Programové prohlášení
DEMOKRATICKÉHO FÓRA ČSSD
Zakládající členové: Jana Turoňová, Miroslav Krejčík, Jaromír Landsman, Peter Jaďuď, Petr Kowanda,
Radek Modes, Dana Smejkalová, Stanislav Šamal a Radek Maryška
Dovolujeme si oznámit, že k dnešnímu dni zakládáme v rámci ČSSD Demokratické fórum,
jakožto vnitrostranické formální seskupení, jehož hlavním cílem je obroda vnitrostranického života
strany, zajištění hospodářské stability strany a jasné vyjádření politického směřování strany v kontextu
aktuálních celospolečenských proměn. Při mimořádném sjezdu ČSSD, který se konal dne 10.12.2021,
jsme spojili své síly a je tak zřejmé, že zastupujeme 18% členské základny ČSSD (z 233 hlasů obdržel
náš kandidát na předsedu 41 hlasů).
ČSSD se po říjnových volbách do poslanecké sněmovny v roce 2021 dostala na pomyslné
vnitrostranické i politické dno. Poprvé od vzniku České republiky se její zástupci nedostali do
poslanecké sněmovny a strana tak ztratila svůj tradiční politický vliv, ale také finanční prostředky, ze
kterých dříve dotovala svoji činnost. Strana je zadlužená a hrozí jí bankrot v podobě insolvence, nebo
exekuce. Členové na místních a okresních úrovních jsou demotivováni a vytrácí se jejich stranická
sounáležitost. Situace na mimořádném sjezdu ČSSD, který se uskutečnil dne 10. 12. 2021, potvrdila
mnohaletou odtrženost strany od členské základny, vyjádřenou zejména neschopností a neochotou
odstupujícího vedení podat vysvětlení základních vnitrostranických procesů za uplynulý volební rok.
Nikdo nebyl schopen zodpovědět, kdo z vedení soc. demokracie, byl členem volebního štábu
odpovědného za výsledek voleb, ani určit, kdo schválil výrazné překročení volebního rozpočtu.
Volební výsledek jasně prokázal, že vedoucí lídři ČSSD ztratili u občanů České republiky
důvěru, a přesto se někteří z nich opět ucházeli o místa ve vedoucích pozicích. Strana se ocitla
v situaci, kdy již není sama schopna reflektovat potřebu vnitřní očisty. Léty zavedený systém vnitřního
neformálního řízení strany prostřednictvím kmotrů, jí brání přijmout nové výzvy – opět se otevřít své
členské základně a opětovně zaujmout osobitý prostor na politické mapě naší země. Kandidáti, kteří na
mimořádném povolebním sjezdu nakonec uspěli a byli 130 delegáty zvoleni jako nové vedení strany, ve
svém souhrnu žádnou změnu ve vývoji strany nepředstavují, jelikož ve vedení strany již byli a na jejím
pádu se podíleli. Oprávněně lze tedy očekávat, že v řízení ČSSD nedojde k potřebným změnám.
Demokratické fórum vzniká jako přímá reakce na tuto situaci, a to z většinového podnětu
několika kandidátů mimořádného povolebního sjezdu, které spojuje skutečnost, že se na vedení strany
historicky nikdy dříve nepodíleli a nejsou tedy nikomu ničím zavázáni. Tito kandidáti a další
sympatizující členové, se spojili, aby aktivně ukázali ČSSD nový směr možného budoucího vývoje, který
bude vnitrostranicky zcela nezávislý na neformálních (kmotrovských) strukturách strany a směrem

k voličům nebude ničím omezován v konstrukci rozumné a reálné politiky, kterou občané této země
očekávají a potřebují.
Od současného staronového vedení ČSSD zaznělo při sjezdu mnoho slibů. Demokratické
fórum bude hlídat, sledovat, hodnotit a kontrolovat, zdali jsou tyto sliby plněny a zdali se stávají realitou.
Současně s tím předloží Demokratické fórum svůj vlastní návrh na úpravu stanov ČSSD a také bude
jasně deklarovat své názory a postoje k současnému politickému dění a dalším celospolečenským
událostem.
Nutno však zdůraznit, že si Demokratické fórum nepřeje ČSSD vnitřně rozdělovat. Nebude
veden žádný registr členů ani sympatizantů, jelikož vycházíme ze skutečnosti, že všichni jsme sociální
demokraté a jde nám především o stabilní a silnou pozici naší strany. Cesty jsou různé, názory se
mnohdy odlišují, ale vize musí být jednotná. My, zakladatelé Demokratického fóra, předkládáme tímto
našim spolustraníkům své politické a vnitrostranické směřování, které konkretizuje celostranickou
tradiční sociálně demokratickou vizi. A se všemi spolustraníky, vedení naší strany nevyjímaje, kteří se
ztotožňují s našim programovým prohlášením, budeme ochotně spolupracovat.
Vnitrostranická situace:
Vznik Demokratického fóra je přímo podmíněn několikaletým sestupným vývojem uvnitř ČSSD,
jehož příčiny jsou obsaženy v několika rovinách – 1. Soustavná likvidace aktivního života členské
základy, a to zejména tím, že vedení strany je odtrženo od nižších okresních a místních organizačních
složek. 2. Řízení strany je fakticky svěřeno paralelním neformálním strukturám (tzv. kmotrům), místo
toho, aby stranu ovládaly řádně zvolení představitelé. 3. Hospodaření s majetkem ČSSD je realizováno
způsobem, který není transparentní a který přivádí stranu do existenční krize, vyjádřenou v současné
době zejména reálnou hrozbou exekuce či insolvence.
Programový rámec:
1. Podpora a spolupráce s vedením strany, pokud budou jeho kroky v souladu s tímto
programovým prohlášením.
2. Zachování majetku ČSSD pro další generace, nerozprodávání majetku.
3. Řádné hospodaření s majetkem ČSSD, včetně řádného a pravidelného splácení dluhů.
Jasné stanovení zásad hospodaření s majetkem strany. Podpora pronájmů nemovitostí a
další zvýšení efektivity příjmů. Čtvrtletní informování členské základny.
4. Optimalizace výdajů strany (elektřina, topení, internet, chod sekretariátů v krajích).
5. Odstavení strany z vlivu neformálních paralelních stranických struktur (tzv. kmotrů).
6. Audit stavu členské základny. Zjistit, kolik členů je skutečně aktivních a ochotných zapojit
se do chodu strany. Přeregistrace.
7. Obnovení komunikace s řadovými členy ČSSD – zavedení tzv. Banky nápadů a námětů.
8. Obnovení činnosti ústředních odborných komisí. Přizvání členů odborných komisí
k poradám a diskuzím o programu a vizích sociálně-demokratické politiky.
9. Výzva k vnitrostranické dobrovolné solidaritě a výzva k ekonomické solidaritě v rámci
evropské sociální demokracie. Zavedení transparentního účtu pro tyto účely.
10. Opětovné zavádění okresních tajemníků.
11. Přístup k informacím krajských, okresních a místních organizací z jednání grémia a
předsednictva strany, včetně nutnosti informování členské základny o každém rozhodnutí
grémia a předsednictva.

12. Respekt k místním poměrům při sestavování kandidátek.
13. Zavedení přímé volby vedoucích stranických představitelů způsobem, který bude technicky
proveditelný a bezpečný, aby nedocházelo k jeho zneužívání a aby byla zachována rovná
možnost pro účast každého člena na této volbě.
14. Zavedení systému kontroly a transparentnosti při on-line hlasování do všech stranických
funkcí tak, aby nemohl být tento typ hlasování zneužíván, například manipulací s počtem
hlasů.
15. Povinnost svolání mimořádného sjezdu, pokud tak rozhodne stanovený počet členů strany.
16. Zakotvení pozice okresu jako základní jednotky stranického volebního systému.
17. V zájmu nestrannosti a nezávislosti České televize a Českého rozhlasu zrušení
koncesionářských poplatků a jejich přesun do daňového systému. Tato položka,
vynásobena počtem zletilých občanů, bude následně vyplácena ze státního rozpočtu.
18. Upravení podmínek pro vstup do strany.
19. Nastavení vnitrostranické kultury a etiky. Respekt k historickému poslání strany a přijetí
nových společenských výzev.
20. Požadavek zveřejnění všech smluv a výkazů hospodaření strany za posledních 8 let.
21. Požadavek prošetření hospodaření s volebním rozpočtem na volby 2021.
Politická situace:
V současné době se výrazně mění celospolečenská situace nejen v naší zemi, ale také
v Evropě a dalších státech. Přispívá k tomu zejména – 1. Aktuální covidová pandemie. 2. Masová
migrace občanů z muslimských zemí do Evropy. 3. Nové energetické výzvy zejména v souvislosti
s přechodem na elektromobilitu. 4. Snaha o přechod na obnovitelné zdroje zaváděním systému Green
Deal. 5. Mezinárodní vztahy vůči a mezi světovými velmocemi.
ČSSD musí jasně deklarovat své názory a postoje k daným tématům, jelikož ty jsou v současné
době tak výrazné, že zcela nevídaným a zásadním způsobem přímo ovlivňují i zcela běžný život
občanů.
Programový rámec:
1. Podpora všech pracujících – živnostníků, podnikatelů (majících sídlo na území ČR) a
zaměstnanců (souhrnně lidí práce). Procházíme obdobím, kdy proticovidová opatření nejvíce
zasahují právě třídu živnostníků a podnikatelů a mnoho z nich krachuje nebo preventivně
ukončuje svoji činnost. Nechceme dopustit, aby budoucí uspořádání společnosti vypadalo
tak, že na jedné straně budou bohaté elity vlastnící nadnárodní korporace a na druhé straně
zbytek většinového obyvatelstva v zaměstnaneckém postavení vůči nim. Lidé musí mít
možnost svobodné volby a stát musí podporovat jejich iniciativu, kreativitu a pracovitost.
2. Zavedení konceptu vyvážené sociální politiky a zejména eliminace zneužívání sociálních
dávek v neodůvodněných případech.
3. Podpora manželství a tradiční rodiny vycházející z biologického konceptu spojení muže a
ženy za účelem reprodukce.
4. Podpora sportovních organizací, svazů, klubů, tělovýchovných jednot a jejich členů.
Obnovení naší minulé pozice a vlivu v Národní sportovní agentuře, u jejíhož základu právě
ČSSD stála. Zapojení ústřední odborné sportovní komise do obnovy těchto vztahů.
5. Podpora transformace Národní sportovní agentury v samostatné ministerstvo sportu tak, jak
měla ČSSD tradičně ve svém programu.

6. Podpora českých zemědělců a české živočišné výroby.
7. Snaha o potravinovou soběstačnost. Dohled státu nad řádným obhospodařováním orné půdy
(hluboká orba), dodržování čtyř a sedmi letých osevních plánů.
8. Ochrana půdy před pokrývkou solárních panelů, řepky či kukuřice.
9. Výrazné snížení používání pesticidů v zemědělství (taktéž v návaznosti na ochranu
přírodních vodních zdrojů) a zvýšení statkových hnojiv a zeleného hnojení.
10. Nastavení vodního hospodářství tak, aby se prioritou stalo zadržování vody v krajině. Možno
podpořit propojením dotačních prvků v zemědělství tak, aby byly dotace podmíněny řádným
obhospodařováním orné půdy, tj. klasickou orbou, která umožňuje absorbovat vodní srážky.
11. Ochrana vody, jako základní lidské potraviny a přírodního bohatství naší země, proti
praktikám nadnárodních společností v obchodování s touto komoditou. Zveřejnění těchto
informací pod souhrnným názvem „Vliv státní exekutivy na obchodování s vodou v České
republice“. Osvětlování problematiky odpadních vod a cenové politiky nadnárodních
společností.
12. Navrácení kontroly nad hospodařením s vodními zdroji do rukou českého státu a českých
firem.
13. Pozvolný přechod na obnovitelné zdroje energie, který neohrozí životní podmínky a běžný
provoz, tj. životní úroveň občanů ČR. Orientace na jadernou energetiku a podpora solárních
systémů, zejména pro domácnosti.
14. Snaha o energetickou soběstačnost.
15. Zachovat státní zdravotnictví.
16. Podpora strategie odpadového hospodářství, která se zaměřuje na výrazné omezení
produkce odpadů, tzv. zero waste strategie.
17. Podpora vyvážené debaty o řešení covidové pandemie mezi lékaři a odborníky v dané
oblasti. Zajištění prostoru pro pluralitu názorů a jejich vzájemný respekt. Odpolitizování
tématu.
18. Podpora odborné debaty ohledně protilátek a přirozené imunity lidského organizmu.
19. Podpora informovanosti o žádoucích i nežádoucích účincích vakcíny.
20. Dobrovolné očkování v rámci pandemie Covidu.
21. Podpora vyvážené mezinárodní politiky. Udržování vztahů a závazků, které plynou z našeho
členství v NATO, ale zároveň podpora přátelských vztahů s ostatními světovými mocnostmi,
mimo jiné s Ruskem, jako jedním ze států evropského kontinentu.
22. Podpora svébytného a sebevědomého členství naší země v Evropské unii.
23. Důsledný respekt k historickým souvislostem vzniku dnešní Evropské unie. Cílem evropské
integrace bylo vytvoření pevného politického a hospodářského celku, způsobilého zajistit
Evropě bezpečnost a prosperitu a konkurenceschopnost vůči ostatním světovým velmocem.
24. Snaha o vytvoření společné vojenské síly států Evropské unie, která by zajišťovala
bezpečnost společných hranic.
25. Eliminace bezpečnostních rizik, zejména v souvislosti s masovou migrací z muslimských
zemí. Požadavek ochrany vnějších hranic Evropské unie, na které se budou podílet všechny
členské státy.
26. Podpora spolupráce v rámci Visegrádské skupiny a rozšiřování jejích členů (v první fázi
Rakousko a Slovinsko).

27. Rozvoj aktivní spolupráce s evropskými sociálními demokraty, zejména v rámci Visegrádské
skupiny.

Dne 1.1.2022
Demokratické fórum ČSSD

