečnosti, veškeré hlasování Předsednictva ČSSD je neplatné, a navíc je
silně narušena důvěryhodnost tohoto orgánu, kompetentnost samotného předsedy ÚKK Radka
Scherfera i Vás samotného, jako předsedy ČSSD. Stejně tak ostatních místopředsedů ČSSD, kteří se
hlasování Předsednictva účastní. K tomu přispívá i skutečnost, že např. člen Předsednictva Leoš
Malina byl po celou dobu jednání dne 18. 3. 2022 přítomen a hlasoval, a přesto nebyl uveden
v seznamu přítomných.
Toto důvodné podezření vyplývá z několika skutečností:
1) záznam z on-line zasedání Předsednictva konaného dne 18. 3. 2022. Zde dokonce vy osobně,
jakožto předseda ČSSD, žádáte jmenovitě Radka Scherfera, aby si při hlasování Předsednictva zapnul
kameru a zvedl ruku nebo použil pacičku. Kromě samotného záznamu, který je všem k dispozici, jsou
k tomuto svědci z řad členů Předsednictva.
2) oficiální seznam členů Předsednictva ČSSD s hlasem rozhodujícím, který se nachází na oficiálních
stránkách ČSSD. Za Ústecky kraj je zde Radek Scherfer uveden.
Na možnost hrubého porušení Stanov ČSSD upozornil př. Stanislav Šamal při on-line diskuzi konané
dne 31. 3. 2022, kdy se předsedy ÚKK na tuto věc dotázal. Radek Scherfer se k tomuto tématu však
věcně nijak nevyjádřil, což je od předsedy nejvyššího kontrolního orgánu ČSSD zarážející, jelikož
dostal tu nejlepší příležitost vysvětlit, kdo tedy za Ústecky kraj hlasuje a jak tento rozpor v rámci
Předsednictva ČSSD vyřešili. Namísto toho Radek Scherfer pouze vyzval př. Šamala, aby
nemystifikoval účastníky diskuze. A pouze prohlásil, že „nehlasuje, nehlasuje, nehlasuje“. Na tento
rozpor upozornil, také v rámci této diskuze, př. Karel Machovec, který byl upozorněn ústředním
tajemníkem Martinem Kabátem, že spouští prezentaci, na které ukazuje seznam členů Předsednictva
s hlasem rozhodujícím z webových stránek ČSSD (Radek Schefer je zde s hlasem rozhodujícím za
Ústecky kraj uveden).

Viz odkaz níže na část záznamu z debaty s předsedou a místopředsedy ze dne 31. 3. 2022 a z
Předsednictva ČSSD ze dne 18. 3. 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=6GnmasONdM4
Druhý den po konání této diskuze, bylo jméno předsedy ÚKK Radka Scherfera, ze seznamu členů
Předsednictva s hlasem rozhodujícím, vymazáno. Byl také dodatečně upraven zápis z jednání
Předsednictva ČSSD, kde je již nově veden jen s hlasem poradním. Takový postup ze strany vedení
považujeme za nekorektní a upozorňujeme, že samotné takové jednání jen zvýrazňuje výše uvedené
podezření. Také upozorňujeme na podivný jev, a totiž, že v žádném zápisu z jednání Předsednictva
není uvedeno kdo (případně jak) hlasoval. Z žádných veřejně dostupných zápisů není možné
jednoznačně dovodit tuto skutečnost. O to silněji apelujeme na prošetření celé věci. V tomto ohledu
také upozorňujeme, že každá webová stránka má dohledatelnou oficiální historii (viz archiv ze dne
9.3.2022
https://web.archive.org/web/20220309134640/https:/www.cssd.cz/strana/organycssd/predsednictvo-cssd/predsednictvo-cssd-hlas-rozhodujici/
Důrazně upozorňujeme, že v situaci, kdy je takto silně narušena důvěra v nejvyšší kontrolní orgán
ČSSD, nelze dále prošetřovat ani uzavírat jakýkoliv podnět, který byl k prošetření tomuto
kontrolnímu orgánu strany předložen. Tím je provoz strany v podstatě zastaven, jelikož dle zákona
č. 424/1991 Sb., o politických stranách, musí mít každá politická strana funkční vnitřní kontrolní
mechanizmy. A ty v tuto chvíli ČSSD nemá, resp. jejich funkčnost je závažně a důvodně zpochybněna.
A uvědomme si, že současné Předsednictvo ČSSD, v této nejasné situaci, navíc nestandartní tajnou
volbou, dalo souhlas k prodeji Lannova paláce. Disponuje tedy stamilionovými majetky a je přitom
narušena důvěryhodnost.
Navíc nelze opomenout ani další podivnou okolnost související s ÚKK ČSSD. Tento nejvyšší kontrolní
orgán ČSSD od stranického sjezdu, který proběhl v prosinci 2021, a kdy se jeho předsedou stal Radek
Scherfer, neprošetřil doposud žádný podnět, který mu byl předložen. Žádnému členovi nebylo
doposud zodpovězeno na jím zaslaný podnět k prošetření, a to ani ve věcech několik měsíců zpětně.
Nejzávažnější podnět, na který nebylo doposud reagováno, a který byl podán ihned v prosinci 2021,
je podnět na prošetření financování volební kampaně na volby do PS v říjnu 2021, která byla
překročena cca o 30 milionů korun českých. K tomuto bylo přislíbeno místopředsedou ČSSD
Robinem Šínem, že „ÚKK dělá svou práci. Grémium má ještě v únoru dostat závěry na stůl. Pak to
půjde do Předsednictva.“ Bohužel, tato tvrzení nejsou opět založena na pravdě, neboť slibovaný
termín dávno uplynul. A navíc dle informací několika členů ÚKK, toto šetření v podstatě do dnešního
dne ani nezačalo, neboť členům ÚKK nebyly k tomuto šetření poskytnuty z Lidového domu potřebné
dokumenty.
Existuje důvodné podezření, že ÚKK ČSSD, od zvolení Radka Scherfera jejím předsedou, neplní
řádně funkci kontrolního orgánu strany!
Jelikož předsedu ÚKK volí nejvyšší orgán strany, tedy sjezd, není možné předsedu ÚKK Radka
Scherfera jednoduše odvolat, pokud sám neodstoupí. Pokud se výše uvedená podezření potvrdí jako
pravdivá, nabízí se nevyhnutelně tyto varianty řešení:
1) Rezignace předsedy ÚKK Radka Scherfera na tento stranický post. Díky ztrátě politické
důvěryhodnosti, také na všechny další stranické funkce, které Radek Scherfer zastává tj.: předseda
MO, předseda OP, předseda KP, člen Předsednictva, člen Grémia, člen dozorčí rady CÍL. Dále by měl
zvážit svoji působnost v dalších zvolených orgánech: Rada města Kadaň - Majetková komise – člen,

Finanční výbor - Zastupitelstvo města Kadaň – člen, Zastupitelstvo města Kadaň – zastupitel,
Technické služby Kadaň, s.r.o. - předseda dozorčí rady, Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. - člen
dozorčí rady a další.
2) Svolání mimořádného sjezdu.
Jelikož se jedná o zvláště závažný problém, který žádá zrychlené řízení, žádáme neprodlené
prošetření v dané věci a rezignaci předsedy ÚKK Radka Scherfera nejpozději do středy 6. 4. 2022.
Opětovně upozorňujeme na možné trestněprávní důsledky dosavadních postupů vedení ČSSD.
Upozorňujeme nově na souvislost mezi nefunkčním kontrolním mechanizmem strany a snahou
v této situaci rozprodat stamilionový majetek strany. Okolnosti prodeje jsou značně podezřelé a
jako nejstarší česká politická strana, musíme veškeré pochybnosti v tomto ohledu vyvrátit. Není
vyloučeno, že si procesů uvnitř ČSSD všimne veřejnost a podrobí nás důkladné kontrole. Pokud
chceme opětovně uspět v politickém klání v následujících komunálních a senátních volbách, musí být
naše kroky zcela transparentní.
Pokud do středy 6. 4. 2022 nerezignuje Radek Scherfer na své vnitrostranické funkce, budeme ve
spolupráci s KP a OP požadovat svolání mimořádného sjezdu, a to na sobotu 4. 6. 2022 nebo 18. 6.
2022.
Pro mimořádný sjezd se začínají postupně přiklánět i krajská předsednictva. Např. KP Středočeského
kraje odhlasovalo usnesení: 12/3/22 KP ČSSD Středočeského kraje, ve kterém navrhuje svolat sjezd
ČSSD.

S úctou a přáním hezkého dne, tým Demokratického fóra
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V Praze dne 3. 4. 2022

