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Úvod 

Analýza politických stran a stranických systémů v postsocialistických zemích 

představuje významnou oblast současného politologického výzkumu. Jedním 

z témat, kterými se současná politologie v uvedené oblasti zabývá, je problematika 

komunistických stran ve stranicko politických systémech těchto zemí. Předmětem 

studia je zejména popis vzniku (geneze) a vývoje (organizačních proměn) 

současných komunistických stran, dále analýza jejich vztahu k ostatním politickým 

stranám, parlamentu a exekutivě daného státu a objasnění aktuální pozice těchto 

stran v příslušném stranicko politickém systému. 

Následující práce je tematicky zaměřená na komunistické strany ve vybraných 

postsocialistických státech, a to v České republice, v Ruské federaci a v Republice 

Ukrajina. Cílem práce je popsat a srovnat organizační strukturu, ideologii, 

programatiku a postavení komunistických stran ve stranicko politických systémech 

uvedených států. 

Práce vychází nejen z poznatků současné politologie publikovaných v odborné 

literatuře, ale i z rozboru stranických dokumentů (zejména stanov a programů) 

sledovaných komunistických stran. 
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1. Možnosti výzkumu pozice a role komunistických stran ve stranicko 

politických systémech postsocialistických zemí 

Jak uvádí politolog Jan Holzer (2000a, s. 16), „Komunistické strany 

v postkomunistických zemích střední a východní Evropy měly a mají v příslušných 

stranických systémech zcela specifické postavení." Týž autor označuje téma osudů 

komunistických stran za „exkluzivní".1 Nástupnické subjekty bývalých 

komunistických státostran, jejich vznik, vývoj, organizace, ideologie, programatika 

a pozice ve stranicko politických systémech postsocialistických zemí patří 

k významným tranzitologickým tématům. 

1.1 Příklady zpracování problematiky pozice a role komunistických stran ve 

stranicko politických systémech postsocialistických zemí v české politologické 

literatuře 

Problematikou pozice a role komunistických stran ve stranicko politických systé-

mech postsocialistických zemí se v uplynulých několika letech zabývali zejména 

politologové z různých pracovišť Masarykovy univerzity v Brně. 

Základní informace o komunistických i ostatních politických stranách v jednotli-

vých postsocialistických zemích střední a východní Evropy přináší publikace 

Politické strany ve střední a východní Evropě (Fiala; Holzer; Strmiska, aj. 2002).2 

Autoři jednotlivých studií zařazených do této publikace stručně popisují vznik a 

případné organizační proměny konkrétních politických stran, uvádějí jméno 

předsedy, případně dalších významných představitelů, dále vztah subjektu 

k parlamentu a exekutivě, základní programové cíle strany a konečně podávají 

stručnou charakteristiku pozice strany ve stranicko politickém systému dané země. 

Příkladem zpracování tematiky politických stran v jedné zemi (jmenovitě v Ruské 

federaci) je monografie Politické strany Ruska. Hledání identity (Holzer 2004). 

V kapitole nazvané Ruský komunismus aneb nekončící příběh autor popisuje vznik 

1 Srovnej Holzer (2000a, s.15). 

Publikace zahrnuje dvacet studií věnovaných stejnému počtu postsocialistických zemf, avšak 
v některých sledovaných stranicko politických systémech nejsou komunistické strany zastoupeny, 
nebo nemají relevantní pozici, a tudíž nejsou předmětem analýzy. 



a vývoj Komunistické strany Ruské federace (KPRF; Коммунистическая партия 

Российской Федерации, КПРФ) a dalších levicových politických stran. Věnuje se 

otázkám organizace a ideologie těchto stran (zejména KPRF)3, uvádí základní rysy 

jejich působení v ruské politice 90. let dvacátého století a hodnotí jejich postavení 

ve stranicko politickém systému současné Ruské federace. 

Kromě pasáží o komunistických stranách v publikacích, které pojednávají o stra-

nicko politických systémech postsocialistických zemí obecně, bylo vydáno i několik 

monografií a sborníků zaměřených výhradně na problematiku komunistických 

stran. Základní informace o osudech komunistických stran v pěti zemích bývalého 

Svazu sovětských socialistických republik nabízí sborník Komunistické strany 

vpostsovětských stranicko-politických soustavách, který editoval brněnský polito-

log Jan Holzer (Holzer 2000a). Kromě editorovy úvodní teoretické studie obsahuje 

sborník pět statí, z nichž každá pojednává o jedné nebo více komunistických stra-

nách ve stranicko politickém systému vybrané země.4 Jednotlivé stati obsahují 

deskripci vývoje daných stran v průběhu 90. let dvacátého století, popisují případné 

organizační proměny těchto stran, jejich vztah k ostatním subjektům stranického 

systému a analyzují jejich aktuální pozici v příslušných stranicko-politických 

soustavách.5 

Poněkud odlišný přístup ke zpracování problematiky působení komunistických 

stran ve stranicko politických systémech postsocialistických zemí zvolili editoři 

sborníku Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. (Hloušek; Kopeček 

2002). Zaměřili se pouze na ty komunistické strany, které provedly transformaci ve 

strany socialistického nebo sociálně demokratického typu, nebo se o takovouto 

transformaci alespoň pokusily.6 

3 Podrobnější analýzou stanov, programů, popřípadé dalších stranických materiálů jednotlivých ko-
munistických stran se však autor v této publikaci nezabývá. 

4 Jedná se o Komunistickou stranu Ruské federace, Komunistickou stranu Ukrajiny, komunistické 
strany v Bělorusku, Estonskou komunistickou stranu a následnické strany Komunistické strany 
Lotyšska. 

5 Jak uvádí samotný editor sborníku J. Holzer (2000a, s. 10), „Již menší, v podstatě sekundární 
prostor j e pak věnován dalším klasickým charakteristickým rysům analýzy politických stran, např. 
programatice a genezi ideologické báze či podobě předvolební prezentace a elektorátnímu zázemí." 

6 Kromě studií zaměřených na politické strany ve vybraných postsocialistických zemích (bývalá 
NDR, Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Ukrajina a Bulharsko) obsahuje tento 
sborník i případovou studii věnovanou transformaci Italské komunistické strany. 



Problematice postavení Komunistické strany Čech a Moravy v politickém 

systému České republiky je věnován příspěvek M. Kubáta ve sborníku Komunismus 

v nás: Cesta do minulosti nebo budoucnosti? (Kubát 2000). 

Ukázkou velmi podrobného zpracování tématu pozice a role konkrétního subjektu 

ve stranicko politickém systému konkrétní postsocialistické země je monografie 

Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení 

KSČM a dalších komunistických organizací v České republice (Fiala; Holzer; 

Mareš, aj. 1999). Pozornost zasluhují zvláště kapitoly věnované programatice a 

organizačnímu členění Komunistické strany Čech a Moravy, v nichž autoři 

provádějí zevrubnou analýzu stanov a programových dokumentů této strany.7 

Přestože výše uvedené příklady nezahrnují všechny publikace zabývající se 

tématem pozice a role komunistických stran ve stranicko politických systémech 

postsocialistických zemí, nabízí alespoň rámcový přehled možných přístupů ke 

sledované problematice. 

1.2 Metodologické a terminologické poznámky 

Výzkum stranicko politických systémů postsocialistických zemí představuje 

velmi rozsáhlou oblast, v jejímž rámci se nám nabízí studium patnácti 

postsovětských republik a přibližně stejného množství postsocialistických zemí 

střední a jihovýchodní Evropy. Z uvedeného důvodu je vhodné pro potřeby analýzy 

pozice a role komunistických stran provést výběr konkrétních stranických subjektů 

ve stranicko politických systémech konkrétních postsocialistických zemí. 

Následující práce je zaměřena na komunistické strany ve třech vybraných 

postsocialistických zemích. Jedná se o Českou republiku, Ruskou federaci a 

Republiku Ukrajina. Základem pro zdůvodnění výběru je skutečnost, že v těchto 

zemích, jak uvádí například Mareš (2002, s. 83), dosud neproběhla úspěšná 

transformace bývalé komunistické státostrany na stranu socialistickou či sociálně 

demokratickou.8 Výběr uvedených zemí tedy do určité míry vychází 

7 Stranické materiály jsou zde citovány v mnohem větším rozsahu, než ve většině ostatních publikací 
zabývajících se sledovanou problematikou. 

8 Uvedené kritérium by splňovala ještě Republika Bělorusko, v jejímž stranickém systému jsou 
zastoupeny dvě relevantní komunistické strany, a sice Strana komunistů Běloruska a Komunistická 
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z charakteristiky jednotlivých nástupnických komunistických stran působících 

v příslušných stranicko politických systémech.9 V této souvislosti je třeba vymezit 

obsah termínu komunistická strana, popřípadě nástupnická komunistická strana. 

Předmětem terminologické kontroverze je již samotné označení nástupnických 

stran někdejších monopolních komunistických státostran. Podle J. Holzera (2000a, 

s. 17) není vhodné tyto strany označovat termínem postkomunistické, neboť 

uvedený přívlastek se vztahuje nejen k politickým stranám, ale ke kterémukoli 

sociálnímu jevu v posttotalitních zemích střední a východní Evropy. Týž autor však 

nepovažuje za vhodné ani užívání termínu komunistický10, neboť se vztahuje i na 

takové komunistické strany, které na bývalou státostranu bezprostředně nenavazují. 

Proto navrhuje užívání adjektiva exkomunistický, které vyjadřuje výše zmíněnou 

návaznost a zároveň takto označené strany odlišuje od ostatních stranických sub-

jektů působících ve stranicko politických systémech postsocialistických zemí. 11 

Jiné označení pro nástupnické formace komunistických státostran nabízejí Vít 

Hloušek a Lubomír Kopeček, kteří upozorňují, že označení exkomunistické nemusí 

být zcela vhodné pro strany, které sice jsou spojeny s předchozím komunistickým 

subjektem, avšak již u nich došlo k úspěšné transformaci. Řešení terminologických 

komplikací spatřují v pojmu nástupnická strana, k němuž uvádějí i anglický 
• 12 ekvivalent successor party (communist successor party). 

Vymezení termínu nástupnická strana (nástupnická komunistická strana) zahrnuje 

návaznost na předchozí stranický subjekt, avšak v některých případech nemusí být 

zcela jednoznačné, které strany lze za nástupnické v tomto smyslu považovat. Jak 

upozorňuje Holzer (2000a, s. 18), v období po roce 1989 se v postsocialistických 

zemícj? objevily strany, které se hlásí k idejím revolučního socialismu, avšak chybí 
jim bezprostřední následnost. Hloušek a Kopeček (2002, s. 8) označují takovéto 

strana Běloruska. Pozice a role těchto stran je však do značné míry ovlivněna vztahem k současnému 
prezidentovi Republiky Bělorusko a dalšími charakteristickými rysy autoritativního politického 
systému. Srovnej Balík (2000, s. 87). 

9 Politolog Kubát (2000, s. 29) charakterizuje komunistické strany v uvedených zemích jako 
dogmatické: „Ve středovýchodní Evropě je KSČM z bývalých diktátorských komunistických stran 
svým dogmatismem srovnatelná pouze se Stranou komunistů Běloruska (PKB), Komunistickou 
stranou Ruské federace (KPRF) a Komunistickou stranou Ukrajiny (KPU)." 

10 „Hledání ty po logicky vhodného názvu pro takovéto strany se ovšem nemůže spokojit ani s 
jednoduchým" termínem komunistický." Holzer (2000a, s. 18). 

" Srovnej Holzer (2000a, s. 19). 

12 Viz Hloušek; Kopeček (2002, s. 13). 

9 



strany za neokomunistické a jejich vazbu na bývalé komunistické strany hodnotí 

jako velmi slabou nebo vůbec žádnou. Naopak za nástupnické strany označují ty, 

které bezprostředně po zániku nebo zákazu bývalých komunistických státostran 

převzaly alespoň část jejich dědictví.13 

V některých postsocialistických zemích však bylo přímé nástupnictví 

komunistických stran komplikováno oficiálními zákazy jejich činnosti. Příkladem je 

zákaz Ruské komunistické strany (RKP; Российская коммунистическая партия, 

РКП) dekretem prezidenta Jelcina po událostech spojených s pokusem o převrat 

v srpnu roku 1991. 14 Vzhledem k tomu, že zákaz byl zrušen až v říjnu roku 199215, 

vzniklo v Ruské federaci vletech 1991-1992 několik levicových politických stran, 

které poskytly dočasné útočiště mnoha komunistickým aktivistům. Význam těchto 

stran však značně poklesl poté, co byla na jaře roku 1993 oficiálně zaregistrována 

Komu-nistická strana Ruské federace (KPRF; Коммунистическая партия 

Российской Федерации, КПРФ). Výmluvným příkladem je Socialistická strana 

pracujících (SPT; Социалистическая партия трудящихся, СПТ), která po 

založení (obnovení) KPRF ztratila přibližně 90% svojí členské základny.16 Přes 

určitou cézuru ve vývoji komunistických stranických formací v Ruské federaci je 

tedy současná KPRF považována za nástupnickou stranu původní monopolní 

státostrany, což uvádějí i Hloušek a Kopeček (2002, s. 14).17 

Poněkud komplikovanější je situace v případě Komunistické strany Ukrajiny 

(KPU; Комушстична парт!я Укра'ши, КПУ). Podobně jako v Ruské federaci, i na 

Ukrajině byla činnost původní komunistické strany (KPU) zakázána v souvislosti se 

0 

IJ Pod pojem dědictví zahrnují organizaci, členstvo, majetek, program, ideologii atd. Srovnej Hlou-
šek; Kopeček (2002, s. 7): 

14 Viz Machovcová (2000, s. 42) a Holzer (2004, s. 134). Zrušena byla ovšem i původní 
Komunistická strana RSFSR ( KP RSFSR; Коммунистическая партия Российской советской 
федеративной социалистической республики, КП РСФСР), jej íž činnost byla pozastavena 23. 
srpna 1991 a zakázána 6. listopadu téhož roku, viz Абрамов; Головина (1998, s. 135). 

15 Viz Machovcová (2000, s. 42), která však uvádí datum zrušení zákazu 30. listopadu namísto 30. 
října. Srovnej Holzer (2004, s. 134) а Абрамов; Головина (1998, s. 135). 

16 Viz Кудюкин (1998, s. 53). 

17 Holzer (2004, s. 132) dokonce označuje Komunistickou stranu Ruské federace za přímého 
nástupce Komunistické strany Sovětského svazu (KPSS; Коммунистиеская партия Советского 
союза, КПСС), tedy nikoli pouze Komunistické strany RSFSR. 

10 



srpnovými událostmi roku 1991,18 a to usnesením ukrajinského parlamentu (Nej-

vyšší rady Ukrajiny; Верховна Рада Украши). Část členů KPU na tento zákaz 

reagovala založením nové strany pod názvem Socialistická strana Ukrajiny (SPU; 

Сощашстична пар-пя УкраТни, СПУ).19 Teprve počátkem roku 1993 dosáhla 

skupina poslanců Nejvyšší rady usilujících o obnovení KPU částečného úspěchu, 

neboť předsednictvo Nejvyšší rady vydalo výnos umožňující založení komunistické 

strany. Nejednalo se však o zrušení zákazu bývalé KPU20 a přestože strana, která 

byla založena 19. června 1993, převzala tento starší název, není považována za 

přímého nástupce někdejší totalitní státostrany.21 Podobně jako v případě obnovení 

KPRF, i po založení „nové" KPU přechází řada členů ostatních levicových 

stranických subjektů ktéto komunistické straně. Tak například počet členů SPU se 

v průběhu roku 1994 snížil téměř na polovinu.22 Přesto je právě SPU, nikoliv KPU, 
23 považována za nástupnickou stranu „staré" KPU. 

Ze srovnání vývoje komunistických stran v uvedených dvou postsovětských 

zemích vyplývá, jak tenká může být hranice mezi nástupnickou komunistickou 

stranou a stranou neokomunistickou. Obě zmiňované komunistické strany (tedy 

současná KPRF i současná KPU) vznikají téměř dva roky po uvedených zákazech 

činnosti komunistických státostran, a tudíž nelze hovořit o zcela bezprostřední 

návaznosti. V obou případech se řada členů zakázaných stran přesouvá do jiných 

stranických formací, avšak se vznikem KPRF v Ruské federaci a KPU na Ukrajině 

v průběhu roku 1993 alespoň část z nich tato dočasná útočiště opouští a angažuje se 

18 Zatímco Kubová (2000, s. 65) uvádí datum 29. srpna, Minajev (2002, s. 231) datuje tento zákaz 
dnem 30. srpna. 

19 Strana byla založena 26. října a zaregistrována 25. listopadu 1991. Srovnej Полипичш napmii в 
УкраМ. 1нформацшно- doeidKoee видання (2001, s. 120). 

2° Teprve 27. prosince 2001 byl zákaz KPU ze srpna 1991 uznán za protiústavní, a to rozhodnutím 
Ústavního soudu Ukrajiny. Srovnej Статут КамутстичноИ napmii Укршни [online], КиТв : КГ1У 
[cit. 2005-09-05 ]. Dostupné na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php7name 
=Pages&go=page&pid=271>. 

21 Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 428) uvádějí, že „Po sjezdech v březnu a červnu 1993 strana 
obnovila činnost, nicméně bez právní (a majetkové) návaznosti." Kubová (2000, s. 67) označuje 
„novou" Komunistickou stranu Ukrajiny za zcela nový subjekt. 
22 Srovnej Minajev (2002, s. 238). 

Viz Fiala; Holzer; Strmiska (2002, s. 430). Odlišná je ovšem sebeidentifikace současné KPU, která 
se za nástupce původní KPU označuje. Viz Статут Комушстично!napmii Украши [online], КиТв 
: КПУ [cit. 2005-09-05 ]. Dostupné na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php7name 
=Pages&go-page&pid=271 >. 

11 

http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php7name
http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php7name


v nových (či obnovených) komunistických stranách. Rozdíl spočívá vtom, že 

obnovení (či založení) KPRF bylo umožněno jinými právními prostředky, než 

založení (či obnovení) KPU, avšak i přes tuto formální odlišnost lze obě strany 

označit termínem komunistické. Užíváním jednotného termínu komunistické strany 

pro označení obou uvedených stranických subjektů lze vyjádřit jejich společné rysy, 

aniž by byla zdůrazněna výše zmiňovaná formální odlišnost. Z hlediska typologie 

politických stran nemusí být takto obecné označení vždy zcela vyhovující24, avšak i 
, . ,25 pres jeho jednoduchost lze termín komunistické strany povazovat za výstižný. 

Vzhledem k širokému vymezení termínu komunistická strana je pro potřeby této 

práce nutno provést užší výběr stranických subjektů v rámci stranicko politických 

systémů vybraných postsocialistických zemí, tj. České republiky, Ruské federace a 

Republiky Ukrajina. Společným rysem stranicko politických systémů uvedených 

zemí je existence komunistických stran, které (1.) dosud nebyly transformovány na 

strany socialistické, popřípadě sociálně demokratické, (2.) avšak přesto (či právě 
• 2 6 

proto?) mají postavení relevantního stranického subjektu." 

Ve stranicko politickém systému České republiky tato dvě kritéria splňuje Komu-

nistická strana Čech a Moravy, ve stranicko politickém systému Ruské federace 

Komunistická strana Ruské federace, ve stranicko politickém systému Republiky 

Ukrajina Komunistická strana Ukrajiny.27 

24 Srovjpej s výše citovaným výrokem J. Holzera (2000, s. 18). 

25 To platí zvláště v případech, kdy jsou různé tvary adjektiva komunistický přímo obsaženy v názvu 
politické strany. Miroslav Mareš (2002, s. 83) označuje název strany v tomto ohledu za signitikantni. 

26 Za relevantní lze považovat takové strany, které mají parlamentní zastoupení a splňují jedno ze 
dvou pravidel, která stanovil G. Sartori. Srovnej Sartori (2005, s. 127-128). V případě komunistic-
kých stran ve třech vybraných postsocialistických zemích lze konstatovat značný yd t račsky 
potenciál jako nekontroverzní východisko pro předběžné posouzení jejich relevance. Podrobntji se 
této problematice věnuji v příslušné části této práce, v kapitole Postavení komunistických stran ve 
stranicko politických systémech vybraných postsocialistických zemí. 

27 Mezi relevantní komunistické strany na Ukrajině byla zařazována i Pokroková socialistická strana 
Ukrajiny (PSPU; riporpecHBHa couiajiicruHHa napři» YKpaiHH, nCHV) a Socialistická strana 
Ukrajiny (SPU; Coiiia^icTHHHa napři* YicpaiHM, CTIY). První jmenovaná ztratila relevantní 
postavení po parlamentních volbách roku 2002. Srovnej Fiala; Holzer; Strmiska (2002, s. 4 _ / - 4 J i ) . 
V případě SPU se sice jedná o relevantní politickou stranu, která navíc bývá označovana za 
nástupnickou stranu bývalé monopolní KPU, avšak postrádá výše zmíněný signifikantní název. 
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Obsahem následujících kapitol této práce bude analýza a komparace uvedených 
r o 2 8 

tří stranických subjektů na základě kombinace různých přístupu. 

Vzhledem k tomu, že problematika vývoje komunistických stran v postsoci-

alistických zemích v průběhu 90. let dvacátého století představuje nejpodrobněji 

zpracovanou oblast výzkumu těchto stran, se zaměřím spíše na jejich aktuální stav 

(s přihlédnutím k případným proměnám v průběhu uplynulých jednoho až dvou 

volebních období). Předmětem analýzy bude organizační struktura těchto stran, 

jejich programové a ideologické vymezení a pozice těchto stran v příslušných 

stranicko politických systémech. 

28 
Vymezení pěti základních metodologických přístupů ke zkoumání politických stran podle K. 

awsona uvádí Klíma (1998, s. 16-17). Jedná se o přístup historický, strukturální, behaviorální, 
tunkčně systémový a ideologický. 
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2. Organizace komunistických stran ve vybraných postsocialistických zemích 

Jak upozorňuje politolog V. Šimíček (1996, s. 105), organizace a činnost 

politických stran by měla vycházet z demokratických principů. Předmětem této 

kapitoly bude formální organizace a vztahy mezi jednotlivými organizačními 

úrovněmi vybraných komunistických stran. Analýza se opírá zejména o stanovy 

jednotlivých komunistických stran. Bez ohledu na případné odlišnosti ve struktuře 

těchto vnitrostranických dokumentů volím pro jejich popis a rozbor jednotné 

schéma.29 

Předmětem deskripce a komparace je vertikální a horizontální organizační 

struktura vybraných komunistických stran, princip členství v těchto stranách, 

problematika výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin pro volby do 

zastupitelstev a parlamentu a konečně principy finančního hospodaření strany. 

2.1 Organizace Komunistické strany Čech a Moravy 

Základním dokumentem upravujícím vnitřní organizaci současné KSČM jsou 

stanovy platné od 15. května 2004.30 Tento dokument do značné míry navazuje na 

předchozí úpravy z let 1993, 1995 a 1999, a tudíž lze konstatovat, že z hlediska 

vnitřní organizace vykazuje Komunistická strana Čech a Moravy značnou sta-
bilitu.3' 

29 Schfma pro popis organizace politických stran, které zahrnuje popis vertikální a horizontální 
organizační struktury, problematiku členství a jeho principů, umístění moci ve straně a finančního 
hospodaření strany užívá Klíma (1998, s. 19-33). Jiní politologové však při popisu vnitřní organizace 
politické strany vycházejí přímo ze struktury stanov příslušného subjektu (Fiala; Holzer; Mareš, aj. 
1999). 

30 Stanovy [online], Praha : KSČM [cit. 2005-09-26] . Dostupné na WWW <http://www.kscm.cz/ 
index.asp?thema=2680&category=>. 

31 Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 178) uvádějí, že stanovy jsou ve své základní podobě v platnosti 
již od roku 1993, pozdější úpravy jejich povahu zásadně nemění. Uvedení autoři k charakteristice 
těchto stanov připojují velmi kladné hodnocení. Docházejí k závěru, že „(...) stanovy Komunistické 
strany Čech a Moravy patří k těm nejpodrobněji rozpracovaným a že orgány KSČM velmi dbají na 
to, aby z nich byly odstraněny jakékoli nejasnosti. Z hlediska jejich vnitřní soudržnosti a 
provázanosti se stanovy KSČM řadí k nejpovedenějším dokumentům tohoto druhu mezi politickými 
stranami v České republice, a to i proto, že jsou formulovány přesným a stručným jazykem, což se 
ostatním subjektům stranicko-politické scény ne vždy daří." Viz Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 
171). Jak uvádí Kubát (2000, s. 23), „Stanovy KSČM jsou „normální" a nelze jim příliš „vytknout". 
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Stanovy KSČM obsahují 83 článků rozdělených do deseti oddílů. Organizační 

strukturu strany upravují oddíly V. (Vytváření a činnost orgánů KSČM) a VI. 

{Vnitřní organizační struktura (jednotky) KSČM). 

Nejnižší úroveň vertikální organizační struktury představuje základní organizace 

KSČM (ZO KSČM), jejímiž orgány jsou členská schůze ZO KSČM a výbor ZO 

KSČM. Podle čl. 40 stanov vznikají ZO KSČM v územních celcích nebo jejich 

částech dobrovolným rozhodnutím nejméně tří členů KSČM. V místech, kde nejsou 

podmínky pro ustavení a činnost ZO KSČM, působí podle čl. 41 stanov stranické 

skupiny nebo stranický důvěrník. Stranická skupina nebo důvěrník mohou být 

začleněni do některé ze základních organizací, avšak čl. 41 stanov umožňuje i jejich 

přímé řízení okresním výborem KSČM. Z hlediska vnitrostranické demokracie má 

značný význam problematika registrace a rušení základních organizací. Podle čl. 52 

písm. h) stanov provádí registraci základních organizací okresní výbor (OV 

KSČM). Témuž orgánu připadá podle čl. 52 písm. i) stanov rovněž rozhodování o 

zrušení registrace ZO KSČM. Důvodem, pro který lze takovéto opatření provést, je 

hrubý rozpor činnosti ZO KSČM s programem a stanovami. Pravomoc rozhodovat 

o zrušení ZO je však částečně přenesena i na ústřední orgány, neboť nerozhodne-li 

o zrušení registrace ZO okresní výbor, může registraci zrušit výkonný výbor 

Ústředního výboru KSČM (VV ÚV KSČM).32 

Regionální rovinu organizační struktury tvoří okresní organizace KSČM33, jejímž 

nejvyšším samosprávným orgánem je okresní konference, svolávaná podle čl. 49 

zpravidla jednou za dva roky. Řídícím orgánem okresní organizace je okresní výbor 

(OV KSČM). Výkonným orgánem OV KSČM je podle čl. 53 stanov výkonný 

výborJVV OV KSČM). V čele okresního výboru stojí konferencí volený předseda, 

Týž autor tvrdí, že „V zásadě ale platí, že podle vnitřního uspořádání se nelze o KSČM mnoho 
dozvědět. Příliš se neliší od jiných politických stran." Viz Kubát (2000, s. 23). 

32 Částečné přenesení pravomoci rozhodovat o zrušení základní organizace na ústřední orgány může 
být vnímáno jako projev centralizace. Tak např. Šimíček (1996, s. 11) ke zmíněnému protjemu 
uvádí: „Na jedné straně je tato tendence pochopitelná, na druhé straně však může vest k umtlému 
potlačování (zdravé) plurality a frakční činnosti v rámci stran." 

" V Brně, Ostravě a Plzni existují městské organizace, které podle čl. 48 stanov působí jako okresní 
organizace s rozšířenými kompetencemi. 
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který je v souladu s či. 50 stanov zároveň členem OV KSČM a VV OV KSČM.34 

Registraci okresních organizací provádí i ruší výkonný výbor UV KSČM. 

Na úrovni celostranické organizační struktury je nejvyšším samosprávným 

orgánem KSČM sjezd. V souladu s Cl. 55 stanov je sjezd svoláván Ústředním 

výborem KSČM, a to zpravidla jednou za čtyři roky.35 Rovněž stanovení způsobu 

delegace členů sjezdu je v kompetenci ÚV KSČM. Podle Cl. 57 je nejvyšším 

ústředním orgánem KSČM mezi sjezdy Ústřední výbor KSČM, jehož pravomoci 

jsou uvedeny v či. 58.36 Výkonným orgánem ÚV KSČM je výkonný výbor (VV ÚV 

KSČM), který zároveň představuje statutární orgán strany. 
* ' 3 7 

Na regionální a celostranické úrovni jsou vytvářeny kontrolní a rozhodčí orgány. 

Nejvyšším kontrolním orgánem strany je Ústřední revizní komise KSČM (ÚRK 

KSČM). Členy a předsedu ÚRK KSČM volí sjezd z kandidátů navržených 

okresními konferencemi. ÚRK reviduje hospodaření všech vnitřních organizačních 

jednotek KSČM. Na úrovni regionální jsou vytvářeny okresní revizní komise (ORK 

KSČM), jejichž členy volí příslušná okresní konference KSČM. Na nižší úrovni 

působí také revizoři ZO KSČM, kteří jsou voleni členskou schůzí ZO KSČM. 

Nejvyšším rozhodčím orgánem strany je Ústřední rozhodčí komise KSČM 

(ÚRoK KSČM). Členy a předsedu ÚRoK KSČM volí sjezd KSČM z kandidátů 

navržených okresními konferencemi. Mezi kompetence ÚRoK patří řešení sporů 

mezi členy KSČM, mezi členem a ZO KSČM nebo orgány KSČM a mezi základní-

Fiala-Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 175) v této souvislosti upozorňují na neobvyklou skutečnost že 
„(•••) je předsedu OV, který je volen konferencí, možno dvoutřetinovou většinou odvolat i 
rozhodnutím výboru (tedy orgánu konferenci podřízeného), jestliže o to požádá alespoň jedna třetina 
základních organizací." Tato pravomoc okresního výboruje zakotvena v čl. 52 písm. c) stanov. 

35 Někteří autoři upozorňují na skutečnost, že frekvence konání sjezdu KSČM je nižší, než je 
obvyklé u jiných politických stran ve stranicko politickém systému České republiky. Srovnej Hala, 
Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 175) 

36 Platí zde mimo jiné ustanovení čl. 58, písm. d) o možnosti ÚV KSČM odvolat předsedu a zvolit 
jiného, a to dvoutřetinovou většinou členů na žádost nejméně třetiny OV KSČM. Jedná se o analogu 
k pravomoci okresních výborů KSČM podle čl. 52 písm. c), neboť podle čl. 56, písm. a) volí 
předsedu ÚV KSČM sjezd. 

37 Jedná se o dvoustupňovou soustavu stálých rozhodčích a kontrolních orgánů, která je považována 
za vhodnější, než ustanovování těchto orgánů ad hoc. Srovnej Simíček (1996. s. 116-117) Ve 
stanovách KSČM je způsob vytváření stálých rozhodčích a revizních orgánů popsán v čl. 29, čl. 50, 
písm. a) a čl. 56, písm. b) a jejich kompetence jsou uvedeny v čl. 60 - 63. 
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mi organizacemi a orgány KSČM.38 Na regionální úrovni jsou vytvářeny okresní 

rozhodčí komise (ORoK KSČM), které mají obdobná páva a úkoly. 

Podle 51. 27 stanov je na stejné úrovni neslučitelná funkce člena revizního nebo 
, 39 

rozhodčího orgánu s funkcí ve stranickém řídícím organu. 

Z hlediska vertikální dělby moci je organizační struktura KSČM třístupňová, 

avšak v jistém ohledu vykazuje rysy čtyřstupňovosti, neboť kromě výše uvedených 

organizačních jednotek na místní, okresní a centrální úrovni jsou v souladu s čl. 29 

stanov vytvářeny i tzv. koordinační stranické orgány. Těmito koordinačními orgány 

jsou výbory a rady ustavované z rozhodnutí ÚV a OV KSČM, které mohou na tyto 

výbory a rady přenést část svých pravomocí. Podle čl. 54 stanov se rozhodnutím 

ÚV KSČM v krajích sdružují okresní organizace KSČM a vytvářejí (koordinační) 

stranický orgán označovaný termínem krajská rada KSČM (KR KSČM). Registrace 

krajské rady KSČM spadá do kompetence VV ÚV KSČM a vydáním osvědčení o 

registraci se krajská rada stává vnitřní organizační jednotkou KSČM. Pozornost 

zasluhuje přehled kompetencí krajské rady, které jsou uvedeny v čl. 54 stanov. 

Krajská rada si volí a odvolává předsedu, místopředsedy a další funkcionáře, 

hospodaří se svěřeným majetkem KSČM a sestavuje si vlastní rozpočet (musí být 

schválen ÚV KSČM). Zásadní pravomoc krajských rad však spočívá v navrhování 

kandidátů a sestavování kandidátních listin pro volby do zastupitelstva kraje a 

v rámci příslušného volebního kraje i pro volby do parlamentu. V době voleb pak 

krajská rada plní úlohu krajského volebního štábu. Přestože nejdůležitější 

rozhodnutí krajských rad (znění Organizačního řádu KR, rozpočet KR, kandidátní 

listiny pro volby do zastupitelstev a zákonodárného sboru) jsou povinně 

předkládána ke schválení ÚV KSČM, výkonné pravomoci, jimiž byly krajské rady 

38 Kompetence ÚRoK se však nevztahují na případné spory spojené s výkladem stanov, neboť podle 
Cl. 83 stanov jejich výklad provádí ÚV KSČM. 

39 Tím však není vyloučeno, že např. člen VV ÚV KSČM bude zároveň členem ORK nebo ORoK, 
neboť neslučitelnost funkcí platí pouze v rámci jedné úrovně stranické organizace. Fiala; Holzer, 
Mareš, aj. (1999, s. 174) poukazují v této souvislosti dokonce na riziko mocenské kontroly 
nezávislých kontrolních orgánů. 

40 Někteří politologové považují třístupňovou organizaci za dostatečnou (Šimíček, 1996), avšak 
v případě současných českých parlamentních politických stran je obvyklejší organizace 
čtyřstupňová. Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s 175) k této problematice uvádějí, že „(...) pouhé tři 
organizační roviny představují u strany typu KSČM neobvyklý prvek." 
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obdařeny, je v jistém ohledu přibližují k ostatním třem stupňům organizační 

struktury KSČM.41 

Členství v KSČM a práva a povinnosti členů strany upravují oddíly III. a IV. 

stanov.42 Podle čl. 5 a čl. 6 stanov nemá nikdo ve straně výlučná práva a postavení 

a se členstvím v KSČM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího 

k potlačování práv a svobod občana nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou 

základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských 

právech. Členem KSČM se může na základě dobrovolného rozhodnutí stát občan 

starší osmnácti let, který splňuje podmínky uvedené v čl. 7 stanov, tj. ztotožňuje se 

s programem a stanovami KSČM a není členem jiné politické strany nebo 

politického hnutí. Právo přijímat členy mají ZO KSČM a OV KSČM, avšak 

v případě, že žadatel o členství v ZO KSČM působil v minulosti jako člen nebo 

funkcionář okresních nebo vyšších orgánů jiné politické strany nebo hnutí, je nutné 

projednání s OV KSČM, popřípadě i s vyššími stranickými orgány. Členství ve 

straně může být pozastaveno nebo ukončeno pouze v případě chování a jednání, 

které je neslučitelné s programem a stanovami, nebo poškozuje pověst a vážnost 

strany na veřejnosti. Ukončení členství je v kompetenci ZO a OV KSČM, proti 

jejichž rozhodnutí se lze odvolat k ORoK KSČM a dále k ÚRoK KSČM, jejíž 

rozhodnutí je konečné. Podle čl. 13 stanov však o ukončení členství může 

rozhodnout i ÚV KSČM. V takovém případě je první odvolací instancí ÚRoK 

KSČM, od níž se lze odvolat ke sjezdu KSČM, jehož závěry mají konečnou 
platnost. 

Práva člena KSČM jsou uvedena v oddílu IV., část A) stanov, většinou v obecné 

formulaci. Podle čl. 16 stanov má člen právo na jednáních stranických orgánů 

kritizovat kteréhokoliv člena nebo orgán KSČM. Z povinností, které jsou uvedeny 

v části B) téhož oddílu stanov, je na prvním místě povinnost dodržovat stanovy 

KSČM. Dále je člen podle čl. 22 stanov povinen podílet se na uskutečňování 

programu KSČM a získávat pro něj další stoupence, politicky a odborně se 

n a ° č t v f s t l
P ř ň d P O k l a d Ů m n ě k t e i ^ c h Politologů (Fiala; Holzer; Mareš, aj. 1999) však proces přechodu 

odvnlírhn a°U v e r t , k á l n í organizaci dosud uskutečněn nebyl. Tak např. krajské rady nejsou 
odvolacím orgánem pro rozhodnuti okresních výborů. 

12 Jedná 
komunistick ° h P 0 " neobvyklou úpravu, neboť u většiny ostatních politických stran včetně 
a povinnost aÍ™" V d a l Š Í C h v y b r a n ý c h Postsocialistickýh zemích je principům členství i právům 
KSČM nn ! ! ! C f " U , S t r a n y v ě n o v á n P ° u z e j e d e n oddíl. Na neobvyklost úpravy ve stanovách 

upozorňují Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 172-173). 
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vzdělávat, propagovat a objasňovat politiku strany mezi občany, přispívat ke 

spolupráci levicového hnutí a všech sil usilujících o demokracii a sociální 

spravedlnost43 Člen KSČM je povinen pracovat ve své ZO KSČM, vykonávat 

funkce, jimiž byl pověřen a hmotně podporovat stranu, tj. platit členské příspěvky 

podle ustanovení 51. 71 stanov. 

Z hlediska fungování vnitrostranické demokracie má značný význam oddíl V. 

stanov (o vytváření a činnosti orgánů KSČM). Zdrojem všech rozhodnutí v KSČM 

je podle 51. 25 stanov demokraticky projevená vůle členů. V 51. 26 stanov je 

deklarováno uplatňování principů vnitrostranické demokracie, samosprávy a 

kolektivnosti. Zásadní význam má 51. 35 stanov, podle něhož o zásadních otázkách 

KSČM rozhodují ělenové strany v referendu. Referendum vyhlašuje OV KSČM na 

žádost alespoň jedné třetiny ZO KSČM nebo ÚV KSČM na žádost nejméně jedné 

třetiny OV KSČM, avšak OV i ÚV KSČM mohou vyhlásit referendum i 

zvláštního rozhodnutí. Dalším orgánem s pravomocí vyhlásit vnitrostranické 

referendum je sjezd KSČM.44 

Závažným vnitrostranickým procesem je výběr kandidátů pro volby do 

zastupitelských a zákonodárných sborů.45 Podle 51. 34 stanov sestavují kandidátní 

listiny pro volby do zastupitelstev a zákonodárného sboru stranické orgány, a to na 

základě primárních voleb, jejichž pravidla schvaluje ÚV KSČM.46 Navrhování 

kandidátů a sestavování kandidátních listin pro volby do obecních zastupitelstev je 

43 Členství v Komunistické straně Čech a Moravy j e tudíž spojeno s velmi náročným závazkem. Jak 
ktomu uvádí Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 173) „Takto široce pojatá formulace zavazující členy 
k velmi aktivnímu pojetí stranické činnosti j e neobvyklá i mezi subjekty levice, o pravicových 
stranách j iž ani nemluvě." 

44 Již v roce 1991 se konalo vnitrostranické referendum o názvu strany, v němž se 75,94% členů 
KSČKTvyslovilo pro zachování názvu. Viz Mareš (2002, s. 90). Zařazení uvedené formy přímé 
demokracie je v současné politologické literatuře hodnoceno velmi kladně. Fiala; Holzer; Mareš, aj 
(1999, s. 173) uvádějí, že stanovy KSČM jsou jediným dokumentem svého druhu mezi subjekty 
stranicko-politického systému ČR, v němž je zakotven institut vnitrostranického referenda. Simíček 
(1996, s. 117) uvádí, že pouze některé stanovy s možností realizace přímé demokracie počítají, a ani 
v praxi není možnost referenda příliš využívána. Týž autor označuje vnitrostranické referendum o 
názvu strany KSČM za čestnou výjimku. Srovnej Šimíček (1996, s. 121). 

45 Politolog Michal Klíma zdůvodňuje význam výběru kandidátů do parlamentu závažností role 
poslance: „Ten, kdo vykonává poslaneckou funkci, zaujímá ve straně velmi významnou mocenskou 
pozici. Poslanci podstatnou měrou ovlivňují volbu předsedy strany i formulování a způsob prosazo-
vání konkrétní stranické politiky. Komu se podaří podstatnou měrou působit na výběr parlamentních 
kandidátů, ten má zpravidla podstatný vliv na dění ve straně." Viz Klíma (1998, s. 27-28). 

46 Ustanovení o primárních volbách bylo do stanov zařazeno až v roce 1999. Jak uvádí Fiala; Holzer; 
Mareš, aj. (1999, s. 178), „Komunistická strana Čech a Moravy se takto formálně zařadila k ostatním 
parlamentním stranám, které tuto metodu sestavování kandidátních listin také používají." 
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podle Cl. 43, písm. d) stanov v kompetenci členské schůze ZO KSČM. Takto 

sestavené kandidátní listiny na základě Cl. 52, písm. e) stanov posuzuje a potvrzuje 

OV KSČM. Kandidáty do krajských zastupitelstev navrhuje podle čl. 52, písm. e) 

stanov OV KSČM, jejich kandidaturu schvaluje podle čl. 50, písm. a) stanov 

okresní konference KSČM. Sestavování kandidátních listin do zastupitelstva kraje 

je podle čl. 54 písm. c) stanov v kompetenci KR KSČM a jejich schvalování přísluší 

podle čl. 54, písm. c) a čl. 58, písm. f) stanov Ústřednímu výboru KSČM. 

Navrhování kandidátů do zákonodárného sboru probíhá na všech úrovních 

vertikální stranické struktury. Kandidáty navrhuje členská schůze ZO KSČM podle 

čl. 43, písm. d) stanov, OV KSČM podle čl. 52, písm. e) stanov, KR KSČM podle 

čl. 54, písm. c) stanov a ÚV KSČM podle čl. 58, písm. f) stanov. Schvalováním 

kandidátů pro volby do zákonodárného sboru je pověřena podle čl. 50, písm. a) 

stanov okresní konference KSČM. Sestavování kandidátních listin pro volby do 

zákonodárného sboru z daného volebního kraje je podle čl. 54, písm. c) stanov 

v kompetenci KR KSČM. Kandidátní listiny a kandidáty do zákonodárného sboru 

schvaluje na základě čl. 54, písm. c) a čl. 58, písm. 0 stanov ÚV KSČM. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že navrhování kandidátů, schvalování jejich 

kandidatury i sestavování a schvalování kandidátních listin probíhá na široké bázi 

vnitrostranické diskuse, a to na místní, regionální i centrální úrovni, avšak konečné 

slovo při schvalování kandidátních listin a kandidátů pro volby do zastupitelstev 

krajů a do zákonodárného sboru je ponecháno Ústřednímu výboru KSČM. 

47 

Finanční hospodaření má značný význam pro činnost každé politické strany. 

Zásadám hospodaření KSČM je věnován VIII. oddíl stanov. Čl. 67 stanov obsahuje 

výčet devíti možných způsobů získávání majetku, a sice příspěvek ze státního 

rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů, příspěvek ze státního 

rozpočtu České republiky na činnost strany, příspěvky vlastních členů, dary a 

dědictví, příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku, úroky 

z vkladů, příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud se 

v nich KSČM v souladu se zákonem zúčastní, příjmy z pořádání tombol, kulturních, 

sportovních, rekreačních, vzdělávacích, politických a společenských akcí a konečně 

Půjčky a úvěry. Přestože se KSČM může účastnit na podnikání jiných právnických 

osob, vlastním jménem podnikat nesmí, ovšem s výjimkou případů uvedených v čl. 

47 Srovnej Klíma (1998, s. 30). 
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68 stanov. Jedná se o publikační a propagační činnost, pořádání společenských, 

kulturních, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí a výrobu a 

prodej předmětů propagujících program a činnost KSČM. Finanční závazky 

vnitřních organizačních jednotek KSČM musí být podle čl. 70 stanov plně kryty 

hodnotou věcí movitých z majetku strany, se kterým daná jednotka hospodaří. 

Jedním ze zdrojů příjmu jsou členské příspěvky, jejichž výše je v čl. 71 stanov fixně 

stanovena ve výši minimálně 0,5% čistého měsíčního příjmu člena, minimální výše 

příspěvku činí 20 Kč. Kromě těchto základních příspěvků, které člen platí příslušné 

ZO KSČM, mohou stranické orgány vnitřních organizačních jednotek požadovat 
•' 48 

další členské příspěvky, o jejichž výši a postupu výběru samy rozhodují. 

Stanovení poměru pro rozdělování členských příspěvků mezi ZO KSČM a OV 

KSČM je podle čl. 72 stanov v kompetenci okresních výborů. Hospodaření 

vnitřních organizačních jednotek se řídí ustanoveními Hospodářské směrnice 

KSČM. 

2.2 Organizace Komunistické strany Ruské federace 

Komunistická strana Ruské Federace (KPRF; Коммунистическая партия 

Российской Федерации, КПРФ) byla přeměněna na politickou stranu z Všeruske 

politické společenské organizace „Komunistická strana Ruské federace" (Обще-

российская политическая общественная организация „Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации"), jejíž stanovy byly přijaty II. mimořádným sjezdem 

KPRF 14. února 1993. Změny a doplňky k těmto stanovám byly schváleny IV. 

sjezdem KPRF 20. dubna 1997 а V. (mimořádným) sjezdem KPRF 23. května 

1998. Stanovy platné ve znění schváleném uvedenými sjezdy jsou základním 

dokumentem upravujícím vnitřní organizaci současné KPRF.49 

Stanovy KPRF jsou rozděleny do třinácti oddílů. Vnitřní organizační strukturu 

strany popisují oddíly III. až VIII. stanov. 

48 Poslanci, senátoři a další zástupci KSČM v zastupitelských sborech a veřejných výkonných 
orgánech jsou navíc podle čl. 77 stanov povinni straně poskytovat kromě řádných členských 
příspěvků i další hmotnou podporu dle dohody s orgány KSČM. 

Viz Устав КПРФ [online], Москва : КПРФ [cit. 2005-06-111. Dostupné na WWW 
<http://kprf.ru/party/s447/>. 

21 

http://kprf.ru/party/s447/


Nejnižší organizační jednotku strany tvoří základní organizace KPRF (первичные 

отделения КПРФ), které podle čl. 3.3. stanov nepodléhají státní registraci a nejsou 

právnickou osobou. Základní organizace jsou vytvářeny na teritoriálním principu, 

v souladu s čl. 4.1. stanov je pro jejich založení zapotřebí nejméně tří členů KPRF 

žijících trvale nebo přechodně na území příslušného subjektu50 Ruské federace. 

Nejvyššími řídícími orgány základní organizace jsou plenární schůze a byro. 

Vytvoření byra v čele s tajemníkem je ustanovením čl. 4.3. umožněno pouze 

v základních organizacích registrujících alespoň patnáct členů. V početně menších 

organizacích volí plenární schůze pouze tajemníka a jeho zástupce.51 Rozhodování 

o zakládání, reorganizaci a rušení základních organizací je podle čl. 5.8. stanov 

v kompetenci výboru příslušné místní organizace KPRF, avšak pokud základní 

organizace spadá přímo pod regionální organizaci, přísluší toto rozhodování výboru 

regionální organizace. 

Místní organizace KPRF (местные отделения КПРФ) jsou zakládány a působí 

na území odpovídajícího orgánu místní samosprávy.52 Na rozdíl od základních 

organizací podléhají podle čl. 3.4. stanov státní registraci, avšak pouze na základě 

rozhodnutí Ústředního výboru KPRF nebo jeho prezidia. Nejvyšším řídícím 

orgánem místní organizace je podle čl. 5.2. stanov buď konference, nebo plenární 

schůze členů KPRF žijících trvale nebo přechodně na území příslušného orgánu 

místní samosprávy.53 Rozsah pravomocí konference místní organizace podle čl. 5.3. 

stanov do určité míry závisí na okolnosti, zda je daná organizace státně 

registrovaná, neboť pouze v případě státní registrace může místní organizace 

rozhodovat o vytváření volebních bloků a navrhovat kandidáty a sestavovat 

kandidátní listiny pro volby do orgánů místní samosprávy. Stálým řídícím orgánem 
«г 

50 Subjektem Ruské federace může být republika, kraj, oblast, město federálního významu, 
autonomní oblast a autonomní okruh. Podle čl. 65 Ústavy Ruské federace je součástí Ruské federace 
89 subjektů, a to 21 republik, 6 krajů, 49 oblastí, 2 města federálního významu, 1 autonomní oblast a 
10 autonomních okruhů. Viz Конституция Российской Фсдерации.Официашюе издание (1997. 
s. 23-25). 

51 Podle čl. 4.11. stanov v takovém případě tajemník a jeho zástupci vykonávají všechny funkce a 
pravomoci byra, jak jsou uvedeny v čl. 4.7. stanov. 

" Vytváření místních a regionálních organizací KPRF vychází ze zvláštností územně administra-
tivního členění jednotlivých subjektů Ruské federace. 

Plenární schůze v souladu sčl. 5.6. stanov přebírá funkce a pravomoci konference místní 
organizace v případě, že na území příslušného orgánu místní samosprávy neexistují základní 
organizace KPRF a celkový počet Členů strany registrovaných v dané místní organizaci je nižší než 
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místní organizace je výbor, jehož členy volí konference, avšak čl. 5.10. stanov 

umožňuje i kooptaci v případě nutnosti doplnění výboru. Kooptace je podmíněna 

souhlasem výboru regionální organizace KPRF. Pravomoci výboru jsou uvedeny 

v čl. 5.8. stanov. Výbor si sám volí byro, prvního tajemníka a tajemníky. V případě 

státní registrace místní organizace vystupuje výbor jejím jménem jako právnická 

osoba a schvaluje její rozpočet. Rozhodování o zakládání, reorganizaci a rušení 

místních organizací přísluší podle čl. 6.7. stanov výboru regionální organizace 

KPRF. 

Na úrovni jednotlivých subjektů Ruské federace jsou vytvářeny regionální 

organizace KPRF (региональные отделения КПРФ). Regionální organizace 

podléhají státní registraci a jsou právnickými osobami. Podle čl. 3.5. stanov může 

být v každém subjektu Ruské federace vytvořena pouze jedna regionální organizace 

KPRF. Regionální organizace KPRF je podle čl. 6.1. stanov zakládána z rozhodnutí 

Ústředního výboru KPRF nebo jeho prezidia na ustavující schůzi, které se zúčastní 

alespoň sto (v mimořádných případech alespoň padesát) členů strany, nebo na 

konferenci za účasti delegátů, kteří zastupují alespoň sto členů KPRF. Nejvyšším 

řídícím orgánem regionální organizace je konference. Stálým řídícím orgánem je 

konferencí volený výbor, který si sám volí byro, prvního tajemníka a tajemníky. 

V případě blíže nespecifikované nutnosti si výbor podle čl. 6.7. stanov vytváří 

vlastní sekretariát. I pro výbor regionální organizace platí ustanovení o kooptaci, 

která je podle čl. 6.10. stanov podmíněna souhlasem Ústředního výboru KPRF, jeho 

prezidia nebo sekretariátu. Přestože o zakládání regionálních organizací rozhoduje 

Ústřední výbor KPRF, jejich reorganizace a rušení je podle čl. 7.2. stanov 

v kompetenci sjezdu KPRF. 
* . . 

Nejvyšším řídícím orgánem strany je sjezd KPRF. Podle čl. 7.1. stanov jej 

svolává Ústřední výbor KPRF alespoň jednou za čtyři roky. Volba delegátů sjezdu 

přísluší podle čl. 6.3. stanov konferencím jednotlivých regionálních organizací 
KPRF. Podle čl. 7.5. stanov může Ústřední výbor KPRF v období mezi sjezdy 
svolat Všeruskou konferenci KPRF. 

Stálým řídícím orgánem strany je Ústřední výbor KPRF (CK KPRF; Централь-

ный Комитет КПРФ, ЦК КПРФ). Ústřední výbor KPRF si volí svého předsedu, 

prvního zástupce a zástupce předsedy. Dalšími ústředními orgány strany jsou Prezi-

dium CK KPRF a Sekretariát CK KPRF. Bezprostřední řízení těchto dvou orgánů 

přísluší podle Čl. 8.9. a čl. 8.10. stanov předsedovi CK KPRF. 
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Kontrolní orgány jsou vytvářeny na všech úrovních vertikální organizační 

struktury KPRF. Základní, místní a regionální organizace si v souladu s čl. 3.7. 

stanov vytvářejí kontrolně revizní komisi (контрольно-ревизионная комиссия). 

Podle čl. 4.3. stanov si plenární schůze základní organizace KPRF může zvolit 

kontrolně revizní komisi pouze tehdy, když počet členů dané základní organizace je 

větší než patnáct. V opačném případě přebírá funkce kontrolního orgánu podle čl. 

3.7. stanov plenární schůze základní organizace. Kontrolně revizní komisi místní 

organizace KPRF volí podle čl. 5.3. stanov konference místní organizace, rovněž na 

úrovni regionální organizace je podle čl. 6.3. stanov volbou pověřena její 

konference. Ústředním kontrolním orgánem strany je podle čl. 8.13. stanov Ustredm 

kontrolně revizní komise (CKRK KPRF; Центральная Контрольно-ревизионная 

комиссия, ЦКРК КПРФ), jejíž členy volí sjezd KPRF. 

Z rozhodnutí stálých orgánů jednotlivých organizačních složek KPRF (výboru 

základních, místních a regionálních organizací) a CK KPRF lze na základě čl. 3.9. 

stanov vytvářet poradní rady (консультативные советы) z nejzkušenějších a 

nejpřipravenějších členů KPRF. К doporučením těchto rad přihlíží výbory a byra 

výborů na příslušných úrovních stranické organizační struktury. CK KPRF si 

vytváří Ústřední poradní radu (Центральный Консультативный совет). Clenove 

strany ve věku do třiceti let se podle čl. 3.12. stanov mohou sdružovat 

v mládežnických sekcích, které jsou vytvářeny při základních organizacích nebo 

stranických výborech. 

Ve stanovách KPRF je tedy zakotvena čtyřstupňová organizační struktura, avšak 

vzhledem k regionálním zvláštnostem územně administrativního členění Ruské 

federace a jejích jednotlivých subjektů nemusí být vždy všechny organizační úrovně 
zastoupeny.54 

Principům členství "v KPRF a právům a povinnostem členů strany je věnován II. 

oddíl stanov. Členství ve straně je dobrovolné, individuální a nepoškozuje práva a 

svobody občana Ruské federace. Členem KPRF se může stát podle čl. 2.2. stanov 

svéprávný občan Ruské federace, který dosáhl věku osmnácti let, uznává a plní 

program a stanovy KPRF. O přijetí do strany rozhoduje podle čl. 2.6. stanov 

plenární schůze základní organizace KPRF na území subjektu Ruské federace, 

v němž má občan vstupující do strany trvalé nebo přechodné bydliště. Ve 

54 Např. podle čl. 3.3. stanov může základní organizace KPRF spadat přímo pod příslušnou 
regionální organizaci, nejsou-li v daném subjektu federace vytvářeny místní organizace. 
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výjimečných případech může nové členy přijímat byro výboru místní nebo 

regionální organizace. Kromě odevzdání písemné přihlášky se vyžaduje i 

doporučení dvou členů KPRF, jejichž doba členství ve straně dosahuje alespoň 

jednoho roku. Rozhodnutí základní organizace o přijetí do strany nebo odmítnutí 

tohoto přijetí podléhá potvrzení byra výboru příslušné místní nebo regionální 

organizace KPRF. Občany Ruské federace žijící v zemích Společenství nezávislých 

států nebo v Pobaltí přijímá do strany byro výboru regionální organizace KPRF. 

V souladu sčl . 2.3. mají všichni členové rovná práva, včetně práva kritizovat 

kterýkoliv stranický orgán a kteréhokoliv člena KPRF. Kromě běžných stranických 

povinností, za jaké lze považovat např. dodržování stanov, pravidelné placení 

členských příspěvků nebo usilování o dosažení programových cílů strany, se 

к členství v KPRF vztahuje i několik náročnějších závazků. Člen KPRF je podle čl. 

2.4. stanov povinen mimo jiné být patriotem své Vlasti (Родины), posilovat 

přátelství mezi národy a důsledně chránit občany před jakýmikoliv projevy 

sociálního, národnostního, duchovního nebo rasového utlačování. 

V souladu sčl . 2.15. stanov zaniká členství v KPRF v případě smrti člena, vy-

loučení ze strany, ztráty občanství Ruské federace, rozhodnutím soudu o uznání 

člena KPRF nesvéprávným nebo vystoupení ze strany na základě písemné žádosti. 

S výjimkou vyloučení ze strany není pro ukončení členství na základě uvedených 

skutečností zapotřebí rozhodnutí jakéhokoliv orgánu strany. Člen KPRF může být 

ze strany vyloučen podle čl. 2.11. stanov v případě opakovaného nesplnění jedné 

nebo několika povinností uvedených v čl. 2.4. stanov. Takovémuto opatření vždy 

předchází výstraha, důtka a přísná důtka.55 Rozhodnutí o vyloučení člena ze strany 

přijímá plenární schůze základní organizace nebo byro výboru místní či regionální 

organizace, v níž je člen registrován.56 Proti vyloučení lze podat odvolání к výboru 

nebo kontrolně revizní komisi vyšší organizační jednotky KPRF. V případě 

55 Kromě trestů však stanovy pamatují i na morální a materiální odměny. Podle Čl. 2.9. stanov mez. 
ně patří například uznání, čestné uznání, ale i peněžité odměny. Kromě toho lze podle ci. 
stanov členovi, který aktivně pracoval ve straně (včetně KPSS a KP RSFSR) thcet a více let, udělit 
titul Veterán strany (Ветеран партии). O udělení titulu rozhoduje plenární schůze zaKiaum 
organizace KPRF. 

56 Zvláštní postup se v souvislosti s vyloučením ze strany vztahuje na členy řídících orgánů. 
V případě členů výboru místní organizace rozhoduje o případném vyloučení ze strany výbor dane 
místní organizace nebo výbor či byro výboru příslušné regionální organizace. Podobny postup pian 
při vyloučení člena výboru regionální organizace, o němž rozhoduje výbor dané regionální 
organizace nebo CK KPRF či jeho prezidium. Rozhodnutí o vyloučení člena nebo kandidáta na 
členství v CK KPRF může být přijato pouze rozhodnutím samotného CK KPRF. 
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nesouhlasu s jejich rozhodnutím lze podat odvolání k výboru nebo kontrolně revizní 

komisi regionální organizace, popřípadě i k CK KPRF nebo CKRK KPRF. Proti 

rozhodnutí CK KPRF se lze odvolat k řádnému sjezdu KPRF. 

Principy činnosti KPRF jsou deklarovány v I. oddílu stanov. Podle čl. 1.2. stanov 

je činnost strany založena na principech dobrovolnosti, rovnoprávnosti, samo-

správy, zákonnosti a veřejnosti. KPRF se hlásí k principům demokratického 

centralismu, ideové jednoty a stranického přátelství, což znamená nejen volitelnost 

všech stranických orgánů, svobodu kritiky, odpovědnost členů za plnění povinností 

a podobně, ale i stranickou disciplínu a povinnost nižších organizačních jednotek 

řídit se rozhodnutím vyšších stranických orgánů. Na základě čl. 2.5. stanov se 

v KPRF zakazuje vytváření frakcí. 

Výběr kandidátů a sestavování kandidátních listin do zastupitelstev a 

zákonodárných sborů se řídí následujícími pravidly. Navrhování kandidátů a 

sestavování seznamů kandidátů pro volby do orgánů místní samosprávy je podle čl. 

5.3. stanov v pravomoci konference místní organizace KPRF, avšak pouze 

v případě její státní registrace. Není-li místní organizace státně registrovaná, 

navrhuje kandidáty pro volby do místního zastupitelstva v souladu s čl. 6.3. stanov 

konference příslušné regionální organizace. Konference daných regionálních 

organizací rovněž navrhují kandidáty a sestavují seznamy kandidátů pro volby do 

orgánů státní moci jednotlivých subjektů Ruské federace. Navrhování kandidáta na 

funkci prezidenta Ruské federace57 je podle čl. 7.2. stanov v kompetenci sjezdu 

KPRF, stejně jako navrhování kandidátů a sestavování seznamů kandidátů pro 

volby do Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace. 

Na základě čl. 9.5. stanov mohou být konferencemi či sjezdem navržení kandidáti 

(seznamy kandidátů) odvoláni na základě rozhodnutí stálého řídícího orgánu na 

odpovídající úrovni stranické organizační struktury. Kandidáty navržené konferencí 

místní organizace může podle čl. 5.8. stanov odvolat výbor dané místní organizace, 

ovšem pouze v případě její státní registrace. Odvolávání kandidátů navržených 

konferencí regionální organizace je podle čl. 6.7. stanov v kompetenci výboru dané 

regionální organizace, kandidáty navržené sjezdem může podle čl. 8.3. stanov 

^ r e ^ i d e n t R u s k é federace je podle čl. 81 Ústavy Ruské federace volen občany Ruské federace na 
z ladč přímého volebního práva. Viz Конституция Российской Федерации.Официальное 
издание (1997, s. 34). 
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odvolat CK KPRF. Rozhodnutí o odvolání kandidátů je přijímáno kvalifikovanou 

většinou, tj. dvěma třetinami hlasů všech přítomných členů příslušného výboru. 

Navrhování kandidátů a sestavování kandidátních listin tedy neprobíhá na všech 

úrovních vertikální organizační struktury KPRF, neboť plenární schůze základních 

organizací strany mohou navrhovat pouze kandidáty na funkce ve vyšších stranic-

kých orgánech, nikoliv kandidáty pro volby do zastupitelstev a zákonodárných 

sborů. Konference místních organizací mohou navrhovat kandidáty do orgánů 

místní samosprávy pouze v případě státní registrace dané místní organizace. 

Hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem KPRF je upraveno v X. 

oddílu stanov. Právo nakládat se stranickým majetkem přísluší pouze státně 

registrovaným organizačním jednotkám KPRF.58 Mezi zdroji stranických příjmů 

jsou v 51. 10.6. stanov uvedeny vstupní a členské poplatky, dále prostředky 

z federálního rozpočtu poskytované straně v souladu s legislativou Ruské federace, 

dary ve formě peněžních prostředků a jiného majetku od fyzických i právnických 

osob a další zákonem nezakázané příjmy. Minimální výše členských poplatků 

podle 51. 10.7. stanov 5iní alespoň 1% příjmu 51ena KPRF. Tyto poplatky jsou 

v souladu s 51. 10.8. stanov zasílány pouze registrovaným organiza5ním jednotkám 

KPRF. Strana a její státně registrované organizace mají právo provozovat 

podnikatelskou ěinnost, avšak pouze v oblastech uvedených v 51. 10.9. stanov. 

K povoleným druhům podnikání náleží informační, reklamní, vydavatelská a 

polygrafická činnost za účelem propagace názorů, cílů a úkolů strany a 

zveřejňování výsledků stranické činnosti, výroba a prodej suvenýrů se symbolikou a 

(nebo) názvem strany a konečně prodej a pronájem movitého a nemovitého majetku 

strany. Hospodaření strany a jejích registrovaných organizačních jednotek upravuje 

podle cl. 10.13. stanov odpovídající nařízení CK KPRF. 

2.3 Organizace Komunistické strany Ukrajiny 

Vnitřní organizace Komunistické strany Ukrajiny je upravena stanovami přijatými 

I. sjezdem KPU dne 19. června 1993. Změny a doplňky tohoto dokumentu byly 

58 ~ 

• 0.2. a 10.4. stanov uvádějí výslovně regionální organizace a státně registrované místní 
nehoTpodaří Z á ' C ' a d n I o r g a n i z a c e nepodléhají státní registraci, a tudíž se stranickým majetkem 
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přijaty v letech 1995, 2000, 2002 а 2003.59 Stanovy jsou členěny do sedmi oddílů, 

z nichž III. je věnován organizační struktuře strany. 

Nejnižší stupeň vertikální organizační struktury KPU tvoří základní stranické 

organizace (первинш партшш оргашзаци). V souladu sčl . 3.1. stanov jsou 

základní stranické organizace vytvářeny nejméně třemi členy strany, a to 

z rozhodnutí vyšších stranických orgánů. V souladu s čl. 3.4. stanov je nejvyšším 

orgánem základní stranické organizace její plenární schůze.60 Výkonným orgánem 

základní stranické organizace je stranické byro (партшне бюро) nebo výbor 

(комггет). Je-li počet členů v základní organizaci nižší než patnáct, plní funkce byra 

nebo výboru tajemník a jeho zástupce.61 Základní stranické organizace podléhají 

registraci, avšak nejsou právnickými osobami. Rozhodování o zrušení základní 

stranické organizace je podle čl. 3.9. stanov v kompetenci příslušného okresního, 

městského nebo městského obvodního výboru, jejichž rozhodnutí podléhá schválení 

byra příslušného republikového, oblastního nebo městského stranického výboru. 

Regionální organizace KPU jsou podle čl. 3.7. stanov vytvářeny v souladu 

s územně administrativním členěním Republiky Ukrajina. Na nižší úrovni regio-

nální organizační struktury jsou vytvářeny okresní, městské a městské obvodní 

stranické organizace. Vyšší úroveň regionální organizační struktury představuji 

Krymská republiková organizace, oblastní stranické organizace, Kyjevská městská 

organizace a Sevastopolská městská organizace. Všechny regionální organizace 

podléhají státní registraci a jsou právnickými osobami. Nejvyššími orgány 

uvedených regionálních organizačních jednotek jsou podle čl. 3.9. stanov jejich 

konference, v období mezi konferencemi pak výbory (okresní, městské, městské 

obvodní a oblastní výbory, Kyjevský městský výbor, Sevastopolský městský výbor 

a Krymský republikový výbor). Stranické výbory si volí byro a tajemníky. Oblastní 

výbory, Krymský republikový výbor, Kyjevský městský výbor a Sevastopolský 

městský výbor si mohou vytvořit vlastní sekretariát, jehož složení si samy určují. 

Nejvyšším řídícím orgánem KPU je její sjezd. Řádný sjezd je podle čl. 3.12. 

stanov svoláván jednou za dva až tři roky. Volba delegátů sjezdu probíhá na úrovni 

54 Viz Статут КамушстичноИnapmii Украши [online]. КиУв : КПУ [cit. 2005-09-05 ]. Dostupné 
na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid=271>. 

0 Vedle termínu plenární schůze (загальш збори) je ve stanovách KPU pro nejvyšší orgán základní 
stranické organizace užíván i výraz konference (конференшя). 

' V čl. 3.4. stanov je zakotvena i funkce stranického skupinového vedoucího (партгрупорг), který 
plní úlohu výkonného orgánu stranické skupiny. 
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vyšších regionálních o r g a n i z a č n í c h jednotek a její způsob stanovuje Ústřední výbor 

KPU. V období mezi sjezdy může Ústřední výbor KPU svolat Všeukrajinskou 

stranickou konferenci, která má podle čl. 3.14. mimo jiné i právo přijímat změny 

stranických programových dokumentů a stanov. Nejvyšším orgánem strany mezi 

sjezdy je Ústřední výbor KPU (CK KPU; Центральна Комггет КомушстичноТ 

парта Укра'ши, ЦК КПУ). Podle čl. 3.15. stanov si CK KPU volí ze svých řad 

prezidium, prvního a druhého tajemníka a vytváří si sekretariát. 

Kontrolní a revizní orgány lze vytvářet na všech úrovních stranické organizační 

struktury. Podle čl. 3.4. stanov si velké základní stranické organizace mohou 

v případě nutnosti volit revizní komise (peeÍ3ÍňHÍ KOMÍCÍÍ).62 Stálé kontrolní orgány 

jsou vytvářeny na regionální úrovni. Konference vyšších i nižších regionálních 

organizací si podle čl. 3.10. volí kontrolně revizní komise (контрольно-рев1зшш 

KOMÍCÍÍ), jejichž pravomoci jsou stanoveny zvláštním nařízením. Ústředním 

kontrolním orgánem strany je Ústřední kontrolní komise KPU (Центральна 

Контрольна KOMÍCÍH КПУ), jejíž členové jsou voleni sjezdem na dva až tři roky. 

Podle čl. 3.20. stanov je úkolem tohoto orgánu napomáhat upevňování jednoty a 

zvyšování bojeschopnosti ve stranických řadách. Kromě toho kontroluje dodržování 

programu a stanov strany a plnění stranického rozpočtu. Ústřední kontrolní komise 

KPU je pověřena metodickým řízením kontrolně revizních komisí vytvářených na 

regionální úrovni. 

Ve stanovách KPU jsou rozlišeny tři stupně vertikální organizační struktury, a to 

základní organizace, regionální organizace a ústřední stranické orgány, avšak na 

regionální úrovni jsou nižší organizační jednotky (okresní, městské a městské 

obvodní stranické organizace) podřízeny vyšším (Krymská republiková organizace, 

oblastní stranické organizace, Kyjevská městská organizace a Sevastopolská 

městská organizace), a vnitřní organizační struktura strany je tedy fakticky 
čtyřstupňová. 

Členství v Komunistické straně Ukrajiny upravuje II. oddíl stanov. Členem strany 

se podle čl. 2.1. stanov může stát pouze občan Ukrajiny, který dosáhl věku osmnáct 

let, uznává program a stanovy strany, účastní se práce v některé ze stranických 

organizací, plní stranická rozhodnutí a platí členské příspěvky. O přijetí do strany 

rozhoduje podle čl. 2.4. stanov základní stranická organizace, a to na základě 

Konkrétní počet registrovaných Členů pro posouzení velikosti základní stranické organizace však 
v příslušném článku není uveden. 
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přihlášky a doporučení dvou členů KPU. Rozhodnutí o přijetí vstupuje v platnost po 

schválení vyšším stranickým orgánem. Stranická organizace může pro vstupujícího 

člena stanovit zkušební lhůtu v délce trvání do jednoho roku. 

Podle čl. 2.2. stanov je člen strany mimo jiné povinen studovat a tvůrčím 

způsobem v praxi uplatňovat marxisticko - leninské učení, program strany a jiné 

stranické dokumenty, aktivně propagovat a důsledně hájit komunistické ideje, 

usilovat o dosažení programových cílů strany, upevňovat přátelství národů a aktivně 

vystupovat proti jakýmkoliv projevům sociálního, národnostního a duchovního 

útlaku. Kromě toho je povinen dodržovat stranickou disciplínu, svědomitě plnit 

stranická rozhodnutí a hmotně podporovat stranu. Mezi práva členů patří podle čl. 

2.3. stanov mimo jiné právo účastnit se vytváření a realizace stranické politiky, 

vyjadřovat svůj názor a kritizovat kterýkoliv stranický orgán a kteréhokoliv 

komunistu. Člen má právo se ve vztahu ke straně spoléhat na politickou podporu a 

na ochranu své cti a důstojnosti v případě neopodstatněných obvinění a pro-

následování z důvodu jeho stranické činnosti a za politické přesvědčení a názory. 

Podle čl. 2.5. stanov může být členství v KPU ukončeno rozhodnutím základní 

organizace na základě osobní žádosti člena. Za neplnění stranických rozhodnutí 

nebo za činnost, která je v rozporu s programem nebo stanovami KPU, může být 

členovi uloženo napomenutí, důtka nebo přísná důtka, a to základní organizací nebo 

vyšším stranickým orgánem. Rovněž o vyloučení ze strany rozhoduje základní 

organizace nebo vyšší stranický orgán.63 Ve lhůtě dvou měsíců od rozhodnutí 

základní stranické organizace lze proti vyloučení podat odvolání k vyšším 

stranickým orgánům. Osoby, které ze strany vystoupily nebo byly vyloučeny, 

mohou být přijaty zpět do jejích řad pouze se schválením příslušného oblastního 

výbortí, Krymského republikového výboru, Kyjevského městského výboru nebo 

Sevastopolského městského výboru. Pokud se člen strany z důvodu věku nebo 

zdravotního stavu nemůže v plné míře účastnit stranického života, má stranická 

organizace podle čl. 2.6. právo jej na základě osobní žádosti osvobodit od 

pravidelné stranické práce a účasti na schůzích. 

Zbývající články II. oddílu stanov obsahují organizační zásady KPU. V čl. 2.7. 

stanov se strana hlásí k principu demokratického centralismu, který zahrnuje 

volitelnost všech řídících orgánů strany, kolegialitu při vytváření a přijímání 

O případném vyloučení člena voleného stranického orgánu rozhoduje podle čl. 2.5. stanov schůze 
základní stranické organizace, v níž je evidován, avšak až po jeho odvolání z příslušného orgánu. 
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stranických rozhodnutí, přísnou stranickou disciplínu, podřízení menšiny většině, 

osobní odpovědnost za plnění přijatých rozhodnutí a svěřené práce, bezvýhradnou 

závaznost rozhodnutí vyšších stranických orgánů pro orgány nižší a veřejnost v 

činnosti všech stranických organizací a jejich řídících orgánů. Kromě toho podle cl. 

2.7. stanov KPU nepřipouští vytváření frakcí, jejichž ideově politické a organizační 

principy jsou neslučitelné s programovými cíli strany a její vnitřní organizaci a 

disciplínou. Podle 61. 2.8. stanov je jednota a bojeschopnost stranických řad 

zajištěna přísným dodržováním principu demokratického centralismu, dobro-

volností vstupu do strany, svědomitým plněním stranických povinností, rovnosti 

práv a povinností všech členů strany, samosprávou a samostatností stranických 

organizací v řešení otázek týkajících se jejich vnitřního života a činnosti, ale i 
64 

pořádáním diskusí a referend k nejzásadnějším otázkám činnosti strany. 

Proces výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin pro parlamentní volby 

není ve stanovách KPU upraven, neboť pravidla pro navrhování a volbu kandidátů 

jsou na Ukrajině stanovena zákonem. Jedná se o Zákon Ukrajiny O volbách 

lidových poslanců Ukrajiny ze 7. července 2005.65 Podle Cl. 57., odst. 4. uvedeného 

zákona se navrhování kandidátů uskutečňuje na sjezdu (případně schůzi nebo 

konferenci) politické strany, nebo na mezistranickém sjezdu (schůzi, konferenci) 

stran, které vytvářejí volební blok. Takovéhoto nominačního sjezdu (schůze, 

konference) se musí zúčastnit alespoň 200 delegátů. V čl. 58., odst. 1. je uveden 

přehled dokumentace, jejíž předložení Centrální volební komisi je podmínkou pro 

registraci kandidátů. Mezi těmito dokumenty je uveden i výňatek z protokolu 
příslušného sjezdu (schůze, konference) stvrzený podpisem vedoucího představitele 
strany. 

Na hospodaření s majetkem KPU se vztahují některá ustanovení VI. oddílu 

stanov. Mezi zdroji majetku strany jsou v čl. 6.5. stanov uvedeny mimo jiné členské 

příspěvky, dále dary fyzických osob kromě občanů cizích států, dary právnických 

" Podle Cl. 3.14. stanov rozhoduje o pořádáni referenda к závažným otázkám imnost s rany CK 
KPU, a to na žádost alespoň dvou třetin jeho členů nebo alespoň jedne třetmy oblastnkh a j,m 
rovných vyšších regionálních stranických organizací. Konkrétní ustanoveni o pořádání r e t t r e ™ 
uvedeno včl . 7.2. stanov, který umožňuje změnu názvu KPU, její ^organizaci nebo rozpusttn. 
pouze na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu, a to po všestranické diskusi na zaklade reierenu , 
v němž se musí pro daný návrh vyslovit alespoň dvě třetiny komunistů. 

65 Viz Закон Укршни Про вибори народи,ос депутатов Укршни [online]. Кит : Норматив»! акта 
Украпш [cit. 2006-04-04]. Dostupné na WWW <http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu.exe. zak4+198418_t+guest>. 
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osob a další zákonné příjmy. Výše vstupních a měsíčních členských příspěvků činí 

podle 61. 6.6. stanov 1% z celkového měsíčního příjmu člena, avšak na vlastní přání 

mohou členové strany přispívat i většími částkami. Základní stranická organizace 

může snížit členské příspěvky těm komunistům, kteří se z důvodu nemoci, 
• 6 6 

nezaměstnanosti nebo z jiných příčin nacházejí v obtížné hmotné situaci. 

Rozpočet KPU a jeho strukturu schvalují podle 61. 6.7. stanov společným 

rozhodnutím CK KPU a Ústřední kontrolní komise KPU, přičemž vyšší regionální 

stranické organizace plní při sestavování rozpočtu koordinační funkci. Stranické 

organizace, které jsou právnickými osobami, hospodaří s majetkem na základě 

vlastního rozpočtu schvalovaného příslušným stranickým výborem. 

2.4 Shrnutí 

Vertikální organizační struktura všech tří sledovaných komunistických stran 

vychází z územního principu, a tudíž se v ní odráží zvláštnosti územně 

administrativního členění jednotlivých postsocialistických států. 

V organizační struktuře KSČM mají specifické postavení městské organizace 

v Brně, Ostravě a v Plzni, které působí jako okresní organizace s rozšířenými 

pravomocemi. Jednotlivé složky třístupňové organizační struktury KSČM se 

neshodují se současným územně administrativním členěním ČR, neboť regionální 

rovinu vertikální stranické struktury tvoří okresní, nikoliv krajské organizace, avšak 

v souvislosti se zřízením vyšších územních samosprávných celků na území Česke 

republiky k l . lednu roku 2000 došlo k rozšíření kompetencí koordinačních 

stranických orgánů, jmenovitě krajských rad KSČM, které se v případě registrace 

Výkonným výborem ÚV KSČM stávají vnitřními organizačními jednotkami strany. 

Organizační struktura KPRF odráží federální uspořádání současné Ruské 

federace, které se projevuje zejména vytvářením regionálních organizací na území 

jednotlivých subjektů federace. Stanovy KPRF počítají s možností, že na území 

příslušného orgánu místní samosprávy nemusí existovat základní stranické 

organizace a obdobně i na území jednotlivých subjektů federace nemusí být vždy 

vytvářeny místní organizace strany. Pro vertikální organizační strukturu KPRF je 

6 Základním stranickým organizacím je podle čl. 6.7. stanov z celkové výše členských příspěvků 
ponecháno k dispozici nejvýše 20%. Zbývající část příspěvků je rozdělována podle zvláštní instrukce 
CK KPU a Ústřední kontrolní komise KPU. 
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rovněž charakteristické, že rozsah kompetencí jednotlivých organizačních jednotek 

závisí do určité míry na skutečnosti, zda je příslušná organizační jednotka státně 

registrovaná. To je důležité zvláště v případě místních organizací, o jejichž 

registraci rozhoduje CK KPRF, případně jeho prezidium. 

V případě KPU se zvláštnosti územně administrativního členění Republiky 

Ukrajina projevují na úrovni regionálních stranických organizačních jednotek, ktere 

jsou členěny na vyšší a nižší, přičemž zvláštní postavení mají vyšší regionální 

organizace na území Autonomní republiky Krym a měst Kyjeva a Sevastopolu. 

Všechny regionální stranické organizace podléhají státní registraci, avšak nizsi 

regionální organizační jednotky jsou podřízeny vyšším. 

Všechny tri komunistické strany si vytvářejí vícestupňovou soustavu stálých 

kontrolních orgánů, a to na ústřední a regionální úrovni. Stanovy KPRF a KPU 

počítají rovněž s možností vytvoření revizních (kontrolně revizních) komisí na 

úrovni základních stranických organizací. V KSČM plní obdobnou úlohu revizoři 

ZO KSČM. 

Jedním ze společných rysů sledovaných komunistických stran je spojováni 

členství v těchto stranách se široce formulovanými povinnostmi zavazujícími členy 

k vysoce aktivnímu pojetí stranické činnosti. Ve stanovách KSČM a KPU se 

objevují požadavky na politické a odborné vzdělávání členů, v případě KPU 

spojené s výslovným požadavkem studia marxismu - leninismu. Některé povinnosti 

jsou deklarovány spíše v obecné rovině, například členové KPRF jsou mimo jiné 

zavázáni patriotismem. K povinnostem členů KPRF a KPU náleží upevňování 

přátelství mezi národy a vystupování proti jakýmkoliv projevům sociálního, 

duchovního, národnostního, případně rasového útlaku. Stanovy KSČM řeší tuto 

problematiku neslučitelností členství s podporou a propagací hnutí směřujícího 

k potlačování práv a svobod občana a požadavkem přispívání ke spolupráci všech 

sil usilujících o demokracii a sociální spravedlnost. Podmínky pro přijímání nových 

členů se mezi jednotlivými komunistickými stranami příliš neliší, pouze KSČM od 

uchazečů nepožaduje doporučení dvou členů strany. Rovněž proti vyloučení ze 

strany se lze u všech tří komunistických stran odvolat k vyšším stranickým 

-bo reaionál m]1 C h ' k y J e v s k ý c h a sevastopolských organizací na úrovni místních, územních 
existují i výii k ° r8an 'začních jednotek je obvyklé i u jiných politických stran Ukrajiny, avSak 
s. 33-138) Srovnej nojiimmui napmiíe l/upaini. lii(popMcniiiíiio-doeii)Koee audamm (2001, 
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orgánům, stanovy KPRF a KPU navíc určují zvláštní postup při vylučování členů 

volených stranických orgánů. 

Všechny sledované komunistické strany se hlásí k principům vnitrostranické 

demokracie, ve stanovách KPRF a KPU je obsaženo i konkrétní vymezení 

demokratického centralismu, který pro tyto dvě strany představuje základní 

organizační princip. S demokratickým centralismem KPRF a KPU je spojen i zákaz 

vytváření vnitrostranických frakcí. Ve stanovách KSČM a KPU je zakotven institut 

vnitrostranického referenda. 

Stanovy KSČM a KPRF obsahují podrobná ustanovení o výběru kandidátů a 

sestavování kandidátních listin do zastupitelstev a zákonodárných sborů. V případě 

KPU se stanovy omezují pouze na všeobecné konstatování, které podmiňuje 

kandidaturu členů strany rozhodnutím odpovídajících stranických orgánů, neboť 

proces navrhování kandidátů a sestavování kandidátních listin politickými stranami 

se v Republice Ukrajina řídí volebním zákonem. 

Ustanovení o finančním hospodaření komunistických stran se vztahují zejména ke 

zdrojům jejich příjmů, stanovy KSČM a KPRF obsahují výčet povolených 

podnikatelských činností, které může strana provozovat, nebo na nichž se (v případě 

KSČM) může podílet. Výše členských příspěvků je u všech sledovaných stran 

stanovena fixně, a to v procentuálním podílu z měsíčního příjmu člena strany. 

Rozdíl spočívá v konkrétní výši příspěvků, neboť zatímco v KPRF a KPU tento 

podíl činí 1%, v KSČM je stanoven na 0,5%. 

* 
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3. Ideologie a programatika komunistických stran ve vybraných post-

socialistických zemích 

Studium programů politických stran představuje významnou oblast současného 

politologického výzkumu.68 Pro analýzu ideově-politického profilu vybraných 

komunistických stran lze využít různé stranické dokumenty. Hlavní programové 

cíle politických stran jsou zpravidla obsaženy v úvodních částech jejich stanov. 

Zdroj podrobnějších informací představují základní a volební programy 

sledovaných stran.69 

3.1 Ideologie a programatika Komunistické strany Čech a Moravy 

Jak uvádí Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 168), programatika KSČM je tvořena 

relativnč velkým množstvím dokumentů různého zaměření. Sjezdy KSČM konané 

v průběhu 90. let dvacátého století přijaly několik základních programů, které jsou 
• 70 

běžně označovány podle místa konání daného sjezdu. V současné době je 

68 Politolog Fiala (1998, s. 90) považuje ideovč-politické postoje vyjádřené vc stranických 
programech za nejvhodnější východisko pro typologii a klasifikaci politických stran. Odlišnosti 
v ideologii a programech politických stran označuje za rozhodující hledisko, jež umožňuje strany 
rozlišovat a současně řadit napříč zeměmi do společných skupin. Týž autor kritizuje teorii o 

..Odideologizováni" politických stran. „Nepotvrdily se ani závěry související s tezí o 
odideologizování, že rozdíly v programovém vymezení stran se postupně smazávají a nehrají už 
žádnou roli. Ideologická distance se sice v řadě zemí snížila, ale zůstává nadále platnou a 
pozorovatelnou." Viz Fiala; Strmiska (1998, s. 91). 
69 Základní program obsahuje zpravidla charakteristiku světového názoru a výčet základních hodnot, 
0 něž se opírají politická stanoviska strany k nejdůležitějším problémům, které se týkají jednotlivců, 
společnosti a jejich vzájemného vztahu a jejich vztahu ke státu. Naproti tomu volební programy 
Představují většinou silně emocionálně formulovaná programatická vyjádření stran, které se účastní 
volebního boje. Dalšími formami programů politických stran jsou akční programy a vládní 
Prohlášení. Viz Fiala; Strmiska (1998, s. 94). Michal Klíma (1998, s. 26) v souvislosti 
s Programovými dokumenty politických stran rozlišuje mezi programem a manifestem: „Ve 
stranickém manifestu, který je jakousi formální deklarací, strana vysvětluje a slibuje voličům, co 
b"de délat, jestliže ji občané dostatečně podpoří a ona vstoupí do vlády. Stranický program zase 
Představuje dokument, ve kterém je víceméně dlouhodobý, ideově relativně ucelený systém názorů 
n a Postavení člověka ve společnosti. Program obsahuje stranické cíle a vysvětluje, oč strana usiluje." 

70 Jedná se zejména o tzv. olomoucký program z roku 1990 přijatý na I. sjezdu KSČM v Olomouci a 
t 2v- kladenský program z roku 1992 přijatý na II. sjezdu KSČM v Kladně. Viz Fiala; Holzer; Mareš, 
aj. (1999, s. 155). Následující sjezdy přijaly několik dalších programových dokumentů, např. 

°litickou deklaraci IV. sjezdu z roku 1995 nebo dokument nazvaný KSČM na přelomu tisíciletí 
zroku 1999. Viz Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 156-159). 
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základním programem KSČM program s názvem Naděje pro Českou republiku 
v* • • 71 

přijatý na VI. sjezdu strany v květnu roku 2004. 

Základní programový cíl strany je uveden ve stanovách KSČM.72 Tímto cílem je 

socialismus, který je v čl. 4 stanov definován jako demokratická společnost 

svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky plu-

ralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně 

spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpeču-

jící lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír. Týž článek 

stanov obsahuje konstatování, že program KSČM vychází z marxistické 

teorie.73 Podrobnější vymezení pojmu socialismus je obsaženo v programu 

Naděje pro Českou republiku. V úvodu tohoto programu je stručně vyjádřeno 

stanovisko k současné hospodářské a sociální situaci ve světě i v České 

republice, které je spojeno s požadavkem vystřídání kapitalismu novou, 

pokrokovější společensko-ekonomickou formací. Kromě charakteristik 

socialismu uvedených v čl. 4 stanov je v programu Naděje pro Českou 

republiku socialismus uváděn do souvislosti s klíčovou úlohou společenského 

vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované 

hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších 

sdružení občanů. Uskutečnění takto formulovaného strategického cíle má být 

dosaženo demokratickými prostředky.74 

71 Viz Náš program [online]. Praha : KSČM [cit. 2005-09-26]. Dostupné na WWW 
<http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2679&category=>. 

72 Jedná se o stanovy ve znění platném od května 2004. Viz Stanovy [online], Praha : KSČM 
[cit.2005-0í>-26]. Dostupné na WWW <http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2680&category=>. 

73 K marxismu se strana hlásí i v základním programu Naděje pro Českou republiku, a to ve 
formulaci „KSČM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi, že svět nelze jen vykládat, ale 
je nutno je j změnit." 

74 Fiala; Holzer; Strmiska (2002, s. 130) v této souvislosti uvádějí, že KSČM prosazuje komu-
nistické ideje, avšak přihlašuje se k parlamentní demokracii. Přestože se autoři uvedené publikace 
opírají o starší stranické programové dokumenty (program Naděje pro Českou republiku byl přijat až 
v roce 2004), lze toto konstatování vztáhnout i na dokumenty novější. Úvod programu Naděje pro 
Českou republiku obsahuje konstatování, že „KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která 
připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a 
vytváří podmínky pro kult osobnosti." Radikálnější vyjádření obdobné myšlenky je obsaženo 
v aktuálním volebním programu KSČM, kde se mimo jiné uvádí, že „(...) dlouhodobá 
orientace KSČM na systémovou změnu k socialismu demokratickou cestou je nemyslitelná bez 
trvalé kritické distance ode všeho, co znamenalo zneužití moci a deformaci socialistických 
myšlenek." Srovnej Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na období 2006 - 2010 
[online], Praha : KSČM [cit. 2006-02-20]. Dostupné na WWW <http://www.kscm.cz/ 
article.asp?thema=2665&item =29090&managerpreview=ok>. 

36 

http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2679&category=
http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2680&category=
http://www.kscm.cz/%e2%80%a8article.asp?thema=2665&item%20=29090&managerpreview=ok
http://www.kscm.cz/%e2%80%a8article.asp?thema=2665&item%20=29090&managerpreview=ok


Kromě úvodu obsahuje program Naděje pro Českou republiku pět oddílu 

věnovaných jednotlivým oblastem politiky.75 V oblasti hospodářské politiky je 

zdůrazňována úloha státu, objevuje se požadavek podstatného zlepšení výkonu 

vlastnických práv státu a zastavení další privatizace státního majetku. Přestože 

se strana ve svém programu hlásí k respektování všech forem vlastnictví a 

podnikání (jmenovitě státního, družstevního a soukromého), objevuje se i 

požadavek, aby veřejné služby byly provozovány především podniky 

s převažující účastí obce, kraje nebo státu, případně podniky z a m ě s t n a n e c k é h o 

vlastnictví či družstvy. V oblasti daňové politiky KSČM požaduje zvýšení 

podílu přímých daní. Mezi hlavní priority programu patří růst zaměstnanosti, 

kterého má být dosaženo zejména podporou rozvoje výroby a služeb. Kromě 

obecně formulovaných požadavků souvisejících s tvorbou nových pracovních 

míst program obsahuje i konkrétní návrhy, mezi které patří zkráceni 

pracovního týdne na 35 hodin se zárukou zachování výše dosavadní mzdy. 

Cílem tohoto a dalších opatření je zvýšení počtu pracovních míst o sto tisíc 

ročně. 

Přestože sociální stát představuje podle programu Naděje pro Českou 

republiku jen dílčí reformu kapitalistického systému, KSČM nabízí řadu 

konkrétních opatření v oblasti sociální politiky státu. Důraz je kladen zejména 

na řešení bytové otázky. Konkrétním cílem KSČM je, aby přibývalo nejméně 

čtyřicet tisíc bytů ročně, a to především prostřednictvím výstavby nových bytů 

stavebními bytovými družstvy a jinými neziskovými společnostmi a dále 

výstavbou nájemních bytů s účastí obce. Výše plateb za bydlení (včetně 

služeb s ním spojených) by podle programu KSČM neměla překročit 25% 

životních nákladů občanů. V oblasti zdravotnictví KSČM odmítá rozhodující 

úlohu tržních vztahů a požaduje hrazení zdravotní péče z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. Důchodová reforma má být uskutečněna na základě 

Principu generační a příjmové solidarity. Požadovaný důchodový systém je 

charakterizován jako povinný, průběžně státem financovaný, státem garanto-

Jedná se o následující oddíly: 1. Celkové ozdravení naší ekonomiky je šancí pro všechny občany; 
Rovnováha člověka a přírody posílení pouta mezi člověkem a krajinou a zvýšení účasti veřejnosti 

na ochraně životního prostředí; 111. Společnost vzdělání a informací; IV. Mír, spolupráce a prosperita 
p r o c e , ý svět, bezpečnost a obrana ČR; V. Demokratická občanská společnost a právní stát. 
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vaný a dávkově definovaný. Penzijní připojištění je programem považováno za 

pouze doplňkový a dobrovolný systém. 
Cíle ekologické politiky KSČM jsou formulovány spíše v obecné rovině. Ve 

druhém oddílu programu je konstatována nutnost sladění požadavků hospodářské-

ho rozvoje se stavem životního prostředí, zdůrazňováno je vzájemné propojeni 

cílů ekologické politiky s n á r o d o h o s p o d á ř s k o u strategií. Mezi návrhy opatření 

v oblasti ekologické politiky KSČM je uváděn mimo jiné požadavek rozvoje 

integrovaných dopravních systémů a zachování regionálních tratí pro dopravu 

osob ve veřejném zájmu. 
Součástí politiky vzdělávání je zejména požadavek bezplatného školství a 

odmítnutí zavádění školného na všech státních a v e ř e j n ý c h školách od 

mateřských po vysoké. Soukromé školství j e považováno pouze za doplňkové 

a stejně jako školství církevní má být pod odborným dohledem státu. KSČM 

požaduje zvýšení výdajů na vědeckou a výzkumnou práci v ústavech a na 

vysokých školách, a to nejméně na úroveň 2,7% HDP do roku 2008. Přímo ze 

státního rozpočtu by byly pokryty náklady ve výši 0,8% HDP. 

V oblasti zahraniční politiky České republiky KSČM z d ů r a z ň u j e potřebu 

mírové a vzájemně výhodné spolupráce mezi státy. V programuje konstatová-

no zužování zahraničně politické orientace České r e p u b l i k y pouze na USA a 

Evropskou unii, k čemuž se k o m u n i s t i c k á strana staví odmítavě a požaduje 

rozšíření diplomatických kontaktů a ekonomické spolupráce s dalšími 

zeměmi. Vztah KSČM k členství České republiky v E v r o p s k é unii není 

formulován zcela jednoznačně, neboť vedle kritického pohledu ( k o n s t a t o v á n í 

nepřipravenosti oslabené e k o n o m i k y ČR na konkurenční prostředí EU, 

nerovnoprávného postavení a pasivního podřizování ČR orgánům EU) strana 

upozorňuje i na nové možnosti ČR v EU.76 Naproti tomu jednoznačně 

odmítavé je stanovisko KSČM k členství České republiky v NATO. Uvedená 

organizace je považována za přežitek éry bipolárního rozdělení světa, který 

objektivně překáží evropské integraci. KSČM prosazuje úplné zrušení NATO, 

76 KSČM však členství České republiky v Evropské unii v podstatě akceptuje, což je vyjádřeno ve 
•ormulaci „KSČM si uvědomuje, že se vstupem do EU vznikla kvalitativně nová situace, která v 
w S \ ? b d 0 b í v ^namně ovlivní život našich občanů i politiku strany. KSČM z této situace 
<htt / V Í Z ' V á f P r o & a m [online]. Praha : KSČM [cit. 2005-09-26]. Dostupné na WWW 

P-//www.kscm.cz/index.asp?thema=2679&category=>. 
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přičemž v první etapě požaduje alespoň vystoupení ČR z jeho vojenských 

struktur. 

V oblasti politického systému je cílem KSČM vytvořit skutečně humánní, 

sociálně spravedlivou a demokratickou společnost. Kromě obecného poža-

davku rozšíření samosprávy a zefektivnění veřejné správy je v programu 

obsažen požadavek poměrného zastoupení v zákonodárných i zastupitelských 

orgánech na všech úrovních, neboť složení těchto orgánů má odrážet s k u t e č n ý 

poměr názorů ve společnosti. S tím souvisí například požadavek přeměny 

Senátu Parlamentu České republiky.77 Mezi požadované změny v oblasti 

politického systému dále patří snížení počtu ministerstev. KSČM neodmítá 

přímou volbu prezidenta, avšak její zavedení spojuje s řešením vzájemného 

postavení a pravomocí orgánů moci výkonné a z á k o n o d á r n é . 

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v roce 2006 schválil výkonný výbor ÚV KSČM Volební program 

Komunistické strany Čech a Moravy na období 2006 - 2010.78 Tento volební 

program vychází ze základního programu KSČM Naděje pro Českou republi-

ku, na rozdíl od něj je však členěn do sedmi oddílů.79 Přes rozdíly ve formální 

struktuře jsou uvedené dva programy obsahově velmi podobné, případné 

odlišnosti nejsou zásadní povahy. V oddílu věnovaném oblasti demokracie, 

právního státu a veřejné správy se opakuje požadavek poměrného zastoupení 

v zákonodárných i zastupitelských sborech všech stupňů. Senát Parlamentu 

České republiky má být přeměněn v zastupitelský orgán představující 

vyvrcholení regionálních samosprávných struktur. Přímou volbu prezidenta 

chce KSČM podle tohoto programu posuzovat již výslovně bez rozšiřování 

jeho pravomocí. V oblasti hospodářské politiky se objevuje mimo jiné 

požadavek uchování státního vlastnictví strategických podniků a zavedení 

77 Přeměna Senátu sice není v programu Naděje pro Českou republiku konkretizována avšak 
vzhledem kvýše uvedené formulaci o poměrném zastoupení v zákonodárných a zastup.telskyc 
orgánech lze předpokládat požadavek změny volebního systému. 

78 Viz Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na období 2006 - 2010 
KSČM [cit. 2006-02-20]. Dostupné na WWW <http://wwvv.kscm.cz/art.cle.asp?thema-2665&,tcm 
-29090&managerpreview=ok>. 

79 I. Demokracie a spravedlnost pro každý den; II. Prosperita - šance pro všechny občany; lil. 
Vysoká kvalita života při trvale udržitelném rozvoji; IV. Bez informac, to nepůjde, V b ° c a ' n 

solidarita je nezbytná a uskutečnitelná; VI. Děti a mládež - hybná s.la změny; VII. Svtt rn.ru 
bezpečí. 
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progresivního daňového systému. Zcela konkrétním cílem h o s p o d á ř s k é 

politiky je urychlení tempa ekonomického růstu na úroveň 5 - 6%. 

V souvislosti s politikou zaměstnanosti je stejně jako v základním programu 

uveden požadavek postupného zkracování pracovní doby při zachování výse 

mezd, avšak již bez výslovného stanovení pracovní doby na 35 hodin týdne. 

V oblasti sociální politiky byl oproti základnímu programu zvýšen plánovaný 

počet nově vystavěných bytů, a to ze čtyřiceti tisíc na padesát tisíc ročně. 

V souvislosti s bytovou politikou je ve volebním programu uveden požadavek 

zachování regulace nájemného a dalších nákladů spojených s bydlením, avšak 

již bez stanovení maximální výše těchto nákladů. Požadavek příjmově a 

generačně solidárního penzijního systému je opět doplněn zdůrazněním 

dobrovolnosti připojištění. 

V oblasti školské politiky je vysloven nejen požadavek bezplatného 

vzdělávání na všech stupních státních a veřejných škol, ale i založení výuky 

na světonázorové neutralitě a soudobých vědeckých poznatcích. Opakuje se i 

požadavek zvýšení výdajů na vědu a výzkum na úroveň 2,7% HDP do roku 

2008, přičemž státní rozpočet má tyto výdaje krýt do výše 0,9%. 

Volební program obsahuje konstatování, že KSČM s kritickými výhradami 

respektuje členství České republiky v Evropské unii. Ve vztahu к EU 

komunistická strana požaduje plné zajištění rovnoprávného postaveni 

členských zemí v jejích institucích. Kromě toho je ve volebním programu 

konstatován přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování 

Evropské unie, který má být odstraněn. V souvislosti s bezpečnostní politikou 

KSČM požaduje zrušení NATO jako dlouhodobý cíl a pozastavení členství 

České^republiky v jeho vojenských strukturách jako cíl první etapy. 

3-2 Ideologie a programatika Komunistické strany Ruské federace 

Za první programový dokument Komunistické strany Ruské Federace lze 

považovat Programové prohlášení (Программное заявлениеj, které bylo přijato na 

druhém mimořádném sjezdu strany konaném 13. února roku 1993.80 Základní 

Viz История партии [online], Москва : КПРФ [cit. 2006-03-06]. Dostupné na WWW 
<http://cprf.ru/party/history/>. 
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program KPRF byl přijat na třetím sjezdu strany konaném ve dnech 2 1 . - 2 2 . ledna 
81 

roku 1995 a je běžně označován termínem Program strany (Программа партии): 

Ve stanovách KPRF je za hlavní cíl strany označeno vybudování socialismu, 

společnosti sociální spravedlnosti na principech kolektivismu, svobody a rovnosti. 

Strana podle svých stanov vystupuje za opravdovou lidovládu ve formě sovětů a za 

upevnění federativního mnohonárodnostního státu. Kromě toho se strana ve 
^ • 8 2 

stanovách hlásí к tvůrčímu rozvíjení marxismu - leninismu. 

V úvodu základního programu KPRF83 je uvedeno celkem sedm hlavních cílů, a 

sice lidovláda, spravedlnost, rovnost, patriotismus, odpovědnost občana vůči 

společnosti a společnosti vůči občanovi, socialismus v jeho obnovených a budoucí 

ústavou zabezpečených formách, a konečně komunismus jako historická 

budoucnost lidstva. Úvodní část programu obsahuje i konstatování, že se strana při 

stanovování svých programových cílů a strategie a taktiky boje za jejich dosažení 

řídí rozvíjejícím se marxisticko - leninským učením. 
r 84 

Kromě úvodní části obsahuje Program strany čtyři relativně samostatné oddíly. 

První oddíl programu je věnován formulaci stanoviska KPRF к současné 

ekonomické a sociální situaci ve světě. Je zde vyjádřeno přesvědčení, že 

principiální spor mezi kapitalismem85 a socialismem, v jehož znamení proběhlo 

81 Viz Программа партии [online], Москва : КПРФ [cit. 2005-06-11] Dostupné na WWW 
<http://kprf.ru/party/program/>. Srovnej též Абрамов; Головина (1998, s. 146). 

82 Viz Устав КПРФ [online], Москва : КПРФ [cit. 2005-06-11]. Dostupné na WWW 
<http://kprf.ru/party/s447/>. 

83 Viz Программа партии [online], Москва : КПРФ [cit. 2005-06-11]. Dostupné na WWW 
<http://kprf.ru/party/program/>. 

84 Názvy'jednotlivých částí programu jsou formulovány takto: 1. Svčt na prahu třetího tisíciletí; 2 
Hodiny ruské historie a cesty k záchraně Vlasti; 3. Minimální program; 4. Úkoly organizacnino a 
ideového upevnění KPRF. 

8 5 Kapitalismus je v programu definován jako takový typ společnosti, v níž je hmotná i duševní 
výroba podřízena tržním zákonům dosahování co nejvyšších zisků, akumulace kap.talu usilujícího o 
neohraničený růst. Výroba má v kapitalismu charakter všeobecné exploatace člověka a přiroanicn 
zdrojů bez ohledu na zhoubné následky pro životní prostředí a pro život budoucích generaci. Pro 
současnost je charakteristické, že skupina vyspělých kapitalistických zemí, pro něž se rovněž užívá 
název „zlatá miliarda" obyvatelstva, vstoupila do stádia konzumní společnosti, v niž se spotřeba 
přeměnila z přirozené funkce lidského organizmu v novou „svatou povinnost", na jejímž horlivém 
plnění zcela závisí sociální status individua. Holzer (2004, s. 142) v souvislost, s ideologií M Ki-
uvádí, že „(...) v souladu s některými proudy západoevropské levice již kapitalismus není chápan 
jako výlučně sociální fenomén, ale byl v souvislosti s teorií globalizace transponován do podoby 
geografického jevu." Rovněž ruský politolog Andrejev v souvislosti s ideologickou linu 
prosazovanou předsedou CK KPRF G.A. Zjuganovem poznamenává, že „Problém třídních rozporu 
klíčový pro Marxe a Lenina je ochoten [Zjuganov] posuzovat v globálním kontextu - jako rozpor 
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dvacáté století, dosud nebyl ukončen, a že lidstvo stojí na prahu nového tisíciletí 

před volbou další cesty svého rozvoje. V programu jsou popsány dvě možné cesty 

dalšího vývoje. První z nich spočívá v omezení nebo dokonce zastavení růstu 

úrovně světové ekonomiky, konzervaci současné struktury výroby, distribuce a 

spotřeby a nastolení globálního panství rozvinutých kapitalistických zemí s pomocí 

„nového světového pořádku". Za druhou možnost považuje KPRF nastolení trvale 

udržitelného rozvoje, který spočívá v neustálém zvyšování úrovně hmotného 

zabezpečení veškerého obyvatelstva Země při zachování globální ekologické 

rovnováhy na základě kvalitativních změn způsobu výroby a spotřeby. Stanovisko 

KPRF přitom vychází z názoru, že každá země a každý národ si vytvoří vlastni 

strategii trvale udržitelného rozvoje, která bude vycházet ze zvláštností dané 

společnosti. V případě Ruska je za nejvhodnější a nejopodstatněnější strategii 

rozvoje označován socialismus.86 

Hlavním obsahem druhého oddílu Programu sírany je osobitý výklad novo-

dobých ruských dějin. Stanovisko KPRF vůči vývoji ruského, případně sovětského 

státu je uvedeno konstatováním neopakovatelného přínosu Ruska v procesu rozvoje 

lidstva a vyjádřením názoru, že budoucnost Ruska lze stavět pouze na pevném 

základu jeho tradic.87 S pojetím ruské tradice souvisí i přesvědčení, že ruská idea je 

ve své podstatě idea hluboce socialistická.88 

mezi rozvinutými zeměmi Západu a zbytkem světa, který Západ vykořisťuje, využívaje к tomu svoji 
technologickou převahu." Viz Андреев (1997, s. 64 - 65). 

86 Kromě pojmu socialismus je v programu užíváno též slovní spojení „optimální socialistický 
rozvoj". Tento rozvoj spočívá v překonání nešetrného charakteru kapitalistické vyroby a spotreoy a 
jeho vysffidání principem ochrany zdrojů. V programu jsou dále popisovány předpokládané změny 
v charakteru práce, výroby a spotřeby, i v oblasti vztahu mezi člověkem a přírodou. 

87 V programu je zdůrazňováno, že tyto kulturní a morální tradice byly v y t v á ř e n y pod vlivem 
různých geopolitických, národních a ekonomických podmínek. Mezi základními hodnotami 
vycházejícími z ruské tradice jsou uvedeny kolektivismus, patriotismus, nejuzši vztah mezi 
osobnosti, společnosti a státem, úsilí o uskutečnění ideálů pravdy, dobra a spravedlnosti a 
rovnoprávnost a rovnocennost všech občanů bez ohledu na národnostní, náboženské a jme 
odlišnosti. 

88 Holzer (2004, s. 141) uvádí mezi základními prvky ideologie KPRF nacionalismus, který se od 
klasického patriotismu liší předpokladem, že Rusko má v historii zvláštní poslání, a dale myšlenku 
že socialismus má své kořeny v původním kolektivistickém cítění ruského lidu a je tedy plně 
kompatibilní s ruskými kulturními tradicemi. Nacionalistické tendence v programu současné K1 Rb 
však souvisí také s výše uvedeným geografickým pojetím kapitalismu v období globalizace. Jak 
"vádí Андреев (1997, s. 65), „(...) boj za socialismus se kryje s „ruským odporem", s bojem proti 
<>novému světovému řádu" rozšiřovanému jedinou supervelmocí - USA, s bojem za multipolární, 
Pluralitní model uspořádání světa, v němž se Rusko stane jedním z globálních lídrů." 
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K sovětské minulosti se KPRF staví spíše kriticky.89 Mezi přednostmi sovětského 

zřízeni je v programu uvedeno nastolení vlády pracující většiny, uskutečnění 

přechodu k plánovanému řízení národního hospodářství na základě společenského 

vlastnictví, dále likvidace nezaměstnanosti, veliké sociální výdobytky a uskutečnění 

kulturní revoluce. Za doklad historické opodstatněnosti tohoto zřízení je 

považováno vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce a úspěchy v 

poválečné obnově národního hospodářství. Naopak mezi nedostatky sovětského 

zřízení je uveden vynucovací charakter systému, který vyžadoval krajně tvrdou 

centralizaci a zestátnění mnoha oblastí společenského života. KPRF vyjadřuje 

politování nad tím, že pod heslem „Dohnat a předehnat!" byl v Sovětském svazu 

nekriticky kopírován západní model výroby a spotřeby, a to na úkor řešení 

základních úkolů socialismu, mezi nimiž se uvádí skutečné zespolečenštění výroby, 

vytvoření nové, vyšší kvality života lidu a rozvoje výrobních sil, přechod 

k samosprávě pracovních kolektivů, využívání vyšší a účinnější motivace a 

stimulace k práci a vytvoření podmínek pro svobodný harmonický rozvoj člověka. 

Komunistická strana Sovětského svazu je kritizována za to, že se opožďovala 

s přijímáním rozhodnutí, které si vyžadoval život. Velmi příznivě jsou hodnoceny 

reformy, které roku 1983 zahájil Jurij Andropov, avšak další průběh reforem byl 

Podle názoru současné KPRF lstivě využit k protilidovým a protistátním cílům."0 

Zvláště odmítavé stanovisko se projevuje v hodnocení událostí ze srpna až 

listopadu roku 1991, které jsou zcela otevřeně označovány za kontrarevoluční 

Převrat.91 Podobně negativní je i hodnocení událostí z října roku 1993.92 Z krize, do 

89 
Jak uvádí Андреев (1997, s. 68), „Dokumenty KPRF obsahují dostatečně silné momenty retro-

spektivní sebekritiky." 

90 V příslušné pasáži programu se otevřeně píše o naskrz prohnilé vjerchušce a jejích pomocnících 
kteří s e rozhodli vyměnit moc za majetek. Osobní odpovědnost za zradu strany, ignorován, 
národních zájmů a zničení vlasti j e v programu přikládána Gorbačevov., Jakovlevovi, Jelcmov. a 
S e v a r n a d z e Í R u s k ^ X l o g Андреев ( .997, s. 68) v souvislosti s hodnocením knze Sovětského 
s*>zu na přelomu 80 a 90. let současnou Komunistickou stranou Ruské federace uvád , že ,,(. ) za 
Skladní příčiny historické tragédie, která postihla zemi, jsou v meh [v dokumentech KPRF] 
označeny vážné chvbv KPSS její ztráta pocitu historické odpovědnosti a přímá zrada jej .ho veden.. 
Zároveň má tato sebekrhika někety charakter subjektivního výkladu, když se vše к čemu došlo, 
spojuje pouze s něčí nemzvážností nebo zlou vůlí, zatímco objektivní P ^ d p o l a d y a z á k o n . o s u 
k ^ r é podmiňují takový obrat událostí, zůstávají v pozadí nebo se к mm nepř.h íží vůbec. Z hlediska 
^ r x i s m u , který strana 5 1 ф ё jako dříve považuje za svoji ideologii, působí takovýto vyklad zjevně 
nedostatečně." 

51 Tento posto i KPRF ie zcela nochonitelný, neboť se jedná o období, v němž byla mimo jiné 
- k ^ n a činnost K^munist^cké 'strany RSFSR, předchůdkyně současné KPRF. Viz Абрамов; 
оловина (1998, s. 135). 
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které Rusko upadlo na počátku 90. let, může podle KPRF vyjít pouze svojí vlastní, 

ruskou cestou. Strana rozlišuje celkem tři etapy postupného dosažení svých cílů. 

První etapa je charakterizována tak, že komunisté organizují ochranu sociálních, 

ekonomických a politických zájmů pracujících a usilují o obnovení a rozvoj 

bezprostřední demokracie a vytvoření účinné lidové kontroly nad výkonnou a 

zákonodárnou mocí. Ve druhé, přechodné etapě se pracující budou stále aktivněji 

účastnit řízení státních záležitostí a v ekonomické oblasti se zřetelně projeví 

převaha socialistických forem hospodaření. Ve třetí etapě již budou převažovat 

společenské formy vlastnictví výrobních prostředků. Úplný socialismus je 

definován jako beztřídní společnost osvobozená od vykořisťování člověka 

člověkem, společnost vysoké produktivity práce a efektivity výroby založené na 

vědeckém plánování a řízení s využitím postindustriálních technologií, společnost 

opravdové demokracie a rozvinuté kultury, společnost podněcující tvůrčí aktivitu 

osobnosti a samosprávu pracujících. 

Třetí oddíl programu KPRF nese název Minimální program (Программа -

минимум) a obsahuje návrhy a požadavky, které mohou být zákonnými prostředky 

prosazovány i v situaci, kdy je naplnění strategických cílů KPRF nedosažitelné.93 

Mezi tyto požadavky patří blíže nespecifikované změny zákonů o volebním 

systému a referendu, které by zvýšily kontrolu voličů nad volenými reprezentanty 

moci, dále zastavení rovněž nespecifikovaných bratrovražedných národnostních 

konfliktů a obnovení přátelství a spolupráce národů, odvolání bělověžských dohod a 

postupné obnovení jednotného svazového státu na dobrovolném základě, zajištění 

nejvyššího možného zastoupení pracujících v orgánech státní moci a na různých 

úrovních samosprávy, nepřípustnost soukromého vlastnictví půdy a přírodního 

bohatství, přijetí zákonů o zaměstnanosti a boji s nezaměstnaností, zabezpečení 

skutečného životního minima pro obyvatelstvo, zastavení očerňování ruské a 

sovětské historie včetně památky a učení V.I. Lenina, zabezpečení práva občanů na 

informace a všelidová diskuse o nové ústavě Ruské federace a její přijetí většinou 

voličů. 

92 Události z října roku 1993 jsou v programu označovány termínem кровавый октябрь a rozehnání 
Nejvyššího sovčtu je považováno za předehru k propašování protilidové ústavy a nastolení 
prezidentské samovlády. 

93 Jak uvádí Абрамов; Головина (1998, s. 142), minimální program KPRF vymezuje cíle strany 
v podmínkách opozice. 
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KPRF se v Minimálním programu hlásí k různým formám parlamentního i 

mimoparlamentního boje včetně stávek a dalších forem občanského odporu, s nimiž 

počítají mezinárodní úmluvy o lidských právech.94 Zbývající část Minimálního 

programu obsahuje přehled návrhů, požadavků a opatření, k jejichž plnění se strana 

zavazuje v případě nástupu k moci. V politické oblasti KPRF požaduje mimo jiné 

obnovení sovětů a dalších forem lidovlády, uskutečňování nezávislé zahraniční 

politiky odpovídající národním a státním zájmům a posilující mezinárodní autoritu 

ruského státu, zrušení mezinárodních dohod a úmluv poškozujících zájmy a 

důstojnost Ruska a vypracování a uskutečnění vojenské doktríny zajišťující národní 

bezpečnost a posilující nepřípustnost využití ozbrojených sil proti lidu. 

V oblasti hospodářské politiky je zdůrazňována rozhodující úloha státu. KPRF 

požaduje snížení a stabilizaci cen všech základních výrobků, zejména potravin a 

průmyslového zboží denní potřeby, dále zastavení rozkrádání státního majetku, 

znárodnění nebo konfiskaci nezákonně získaného jmění, uskutečnění státních a 

regionálních programů zaměstnanosti obyvatelstva, stanovení souboru opatření na 

likvidaci nezaměstnanosti, státní dohled nad činností komerčních bank a dalších 

finančních ústavů, soustředění valutových operací ve státních bankách, vypracování 

státních programů podpory výrobců v konkrétních odvětvích národního 

hospodářství, státní regulaci všech operací v oblasti vojenské výroby, přijetí zákona 

o půdě, podle něhož by se půda stala majetkem všeho lidu, zavedení státní kontroly 

účelového využívání půdy. Kromě toho KPRF požaduje zavedení státního 

monopolu na zahraniční obchod se zbožím strategického významu včetně surovin a 

nedostatkových potravin. 

Návrhy opatření v oblasti sociální politiky jsou uvedeny požadavkem přijetí 

souboru opatření zamezujících využívání moci a majetku k jakýmkoliv formám 

vykořisťování člověka člověkem. KPRF požaduje stanovení minimální mzdy, stejně 

jako minimálních penzí, stipendií a podpor v souladu se skutečným životním 

minimem. Strana se dále zavazuje nahradit obyvatelstvu úspory, o které bylo 

připraveno liberalizací cen v roce 1992 a zavést progresivní zdanění občanů, kteří 

mají nadměrně vysoké příjmy a zvláště velký osobní majetek. Mezi další 

94 Čtvrtý sjezd KPRF konaný 19. dubna 1997 uložil vedení strany „kromě osvědčených metod 
parlamentního boje v širším měřítku využívat mimoparlamentní formy odporu vůči režimu." Cit. 
podle Абрамов; Головина (1998, s. 147). 
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požadavky patří zabezpečení státní podpory rodiny a přijetí zákonů o mládeži 

zaručujících bezplatné střední a vyšší vzdělání. 

V rámci prosazování patriotismu, internacionalismu a přátelství národů KPRF 

požaduje uskutečňování politiky založené na uznání rovnoprávnosti národností a 

historické odpovědnosti každého národa za státní celistvost Ruska, což je spojeno 

s požadavkem vymýcení národnostních konfliktů a všech forem separatismu, 

nacionalismu a šovinismu. Strana se zavazuje к ochraně historického a duchovního 

bohatství a vyjadřuje úctu к pravoslaví a jiným tradičním náboženstvím národů 

Ruska. 

Ve čtvrtém oddílu Programu strany nazvaném Úkoly organizačního a ideového 

upevnění KPRF se tato strana hlásí к odkazu komunistického hnutí, označuje se za 

právního nástupce Komunistické strany Sovětského svazu a Komunistické strany 

RSFSR a v obecné rovině formuluje principy vzájemných vztahů s ostatními 

komunistickými stranami a dalšími organizacemi. Mezi prvořadými úkoly v oblasti 

vnitrostranických vztahů je uvedeno zabezpečení stranické disciplíny na základě 

jednoty, přátelství, rovnosti a demokratického centralismu, dále demokratizace 

vnitrostranického života a vyloučení projevů vůdcovství na základě pravidelné 

obměny řídících kádrů. Jedním z úkolů, které si KPRF klade, je i omlazení strany, 

které spočívá v zapojení dorůstající generace do stranických řad.45 Zároveň si KPRF 

klade za úkol i morální a hmotnou podporu veteránů Komunistické strany 

Sovětského svazu. 

3.3 Ideologie a programatika Komunistické strany Ukrajiny 

Základní program současné Komunistické strany Ukrajiny byl přijat jejím II. 

sjezdem dne 12. března 1995.96 V rámci prezentace před volbami do Nejvyšší rady 

v 

45 Абрамов; Головина (1998, s. 138) uvádějí, že 30% nově přijímaných členů KPRF tvoří lidé ve 
věku do třiceti let. 

96 Viz Програиа КомушстичноХ napmii Украши [online]. КиТв ; КПУ [cit. 2006-01-09]. Dostupné 
na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid=7()>. 
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konanými v březnu 2006 využila KPU rovněž volební program označovaný názvem 

Vládu a vlastnictví lidu Ukrajiny?1 

V úvodní části stanov KPU je konstatováno, že se tato strana při přípravě své 

politiky a praktické činnosti řídí učením Marxe, Engelse a Lenina, které je zde 

označováno termínem vědecký socialismus. Stanovy rovněž obsahují prohlášení o 

tom, že strana vystupuje za socialistický směr rozvoje společnosti. Kromě toho se 

KPU ve svých stanovách hlásí i к demokratickým a humanistickým tradicím 

ukrajinského národa.98 

Stanovisko KPU vůči socialismu je vyjádřeno v první části základního programu, 

která obsahuje konstatování, že dočasná porážka socialismu v řadě zemí Evropy a 

Ázie neznamená jeho krach a že zásadní spor mezi dvěma systémy (tj. socialismem 

a kapitalismem) nebyl historicky ukončen, pouze přešel do kvalitativně nové 

etapy. 

V základním programu KPU je věnována značná pozornost výkladu moderních 

dějin. V první části programu je uvedeno, že KPU považuje za nutné objasnit 

příčiny nynější krize socialismu, ukázat základní tendence rozvoje a stanovit 

nejbližší i výhledové úkoly boje za zájmy pracujících. 

Sovětské období ukrajinských dějin hodnotí současná Komunistická strana 

Ukrajiny kladně.100 Ukrajinská sovětská socialistická republika je označována za 

stát pracujících, který umožnil sociálně ekonomický rozvoj a současně i národní 

obrození. Právě za socialismu byl podle KPU splněn historický úkol sjednocení 

ukrajinského národa a jeho odvěkých zemí v jednotném státu. Začlenění Ukrajinské 

SSR mezi zakládající státy OSN je v programu označováno za výmluvné svědectví 

toho, že světové společenství uznalo ukrajinskou státnost. Přesto však v souvislosti 

97 Viz Програма napmii. Впаду i власшсть - народу Укршни! [online], КиУв : КПУ [cit. 2006-01-
09]. Dostupné na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid 
=1>. 

98 Viz Статут КомушстичноХ napmii Укршни [online]. КиУв : КПУ [cit. 2005-09-05 ]. Dostupné 
na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid=271>. 

99 Viz Програма КомушстичноХ napmii УкраХни [online]. КиУв : КПУ [cit. 2006-01-09]. Dostupné 
na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid=70>. První část 
programu nese výmluvný název Socialismus - náš cil. 

Iu0 V programu se mimo jiné uvádí, že „Veliký Říjen se stal přelomovým mezníkem v osudech 
ukrajinského národa, který se poprvé stal pánem své země a opravdovým subjektem historického 
procesu." Viz Програма КомушстичноХ napmii Укра'ши [online], КиУв : КПУ [cit. 2006-01-09]. 
Dostupné na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/moduIes.php?name=Pages&go=page&pid=70>. 
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se socialistickou minulostí země upozorňuje KPU na skutečnost, že formy a metody 

budování ne vždy odpovídaly charakteru socialismu. V obecné rovině jsou 

připouštěny blíže nespecifikované chyby a omyly, projevy subjektivismu a 

voluntarismu. Tyto nedostatky KPU objasňuje nuceně urychleným charakterem 

vytváření nového zřízení a nutností upevnit obranyschopnost země. 

V závěru první části programu je uveden požadavek obnovení „svazu 

rovnoprávných bratrských národů jakožto dobrovolného svazku suverénních 

socialistických států."101 Vstup do takovéhoto svazu podle KPU odpovídá 

nejvyšším zájmům lidu Ukrajiny. 

Druhá část základního programu KPU je věnována výkladu příčin a následků 

porážky socialismu v Sovětském svazu, která byla podle názoru strany způsobena 

antisocialistickým a kontrarevolučním převratem a je pouze dočasná. KPU vychází 

z předpokladu, že problémy spojené snovou etapou technologické a informační 

revoluce mohly být úspěšně vyřešeny v rámci socialistické společnosti, jejími 

vlastními prostředky a metodami, a to bez likvidace jednotného svazového státu, 

bez sociálních otřesů a zbídačování národa. Diskreditaci a demontáž socialismu 

způsobila skupina zrádců, kteří se dostali do vedení strany a státu. Porážka 

socialismu byla podle KPU do značné míry způsobena hrubým porušováním 

leninských principů stranického řízení a práce s kádry. Veliké škody způsobila 

rovněž dogmatizace marxisticko - leninského učení, jeho redukce na sbírku 

nepopiratelných pravidel a pravd, vulgarizace a buržoasně liberální překrucování 

podstaty marxismu - leninismu. 

Důsledky likvidace socialismu spatřuje KPU především v minování země, 

zejména její<ekonomiky. Odmítnutí systému státního plánování a kontroly, rozpad 

jednotného národohospodářského systému a vzájemně výhodných hospodářských, 

vědeckých a jiných svazků s Ruskem a jinými svazovými republikami, vystoupení 

z rublové zóny a zavedení náhražkové měny, lavinovitá privatizace a liberalizace 

cen, likvidace kolchozů a sovchozů, to vše podle KPU způsobilo na Ukrajině 

všezahrnující systémovou krizi. Došlo k rozpadu sovětského systému sociálního 

zabezpečení, který je v programu KPU označován zajeden z nejspravedlivčjších a 

nejprestižnějších na světě. Vážné rány byly podle KPU zasazeny systému lidovlády, 

zvláště pak jeho základu, tj. radám. Společnosti se zmocnila hluboká duchovní 

101 Viz ripoppaua KoMymcmwtuoi napmii yxpainu [online]. KhTb : KílY [cit. 2 0 0 6 - 0 1 - 0 9 ] . 
Dostupné na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid=70>. 
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krize, jejíž projevy KPU spatřuje v individualismu, narkomanii, prostituci, 

degradaci kultury a morálky a zakořeňování západních, zejména amerických 

životních stereotypů. 

Ve třetí části základního programu je popsána strategie a taktika KPU. Za jedno 

z klišé, které využívají političtí a ideologičtí odpůrci k diskreditaci komunistické 

strany, je v úvodu této části programu označen mýtus o tom, že komunisté usilují o 

vybudování toho, co existovalo do rozpadu SSSR, v nezměněné podobě. Naproti 

tomu KPU vyjadřuje přesvědčení, že nelze obnovit systém sociálně ekonomických 

a jiných vztahů, které existovaly v jiných podmínkách, na jiné úrovni organizace 

výroby a distribuce, za jiné třídní struktury společnosti a jiného společenského 

vědomí. V programuje rovněž konstatováno, že žádná politická strana nemá právo 

pretendovat na monopolní postavení ve společnosti. 

Ve své strategii KPU vychází z předpokladu následnosti tří etap, v nichž bude 

strana plnit různé cíle. V první etapě KPU podle této strategie jako opoziční síla 

bojuje o navrácení vlády pracujícímu lidu ve formě rad a dalších pravomocných 

orgánů, usiluje o uskutečnění neodkladných opatření, která by vyvedla Ukrajinu 

z krize. Strana chce v této etapě dále dosáhnout zastavení poklesu výroby a 

obnovení základních sociálních a ekonomických práv pracujících. V této etapě má 

být zachována nynějším stavem výrobních sil podmíněná hospodářská úroveň. 

Strana v této etapě uskutečňuje nátlak na mocenské orgány s cílem nedopustit 

jakákoliv opatření zaměřených na další zhoršení životních podmínek pracujících a 

omezování jejich politických, sociálních a ekonomických práv. Mezi metodami, 

které v této etapě strana využívá, je uvedeno organizování stávek, mítinků a 

demonstrací,obírání podpisů občanů a další legální činnosti. 

Druhá etapa podle programu KPU nastane po obnovení vlády pracujících 

v podobě rad. Během této etapy strana předpokládá politickou a ekonomickou 

stabilizaci, obnovení základů socialismu a národního hospodářství. 

Ve třetí etapě již má být uskutečněn přechod k vyššímu stupni socialismu, v němž 

je zajištěna převaha společenských forem vlastnictví výrobních prostředků, a to 

úměrně ke zvyšování úrovně reálného zespolečenštění práce. 
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Spíše krátkodobé cíle KPU jsou vyjádřeny ve volebním programu Vládu a 

vlastnictví lidu Ukrajiny, který obsahuje úvodní část a dvanáct oddílů.102 V úvodu 

tohoto programuje konstatováno, že lid Ukrajiny touží po nástupu takové politické 

síly, která hluboce rozumí životním potřebám lidí a má jasný politický a 

ekonomický program. Za takovouto politickou sílu je zde označena Komunistická 

strana Ukrajiny. 

První oddíl volebního programu obsahuje požadavky spojené s potřebami 

mládeže. Strana se mimo jiné zavazuje zajistit bezplatné střední, odborné a 

vysokoškolské vzdělání a zabezpečit mládeži první pracovní místo. Dalším 

požadavkem je státně financovaná výstavba sítě předškolních zařízení, dětských 

ozdravoven, rekreačních táborů a mimoškolních sportovních a uměleckých zařízení. 

V obecné rovině je formulován požadavek státní podpory mladých rodin. Rovněž 

následujících šest oddílů programu je obsahově zaměřeno na sociální politiku 

strany. Strana se zavazuje, že vytvoří státní systém úlev a sociální pomoci, který 

zabezpečí slušné životní podmínky veteránům, invalidům, opuštěným lidem, 

rodinám s mnoha dětmi a mladým rodinám, vdovám a sirotkům. V rámci sociálních 

opatření se strana zavazuje zrušit daň z přidané hodnoty, především na spotřební 

zboží a sociální služby a zavést stabilní ceny základních potravin, zboží denní 

potřeby a léků. Druhý oddíl volebního programu obsahuje i příslib navrácení úspor, 

o které byli občané okradeni, a to ve lhůtě pěti let. 

Další přísliby v sociální oblasti se vztahují k vytvoření státního programu 

likvidace nezaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Mezi cíle strany 

patří i zvýšení reálných příjmů pracujících na dvojnásobek do roku 2010 a 

stanovení mieimální penze a sociální podpory ve výši sedmdesáti procent průměrné 

mzdy. Spíše v obecné rovině je formulován požadavek zabezpečení bezplatné 

kvalitní zdravotní péče. 

Zvláštní pozornost je věnována problematice ukrajinského venkova. Strana se 

zavazuje poskytovat pro potřeby venkova 10% hrubého domácího produktu, zavést 

výhodné úvěry s úrokem nejvýše 5% a garantovat státní objednávky zemědělské 

produkce s padesátiprocentní zálohou. V programu je obsaženo výslovně odmítavé 

102 Viz ripocpaua napmii. Bnady i esiachicmb - napody yKpaÍHu! [online], Khíb : KOy [cit. 2006-
01-09]. Dostupné na WWW 
<http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid = 1 >. 
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stanovisko k obchodování se zemědělskou půdou. Cílem zemědělské politiky KPU 

je, aby Ukrajina byla vývozcem, nikoli dovozcem potravin. 

Výčet opatření v oblasti sociální politiky, o něž bude strana v případě volební 

podpory občanů usilovat, je uzavřen příslibem obnovení státního financování 

bytové výstavby a vytvoření systému dotací, podpor a úvěrů za účelem budování 

individuálního i družstevního bydlení. 

Osmý oddíl programu obsahuje příslib zajištění prostředků na vědu a výzkum ve 

výši nejméně 3% hrubého domácího produktu. I v této části programu jsou ještě 

obsaženy některé cíle sociální politiky, například zvýšení platů učitelů na úroveň 

průměrné mzdy v průmyslu a zvýšení studentských stipendií na úroveň životního 

minima. 

Až v posledních čtyřech oddílech volebního programu jsou uvedeny základní cíle 

KPU v oblasti kulturní, zahraniční, hospodářské a vnitřní politiky státu. V devátém 

oddílu programu se KPU zavazuje vytvořit podmínky pro plnohodnotný kulturní 

rozvoj všech národů a národností žijících na Ukrajině. Strana přislibuje zajištění 

svobody svědomí a vyznání, dále se zavazuje, že nedopustí zničení kanonického 

pravoslaví a že bude hájit mravní a duchovní hodnoty ukrajinského národa. Jedním 

z konkrétních cílů v oblasti kulturní politiky je, aby ruský jazyk získal status 

druhého státního jazyka. 

V oblasti zahraniční politiky KPU odmítá vstup Ukrajiny do NATO, které je 

charakterizováno jako agresivní blok. Cílem KPU je naopak posílení přátelských 

vztahů s Ruskou federací, Republikou Bělorusko a dalšími zeměmi Společenství 

nezávislých států. 

Přehled hlavních cílů KPU v oblasti hospodářské politiky je uveden 

konstatováním, že strana uznává rovnoprávnost všech forem vlastnictví, nicméně 

vystupuje za znárodnění strategicky významných odvětví a podniků. Z odvětví, 

která mají být zestátněna, uvádí program jmenovitě výrobu alkoholických nápojů a 

tabákových výrobků a dále je požadován státní monopol zahraničního obchodu. 

KPU chce obnovit úlohu pracovních kolektivů a odborových organizací v řízení 

výroby a rozdělování zisku. Kromě toho se strana zavazuje, že zajistí obnovení a 

urychlení rozvoje tradičních odvětví domácí ekonomiky, mezi nimiž jsou uvedeny 

výroba letadel, lodí, raket a tanků, těžké strojírenství, elektronika a výroba přístrojů. 

Na základě vyspělých technologií chce strana zajistit rozvoj uhelného průmyslu, 

který je označován za energetickou základnu ekonomiky. 
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Poslední část volebního programu Vládu a vlastnictví lidu Ukrajiny je věnována 

změnám, které bude KPU prosazovat v oblasti demokracie a samosprávy. Strana se 

označuje za stoupence vlády pracujících. V současných podmínkách chce 

prosazovat realizaci politické reformy, která by znamenala přechod k parlamentně 

prezidentskému systému vlády. Dalším cílem je zvýšení úlohy a rozšíření 

pravomocí orgánů územní samosprávy v oblasti rozpočtové politiky a sociálně 

ekonomického rozvoje regionů. KPU vyzývá voliče, aby do rad všech úrovní zvolili 

představitele vykořisťovaného lidu a pracující inteligence. Příslušná část programu 

je zakončena konstatováním, že pouze lidová vláda zničí korupci ve státním aparátu 

a soudnictví a zajistí vytvoření efektivní lidové kontroly nad činností mocenských 

struktur.103 

3.4 Shrnutí 

Ideologický základ komunistických stran ve vybraných postsocialistických 

zemích představuje marxismus, k němuž se všechny tři sledované strany hlásí ve 

svých stanovách i programech. Rozdíl mezi jednotlivými komunistickými stranami 

spočívá v tom, že KPRF a KPU se hlásí výslovně k marxismu - leninismu, který je 

též označován pojmem marxisticko - leninské učení, učení Marxe, Engelse a 

Lenina, případně vědecký socialismus, zatímco stranické dokumenty KSČM 

odkazují pouze na marxistickou teorii a v jednom případě též na konkrétní Marxovu 

tezi, že svět nelze jen vykládat, a le je nutno jej změnit.104 

Za svůj hlavní cíl označují sledované komunistické strany socialismus, 

jehož definice je zpravidla obsažena v základním (v případě KSČM i ve 

volebním) programu. Jednotlivé komunistické strany přitom zdůrazňují různé 

103 V samotném závěru volebního programuje uvedeno heslo „S lidmi a pro lidi" (3 людьми i для 
людей!). Téměř totožné heslo („S lidmi pro lidi") stojí i v závěru programu KSČM pro volby do 
Poslanecké sněmovny 2006. Srovnej Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na 
období 2006 - 2010 [online]. Praha : KSČM [cit. 2006-02-20]. Dostupné na WWW 
<http://www.kscm.cz/articIe.asp?thema=2665&item=29090&manageфreview=ok> а Прогрета 
napmii. Владу i власшсть - народу Украши! [online]. КиУв : КПУ [cit. 2006-01-09]. Dostupné na 
WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/modules.php?name=Pages&go=page&pid= 1 >. 

104 Teze se objevuje v závěru programu Naděje pro Českou republiku. Viz Náš program [online], 
Praha : KSČM [cit. 2005-09-26]. Dostupné na WWW <http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2679 
&category=>. 
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aspekty socialismu. V programu KSČM je socialismus spojován především 

s demokracií, samosprávou, politickou a hospodářskou pluralitou a s klíčovou 

úlohou společenského vlastnictví. KPRF ve svém základním programu 

prezentuje socialismus především jako jednu z možných cest к dosažení trvale 

udržitelného rozvoje, přičemž pro Ruskou federaci j e tato cesta označována za 

nejvhodnější. V pojetí KPU je socialismus prezentován zejména jako cesta 

к překonání současné systémové krize a obnovení transformací poškozeného 

ukrajinského národního hospodářství. 

Jako nástupnické formace někdejších komunistických státostran se současné 

komunistické strany ve svých programech vyjadřují к socialistické (v případě 

KPRF a KPU sovětské) minulosti. Ze všech sledovaných stran se к minulosti 

nejméně vyjadřuje KSČM, jej íž program obsahuje pouze obecné konstatování 

„(...) kritické distance ode všeho, co znamenalo zneužití moci a deformaci 

socialistických myšlenek."105 Naproti tomu v základních programech KPRF a KPU 

je věnován poměrně velký prostor interpretaci moderních dějin, zvláště pak 

objasňování příčin a následků porážky socialismu a rozpadu Svazu sovětských 

socialistických republik. Přestože obě postsovětské komunistické strany zaujímají 

vůči sovětské minulosti kritické stanovisko a ve svých programech poukazují kromě 

předností i na nedostatky sovětského zřízení, staví se к politickým, ekonomickým a 

dalším změnám, které proběhly na přelomu 80. a 90. let dvacátého století spíše 

odmítavě.106 

Volební programy sledovaných komunistických stran obsahují různé přísliby a 

požadavky, které sice vycházejí z celkové situace v jednotlivých postsocialistických 

zemích, avšalvvykazují některé společné rysy. 

Pro postoje komunistických stran v oblasti hospodářské politiky je 

charakteristické především zdůrazňování úlohy státu. Komunistické strany požadují 

105 Viz Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na období 2006 - 2010 [online], 
Praha : KSČM [cit. 2006-02-20]. Dostupné na WWW <http://www.kscm.cz/article.asp?thema= 
2665&item=29090&managerpreview=ok>. Podobně obecné je i konstatování obsažené v základním 
programu KSČM („KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje 
omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názoiy a vytváří podmínky pro kult 
osobnosti") Srovnej Náš program [online], Praha : KSČM [cit. 2005-09-26]. Dostupné na WWW 
<http://www.kscm.cz/index.asp?thema=2679&category->. 

106 Události spojené s rozpadem SSSR jsou označovány za kontrarevoluční, popřípadě i 
antisocialistický převrat. Srovnej Программа партии [online], Москва : КПРФ [cit. 2005-06-11]. 
Dostupné na WWW <http://kprf.ru/party/program/> а Програма Комутстичноь napmií Укршни 
[online], Khíb : К П У [cit. 2 0 0 6 - 0 1 - 0 9 ] . Dostupné na WWW <http://www.kpu.net.ua/Main/ 
modules.php?name= Pages&go=page&pid-70>. 
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zastavení privatizace státního majetku, v případě KPU se objevuje i požadavek 

znárodnění konkrétních odvětví. V oblasti sociální politiky je požadováno 

zachování státem garantovaného systému sociálního zabezpečení a bezplatné 

poskytování vzdělání a zdravotní péče. V oblasti vnitřní politiky usilují všechny tři 

sledované strany o uskutečnění reforem politického systému. Zatímco KSČM 

požaduje poměrné zastoupení v zákonodárných i zastupitelských sborech všech 

stupňů, v programech KPRF a KPU je výslovně formulován požadavek 

obnovení rad (sovětů) a dalších forem lidovlády. Pro postoje komunistických 

stran je charakteristické odmítání současné zahraniční politiky USA a jejich 

spojenců, které je v případě KSČM spojeno s požadavkem úplného zrušení 

NATO s tím, že v první etapě má být dosaženo alespoň vystoupení České 

republiky z vojenských struktur uvedené organizace. Obdobný postoj zaujímá 

rovněž KPU, která ve svém volebním programu odmítá začlenění Ukrajiny do 

NATO. V základních programech KPRF a KPU je vysloven požadavek 

o b n o v e n í jednotného svazového státu na základě dobrovolné integrace. 
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4. Postavení komunistických stran ve stranicko politických systémech 

vybraných postsocialistických zemí 

Východiskem pro analýzu postavení konkrétních politických stran ve stranicko 

politických systémech je parlamentní zastoupení těchto stran a jejich výsledky 

v parlamentních volbách.107 Vzhledem ktomu, že sledované komunistické strany 

představují ve stranicko politických systémech příslušných postsocialistických států 

relevantní subjekty, je předmětem zkoumání pozice těchto stran i jejich koaliční, 
• 108 případně vyděračský potenciál. 

4.1 Postavení Komunistické strany Čech a Moravy ve stranicko politickém systému 

České republiky 

Pozice Komunistické strany Čech a Moravy ve stranicko politickém systému 

České republiky je současnými politology považována za stabilní.109 Strana si od 

počátku 90. let udržuje parlamentní zastoupení.110 Ve volbách do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky (PS PČR) v roce 1996 KSČM získala 

10,33% z celkového množství platných hlasů111 a bylo jí přiděleno 22 poslaneckých 

Jak uvádí Sartori (2005, s. 126), „Síla strany je především výrazem její volební síly" Fiala-
Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 275) v souvislosti s postavením politické strany ve stranicko politickém 
systému upozorňují na skutečnost, že „Právě procento hlasů získané při volbách je ukazatelem kt ' 
nejjasněji a nejprůkazněji dokumentuje míru úspěšnosti dané strany (nebo hnutí) u voličů." ' 

lu" Pod pojem koaliční potenciál zahrnuje Sartori (2005, s. 127) „(...) rozsah, v němž může být 
konkrétní strana vhodným a potřebným koaličním partnerem pro jednu nebo více vládních většin." 
Za relevantní může být podle téhož autora považována i strana, jejíž existence nebo objevení se 
ovlivní taktiku stranické soutěže. V takovém případě strana disponuje vyděračským potenciálem, 
který „(...) nachází svůj ekvivalent v možnosti parlamentní strany využít veto, nebo přímo v síle veta 
ve vztahu k přijímání legislativy." Viz Sartori (2005, s. 128). 

109 Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 273) uvádějí, že „Od počátku její existence byla pozice 
Komunistické strany Čech a Moravy v rámci stranicko - politického systému České republiky 
prakticky neměnná." 

110 V roce 1992 se KSČM zúčastnila parlamentních voleb ve volební koalici Levý blok. Viz Fiala, 
Holzer, Strmiska, aj. (2002, s. 129 - 130). 

111 Viz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Výsledky hlasováni 
v procentech [online]. Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na WWW 
<http://www.volby.cz/pls/ps 1996-win/u63>. 
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mandátů.112 Ve volbách do PS PČR v roce 1998 obdržela KSČM 11,03% 

z celkového množství platných hlasů113 a bylo jí přiděleno 24 poslaneckých 

mandátů.114 Ve volbách do PS PČR konaných roku 2002 získala KSČM 18,51% 

z celkového množství platných hlasů.115 Na základě výsledků těchto voleb bylo 

Komunistické straně Čech a Moravy přiděleno celkem 41 mandátů.116 

Přestože si KSČM dlouhodobě udržuje postavení třetí nejsilnější parlamentní 

strany117 a počínaje volbami do PS PČR v roce 1996 se její volební úspěšnost 

neustále zvyšuje, představuje nadále izolovanou opozici, sn iž ostatní relevantní 

strany odmítají spolupracovat v případné vládní koalici.118 Někteří politologové 

upozorňují v této souvislosti na skutečnost, že samotné volební úspěchy 

komunistické strany nemohou být za takovéto situace plně využity. Politologové 

Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 277) připomínají, že „(...) zůstává-li strana 

izolována, jakkoli velký přírůstek preferencí (samozřejmě pokud se nepromění 

v takový volební zisk, který by j í umožňoval buď samostatně vládnout nebo 

politickou scénu zcela zablokovat) sám o sobě má jen velmi omezený význam."119 

112 Viz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. 11. skrutinium 
[online], Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na WWW <http:// 
www.volby.cz/pls/ps 1996-win/u610>. 

113 Viz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. Výsledky hlasování 
v procentech [online]. Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na WWW 
<http://www.volby.cz/pls/ps 1998-win/u63>. 

114 Viz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. li skrutinium 
[online]. Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na WWW <http:// 
www.volby.cz/pls/ps 1998-win/u610>. 

113 Viz Volby dS Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002. Hlasy pro 
politickou stranu, hnutí, koalici [online]. Praha : Český statistický úřad [cit.2006-03-24]. Dostupné 
na WWW <http://www.volby.cz/pls/ps2002-win/ps47xjazyk=CZ>. 

116 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002. Počty přidělených 
mandátů [online]. Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na WWW 
<http://www.volby.cz/pls/ps2002-win/ps537xjazyk-CZ>. Přehled volebních výsledků KSČM viz též 
v příloze, Tabulka č. 1 : Výsledky KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. 

117 Pořadí podle procenta získaných hlasů ve volbách do PS PČR v letech 1996, 1998 a 2002. Viz 
Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 130). 

118 Srovnej Mareš (2002, s. 93). 

119 V souvislosti s úvahami o případném zahájení jednání s KSČM ze strany jiných subjektů 
titíž autoři, že „(...) míra pravděpodobnosti, že dojde k prolomení dosavadní izolace KSCm 
skutečně závisí na jejím budoucím volebním zisku, který v daném okamžiku není možné ř 
předpovědět." Viz Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s.277). Dnes již víme, že ve volbách do P S PČR 
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Obdobný názor na postavení KSČM ve stranicko politickém systému vyjadřuje i 

Kubát (2000, s. 24), který charakterizuje KSČM jako marginální stranu.120 

Koaliční potenciál KSČM je tedy současnými politology charakterizován jako 

omezený, případně nulový.121 Komunistická strana však disponuje výrazným 

vyděračským potenciálem.122 V této souvislosti bývá KSČM považována též za 

stranu antisystémovou.123 Postoj KSČM vůči současnému politickému, popřípadě i 

ekonomickému systému je vyjádřen v jejích programových dokumentech. V 

programu KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny 2006 je uvedeno, že „KSČM 

si je vědoma toho, že nabízí svůj volební program v realitě kapitalistické 

společnosti, se kterou se však nesmiřuje".124 V oblasti politického systému 

strana požaduje prohlubování a upevňování jeho demokratického charakteru.125 

V závěru svého základního programu KSČM upozorňuje , že „V důsledku 

stagnace a úpadku může ovšem dojít také k hlubším sociálním otřesům a 

v roce 2002 obdržela KSČM 18,51% hlasů. Jak uvádí Mareš (2002, s. 93), po těchto volbách získala 
komunistická strana post místopředsedy PS PČR. 

120 „Marginální strana je taková, která se nachází na okraji (extrému) škály levice - pravice mimo 
hlavní bloky stran. I když se může jednat o relativně velkou politickou stranu, její koaliční potenciál 
je minimální. To je přesný popis dnešní pozice KSČM. Přesto, že se jedná o stranu velkou (počet 
členů) a silnou (počet hlasů a mandátů), je to vlastně strana velmi malá a slabá. KSČM je (zatím) 
téměř v absolutní izolaci. Její koaliční potenciál je nulový. Proto vysoký počet členů a poslaneckých 
mandátů vjejím případě znamená jen málo a strana (zatím) nemá na centrální úrovni přístup 
k funkcím, úřadům a dalším atributům moci (to se netýká komunální úrovně)." Viz Kubát (2000, s. 
24). 

121 Srovnej Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 273); Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 131); Kubát 
(2004, s. 24). 

«r 
122 Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 277) v souvislosti s kombinací nulového koaličního a silného 
vyděračského potenciálu KSČM upozorňují i na skutečnost, že „Vzhledem k volebnímu propadu 
SPR - RSČ, který tuto stranu potkal v roce 1998, je [KSČM] v současnosti jedinou relevantní 
stranou tohoto typu v České republice." 

123 Antisystémová politická strana je taková, která se snaží svrhnout stávající politický systém 
prostřednictvím zpochybňování jeho legitimity. Podle Sartoriho (2005, s. 128) „(...) se (...) 
vyděračská strana obvykle kryje se stranou antisystémovou." Jako antisystémovou stranu označují 
KSČM Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 273). 

124 Viz Volební program Komunistické strany Čech a Moravy na období 2006 - 2010 [online], Praha 
: KSČM [cit. 2006-02-20]. Dostupné na WWW <http://www.kscm.cz/article.asp?thema=2665 
& item=29090& managerpreview=ok>. 

123 Požadavek prohlubování a upevňování demokracie je deklarován v různých částech současného 
základního programu KSČM. Srovnej Náš program [online], Praha : KSČM [cit. 2005-09-26]. 
Dostupné na WWW <http:// www.kscm.cz/index.asp?thema=2679&category=>. 
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krizím. KSČM se tomu snaží svými návrhy a praktickou činností předejít, 

protože rozhodně nezastává heslo „čím hůře, tím lépe"."126 

V souvislosti s antisystémovostí KSČM poukazují někteří politologové na 
197 

tribunskou funkci této strany. Kubát (2000, s. 25) v souvislosti s tribunskou 

funkcí komunistické strany uvádí, že KSČM „(...) reprezentuje skupiny 

občanů, kteří se cítí zrazeni demokratickým politickým systémem a kteří touží 
• » 1 po návratu před Listopad." 

Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 131) hodnotí KSČM jako relativně 

silnou a stabilizovanou stranu.129 Přestože KSČM představuje izolovanou 

opozici, objevují se úvahy o možném posilování její pozice ve stranicko 

politickém systému. Tak například Kubát (2000, s. 29) předpokládá, že „V 

souvislosti s jejími stále lepšími volebními výsledky a prognózami bude 
130 výrazněji zasahovat do politického dění." 

4.2 Postavení Komunistické strany Ruské federace ve stranicko politickém 

systému Ruské federace 

126 Viz Náš program [online]. Praha : KSČM [cit. 2005-09-26]. Dostupné na WWW <http:// 
www.kscm.cz/index.asp?thema=2679&category=>. 

127 Tribunskou funkci, jak uvádí Novák (1997, s. 41), plní takové politické strany, „(...) které hájí 
skupiny, jež mají dojem, že jsou vyloučeny z účasti v daném systému. Tím pádem politické strany, 
které jsou „zjevně" (manifestně) nepřátelské politickému systému a jeho hodnotám (tzv. 
antisystémové strafíy), plní podle této perspektivy „latentním" (skrytým) způsobem tribunskou 
funkci a přispívají nepřímo k zachování určitých prvků tohoto systému. To má znamenat, že fakticky 
přestávají být revoluční (nebo separatistické, atd.), dále že nabyly dost síly a reprezentativity k tomu, 
aby mohly účinně blokovat nebo překážet fungování systému, aniž by se zmohl odpovědět na to 
represí nebo jejich zákazem, konečně že mají dostatečnou autoritu nad skupinami, za jejichž mluvčí 
se vydávají, aby jim zabránily pořádat divoké akce." Týž autor připouští, že „Obdobně by se dalo 
uvažovat o některých (post)komunistických stranách v postkomunistických zemích." Viz Novák 
(1997, s. 42). 

128 Tribunská strana podle Kubáta „Na jedné straně (...) odvádí jisté skupiny od revolučních činů, na 
straně druhé ale narušuje harmonické fungování politického systému." Viz Kubát (2000, s. 25). 

129 Jak uvádí Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 277), „V současnosti je [KSČM] spolu s ČSSD 
jediným relevantním subjektem v levé části stranicko - politického spektra (...)." Fiala; Holzer; 
Strmiska (2002, s. 131) v souvislosti stím předpokládají, že úspěchy KSČM „(...) jsou závislé na 
schopnostech ČSSD vázat levicové voliče". 

130 Týž autor však soudí, že „Opětné uchvácení totalitní moci komunisty je v současné době spíše 
nepravděpodobné." Viz Kubát (2000, s. 29). 
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Jak uvádí politolog Holzer (2000a, s. 21), Komunistická strana Ruské federace 

představuje nejstabilnější element ruské stranicko politické scény, a to i přesto, že 

se nenachází v přímé mocenské pozici. 

Od roku 1993 si KPRF udržuje zastoupení ve Státní dumě Federálního 

shromáždění Ruské federace.131 V parlamentních volbách v roce 1993 strana získala 

12,40% platných hlasů ve federálním volebním obvodu a bylo jí přiděleno 32 

mandátů v poměrné části, 10 kandidátů KPRF zvítězilo v jednomandátových 

obvodech ve většinové části. Celkem tak strana získala 42 mandátů.132 Ve volbách 

konaných roku 1995 KPRF obdržela 22,31% hlasů ve federálním obvodu a bylo jí 

přiděleno 99 mandátů. Kandidáti KPRF zvítězili v 58 jednomandátových 

obvodech.133 KPRF se tak stala nejsilnější parlamentní stranou.134 Rovněž volby do 

Státní dumy roku 1999 přinesly KPRF první místo. V poměrné části strana získala 

24,30% hlasů a bylo jí přiděleno 67 mandátů. Kandidáti KPRF zvítězili ve 46 

jednomandátových obvodech.135 K oslabení pozice KPRF ve Státní dumě dochází 

po volbách v roce 2003, v nichž tato strana získala 12,61% hlasů ve federálním 

131 Státní duma Federálního shromáždění je složena ze 450 poslanců, z nichž jedna polovina je 
volena na základě většinového systému s prostou většinou a druhá polovina podle zásady poměrného 
zastoupení s 5% klauzulí. Většinový systém je založen na jednomandátových volebních obvodech 
s prostou většinou hlasů, v systému poměrného zastoupení je vytvářen federální volební obvod, 
v němž mohou kandidovat politické strany a hnutí. Hlasy stran a hnutí, které nezískaly alespoň 5% 
hlasů, se při rozdělování mandátů nepočítají. Viz Kroupa; Koudelka; Svatoň, aj. (1998, s. 195). 

132 Výsledky KPRF ve volbách viz Абрамов; Головина (1998, s. 141). Андреев (1997, s. 68) uvádí 
výsledek KPRF ve federálním volebním obvodu 12,45%. Přestože samotná KPRF získala 42 
mandátů, jej í pozi<SS byla silnější, neboť frakce KPRF ve Státní dumě se po těchto volbách skládala 
z 95 poslanců. Viz Андреев (1997, s. 68). 

133 Viz Holzer (2000b, s. 33). Абрамов; Головина (1998, s. 141 - 142) uvádějí v poměrné části 
pouze 98 mandátů. Fiala; Holzer; Strniska, aj. (2002, s. 337) uvádějí v poměrné části 99 mandátů. 
V roce 1997 proběhly doplňovací volby ve třinácti jednomandátových obvodech, v sedmi zvítězili 
členové nebo kandidáti KPRF. Viz Абрамов; Головина (1998, s. 142). 

134 Jak uvádí Андреев (1997, s. 69), komunistickou frakci ve Státní dumě po volbách roku 1995 
tvořilo celkem 158 členů, tj. 35% z celkového množství poslanců a předsedou Státní dumy se po 
volebním úspěchu KPRF stal její člen G.N. Selezněv. Podle téhož autora vítězství KPRF ve volbách 
změnilo jej í postavení v politickém systému Ruska, avšak na druhé straně se dostala do složité 
situace, neboť „(...) v podmínkách „prezidentské monarchie", kdy parlament ve skutečnosti o ničem 
nerozhoduje, se vítězství ve volbách rovná přeměně na „stranu moci bez moci"." Viz Андреев 
(1997, s. 6 9 - 7 0 ) . 

135 Viz Fiala; Holzer; Strniska, aj. (2002, s. 337). Holzer (2000b, s. 36) uvádí 24,29% hlasů 
v poměrné části. 
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obvodu a bylo jí přiděleno 40 mandátů v poměrné části. Kandidáti KPRF zvítězili 

ve 12 jednomandátovýeh obvodech a strana tak získala celkem 52 mandátů.136 

Přestože si KPRF od svého počátku udržuje parlamentní zastoupení a po dvě 

volební období byla nejsilnější parlamentní stranou, její podíl na moci výkonné byl 

dosud pouze nepatrný.137 Абрамов; Головина (1998, s. 138) uvádí, že v období let 

1993 - 1997 se členové strany odmítali podílet na činnosti orgánů výkonné moci 

z principiálních důvodů138 a když byl v lednu roku 1995 V. Kovalev jmenován 

ministrem spravedlnosti v kabinetu Viktora Černomyrdina, následovalo jeho 

okamžité vyloučení z frakce KPRF ve Státní dumě. V roce 1998 se KPRF v osobě 

Jurije Masljuková podílela na vládě „národní spásy" předsedy Jevgenije Primakova, 

avšak tato tzv. „politická vláda" propojující všechny relevantní politické síly 

fungovala pouze několik měsíců.139 

Jak uvádí Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 337), KPRF tedy plní roli opozice, 

přitom se však nebrání některým personálním „dividendám". V souvislosti s pozicí 

a rolí KPRF ve stranicko politickém systému Ruské federace je obtížné posoudit, do 

jaké míry se jedná o antisystémovou stranu.140 Role KPRF je v uvedeném systému 

136 Vítězem voleb se stal blok Jednotné Rusko (JR; Единая Россия, ЕР), který získal 37,57% hlasů 
tj. 120 mandátů v poměrné části a 103 mandátů ve většinové části. Viz Holzer (2004, s. 291) Týž 
autor označuje Jednotné Rusko za proprezidentskou formaci vytvořenou za účelem zisku absolutní 
podpory Kremlu v parlamentu. Viz Holzer (2004, s. 282). Přehled volebních výsledků KPRF viz též 
v příloze, Tabulka č. 2 : Výsledky KPRF ve volbách do Státní dumy Federálního shromáždění 
n i i f 1 Ruské federace. 

137 Holzer (2000b, s. 41) k tomu uvádí, že „(...) výsledky [KPRF] v rámci parlamentních voleb 
v poměrně volené části (...) a celková umístění ( 3 . - 1 . - 1 . ) naznačují mimořádný potenciál pozice 
ruských komunistů v rámci stranického spektra Ruské federace. Potenciál mimořádný, ovšem nikoli 
klíčový z hlediska procesní stránky ruské politiky. Straně se během 90. let podařilo etablovat se 
v rámci postsovětslrého (ruského) stranického spektra jako v podstatě nezastupitelná pólová entita 
ovšem nebyl překročen horizont možné participace na reálných mocenských relacích a kanálech." ' 

138 Rovněž Holzer (2000b, s. 41) uvádí, že „KPRF tedy v devadesátých letech hrála důsledně roli 
opozičně naladěného subjektu, subjektu přitom ovšem nikoli otevřeně antisystémového." 

139 Primakov byl předsedou vlády od září 1998 do května 1999. J.D. Masljukov v této vládě zastával 
funkci místopředsedy. Srovnej Machovcová (2000, s. 50) a Holzer (2004, s. 140), který účast KPRF 
ve vládě spojuje s mocenskou rehabilitací opozice. 

140 Jak uvádí Holzer (2004, s. 143), „(...) j e dosti komplikované a ošidné vyslovit se k míře 
nedemokratičnosti či antisystémovosti současné KPRF. Strana se explicitně nevyslovila pro 
ekonomické a politické reformy, nicméně v praktické rovině vykazuje ochotu akceptovat legitimitu 
demokratické soutěže. Skutečnost, že se např. hlásí ke smíšené ekonomice, nicméně jednoduše 
neznamená, že se vzdala marxismu-leninismu jako svého ideového fundamentu." Machovcová 
(2000 s. 54) v souvislosti scíli KPRF v oblasti změny politického systému uvádí že Ve 
skutečnosti však G. Zjuganov [předseda CK KPRF] nemá zájem o změnu vztahů mezi legislativou a 
exekutivou. Jeho cílem je udržet parlament bezmocný, nebo dokonce ještě posílit výkonnou moc 
Všechny úvahy o zrušení funkce prezidenta, o zvýšené parlamentní kontrole nad exekutivou, o 
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vjistém smyslu dvojznačná, jak na to upozorňuje Holzer (2000b, s. 41), když 

uvádí, že „Strana se dostala do postavení subjektu, který je, v rámci široce 

zastoupené a dosti roztříštěné levé části ruského spektra, na jedné straně napadán za 

nedostatečné vypořádání se s vlastní minulostí, ba neochotou distancovat se od 

sovětské éry, na straně druhé za zradu skutečných ideálů komunismu a neskrývanou 

tendenci zapojit se do stávající politické soustavy i za cenu ztráty ideové pevnosti a 

průzračnosti." 

V souvislosti se vztahem KPRF к ostatním levicovým politickým stranám a 

hnutím popisují někteří politologové tzv. pavučinovou strategii. Jak uvádí 

Machovcová (2000, s. 56), tato strategie spočívá ve „(...) vytváření jakéhosi jádra, 

kolem kterého existuje celá řada satelitních uskupení, jež jsou regionálně a 

personálně napojena na KPRF a fungují jako vjistém smyslu nástroje reálné 

politické linie KPRF." O pavučinové strategii se zmiňuje rovněž Holzer (2004, s. 

137-138), který v souvislosti s vytvářením pavučiny okolo KPRF uvádí, že do 

těchto menších stran a hnutí je přenášena radikální rétorika, která by byla pro 

samotnou KPRF neúnosná.141 Mezi satelitní organizace KPRF zahrnují oba autoři 

například Ruský všelidový svaz (Российский общенародный союз), Svaz 

komunistů (Союз коммунистов), hnutí Duchovní dědictví (Духовное наследие), 

Svaz důstojníků (Союз офицеров) a další subjekty.142 Ruský politolog Андреев 

(1997, s. 78 - 79) však upozorňuje, že vztah mezi KPRF a jejími partnery a 

spojenci, který označuje za jednu ze zvláštností politického stylu komunistické 

strany, je ve skutečnosti složitější. KPRF na jedné straně projevuje zájem o účast 

v různých koalicích, blocích a sdruženích s účastí dalších levicových subjektů, 

avšak zároveň usiluje o vytvoření takového systému rozhodování, který by přes 

deklarovanou rovnoprávnost všech účastníků zajistil její rozhodující úlohu. 

obnovení systému sovětů jsou jen více méně prázdnými hesly určenými pro specificky „rudé" 
voliče." 

141 Oba uvedení autoři považují tuto strategii za mimořádně úspěšnou, poukazují však i na dopadv 
v podobě roztříštěnosti ruské levice. Srovnej Machovcová (2000, s. 57) a Holzer (2004, s. 138). 

142 Viz Machovcová (2000, s. 56 - 57) a Holzer (2004. s. 137 - 138). 

143 Podle tohoto autora většina členů strany dosud nepřekonala představu o tom, že jedině komunisté 
jsou nositeli nejhlubší sociálně politické pravdy a že za ně konec konců „pracuje historie" Proto 
mají tendenci považovat ostatní strany a hnutí, které s nimi chtějí spolupracovat, za ne zcela 
samostatné. Členy takovýchto stran a hnutí pak považují za mírně zmatené lidi, kteří cosi zcela 
důsledně nepochopili. Podle autora se jedna o jakousi současnou variantu jevu, který byl ve 20 
letech XX. století ve stranickém slangu označován termínem „souběžci" (попутчики). Viz Андреев 
(1997, s. 78). 
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Regionální struktury a funkcionáři KPRF přitom к zájmům svých partnerů a 

spojenců příliš nepřihlížejí. KPRF tak v mnoha případech postavila vlastní 

kandidáty i v těch volebních obvodech, v nichž kandidovali jiní představitelé 

opozice včetně partnerů a spojenců KPRF. Například ve volbách do Státní dumy 

roku 1995 se KPRF podařilo de facto pohltit elektorát svého tehdy nejsilnějšího 

spojence, Agrární strany Ruska (APR; Аграрная партия России, АПР), jejíž 

federální kandidátka v důsledku toho nepřekonala potřebnou pětiprocentní hranici 

pro zisk mandátů v poměrné části voleb.144 Vzhledem к tomu, že strana nemůže 

získat reálnou moc samostatně, usiluje její vedení o zformování široké koalice typu 

národní fronty. Jak uvádí Андреев (1997, s. 79), „Teoreticky je to zcela správná 

taktika vyzkoušená v mnoha zemích a v minulosti nejednou umožňující vybojovat 

vedoucí postavení v antifašistickém, antiimperialistickém, národně osvoboze-

neckém boji, který neměl specificky třídní, ale celonárodní charakter. Nicméně 

v důsledku výše uvedených zvláštnosti vztahů mezi komunisty a jejich politickými 

partnery je efektivita této taktiky někdy nevysoká." 

4.3 Postavení Komunistické strany Ukrajiny ve stranicko politickém systému 

Ukrajiny 

První volby do Nejvyšší rady Ukrajiny, kterých se KPU zúčastnila, proběhly na 

jaře roku 1994. Podle čl. 1.3. tehdejšího volebního zákona bylo všech 450 poslanců 

voleno v jednomandátových volebních obvodech podle principu většinového 

systému s absolutní většinou.145 KPU se těchto voleb zúčastnila ve volebním bloku 

Pracující Ukrajina společné se Socialistickou stranou Ukrajiny (SPU; 

Сощалютична пар™ УкраТни, СПУ) a Rolnickou stranou Ukrajiny (SelPU; 

Селянська пар™ УкраТни, СелПУ). Tento blok získal ve volbách celkem 118 

mandátů, z toho 86 pro kandidáty z řad samotné KPU.146 Jak uvádí Fiala; Holzer; 

144 Viz Андреев (1997, s. 79). Ve většinové části voleb získala APR v roce 1995 20 mandátů. 
Výsledky APR ve volbách do Státní dumy uvádí Fiala; Mareš; Strmiska, aj. (2002, s. 339). 

143 Viz N 3623-XI1, 18.11.1993, Закон, Верховна Рада УкраГни [online], КиТв : Нормативш акти 
УкраТни [cit. 2006-04-04]. Dostupné na WWW <http://www.nau.kiev.ua/1085/425/1085 425 J> 
,html>. 

146 Viz Kubová (2000, s. 69 - 70). 
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Strmiska, aj. (2002, s. 428), po opakovaných volbách v některých obvodech 

v prosinci 1994 KPU disponovala celkem devadesáti poslaneckými mandáty. 

V roce 1998 proběhly volby do Nejvyšší rady Ukrajiny podle nového volebního 

zákona, který kombinoval poměrný a většinový volební systém.147 KPU, která 

v těchto volbách kandidovala již samostatně, získala v poměrné části voleb 24,65% 

hlasů a bylo jí přiděleno 84 mandátů. V jednomandátových volebních obvodech 

bylo zvoleno 40 kandidátů KPU, strana tedy získala v obou částech voleb celkem 

124 poslaneckých mandátů.148 

Rovněž ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny roku 2002 byly kombinovány oba 

volební systémy. V poměrné části voleb KPU obdržela 19,98% hlasů a bylo jí 

přiděleno 59 mandátů.149 Ve většinové části voleb KPU získala 6 mandátů,150 

celkový zisk tedy představoval 65 poslaneckých mandátů. Zatímco po VOlbácil 

V letech 1994 а 1998 byla KPU podle počtu mandátů nejsilnější parlamentní stranou 
na Ukrajině, volby v roce 2002 ji posunuly na druhou pozici, neboť první místo 
obsadil s 23,57% hlasů vpomčrné části а s celkovým počtem 112 mandátů Blok 

Viktora Juščenka „Naše Ukrajina" (Виборчий блок пол1тичиих партШ Блок 
Biicropa Ющенка «Наша Укра'ша»).151 

Další podstatnou zmčnu volebního systému přinesl Zákon Ukrajiny O volbách 

lidových poslanců Ukrajiny z roku 2005. Podle čl. 1.3. tohoto zákona se volby 

poslanců uskutečňují na základě poměrného systému ve vícemandátovém 

celostátním volebním obvodu. Podle článku 1.4. téhož zákona jsou poslanecké 

mandáty rozdělovány mezi ty politické strany, které získaly alespoň 3% celkového 

147 Viz Kubová (2000, s. 71 • 72). Podle tohoto zákona byla jedna polovina poslanců volena na 
základě poměrného systému s čtyřprocentní klauzulí, zbývající polovina pak ve 225 
jednomandátových obvodech podle principu většinového systému s relativní většinou. Tento systém 
byl využit i ve volbách roku 2002. 

1,8 Viz Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 446). Srovnej též Kubová (2000, s. 74). 

149 Viz Результаты голосування в багатомандатному окрузЦпо парпиях) [online]. КиТв : 
УкраУнский центр полггичного менеджменту [cit. 2006-04-04]. Dostupné na WWW 
<http://www.politik.org.ua/elect/electcontent.php3?c=532>. 
150 Viz Результаты голосування в одномандатных округах [online], Кшв : УкраУнский центр 
полночного менеджменту [cit. 2006-04-04]. Dostupné na WWW <http://www.politik.org.ua/elect/ 
e!ectcontent.php3?c=534>. 

151 Srovnej též Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 445 - 447). 
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152 počtu hlasů. Ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny, které proběhly podle tohoto 

volebního zákona dne 26. března 2006, získala KPU v celostátním volebním 

obvodu 3,66% platných hlasů.153 

V nedávné minulosti byla KPU charakterizována jako největší a nejsilnější 

ukrajinská politická strana se značným vyděračským potenciálem.154 Kubová (2000, 

s. 80 - 81) hledá příčinu volebních úspěchů KPU z let 1994 a 1998 „(...) 

v okolnostech rozpadu sovětské moci v této zemi a budování samostatného 

ukrajinského státu."155 KPU podle tohoto pojetí sbírala protestní hlasy voličů, 

nespokojených s novým politickým systémem.156 Strana tak od počátku vystupovala 

jako izolovaná antisystémová opozice.157 Holzer (2000a, s. 22) i Kubová (2000, s. 

80) hodnotí KPU jako jednu z nejkonzervativnějších levicových stran zemí 

postkomunistického areálu. 

Parlamentní volby konané 26. března 2006 znamenají pro KPU značné oslabení 

její pozice vNejvyšší radě Ukrajiny. V pořadí stran podle počtu získaných hlasů a 

mandátů se ve srovnání s uplynulým volebním obdobím posunula z druhého na páté 

místo, přičemž tříprocentní klauzuli pro přidělení poslaneckých mandátů překročila 

o pouhých 0,66%.158 

152 Viz Закон УкраГни Про вибори народных депутатов Украши [online], КиТв • Нормативш 
акта УкраТни [cit. 2006-04-04]. Dostupné na WWW <http://www.nau.kiev.ua/cgi-bin/nauonlu exe? 
zak4+198418_t+guest>. 

133 Viz BidoMocmi про тдрахунок голос/в выборов в межах Украши. Вибори народных 
denymamie Украши 26 березня 2006року [online], КиТв : Центральна виборча K O M Í C Í s Украши 
[cit. 2006-04-03]. Dostupné na WWW <http://www.cvk.gov.ua/vnd2006/w6p001html> 
Podrobnější výsledky KPU v regionech viz Камушстична партЫ Украши [online] КиТв • 
Центральна виборча KOMICW УкраТни [cit. 2006-04-03]. Dostupné na WWW 
<http://www.cvk.gov.ua/ nd2006/w6p001.html>. Přehled volebních výsledků KPU viz té? v nříb™ 
Tabulka č. 3 : Výsledky KPU ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny. P ' 

154 Tuto charakteristiku podávají Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 428 - 429). 

155 Naopak za „(...) jeden z mála neúspěchů KPU, které prozatím limitují její potenciál ovlivňovat 
dění ve státě (...)" označuje Kubová (2000, s. 81) „(...) neschopnost vytvořit silný a stabilní blok 
s ostatními levicovými stranami." 

136 Mezi příčinami volebních úspěchů KPU však autorka uvádí i skutečnost, že KPU je ( ) jednou 
z mála politických stran, která má fungující, lokálně neomezenou organizační strukturu a tudíž i 
kvalitně zorganizovanou celoplošnou předvolební agitaci." Viz Kubová (2000, s. 81). 

137 Za antisystémovou označují KPU Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 429). Jak uvádí Kubová 
(2000, s. 81), KPU se v průběhu 90. let stavěla „(...) do role jediné skutečné opozice vůči režimu 
[tehdejšího] prezidenta L. Kučmy." 

138 Lepších výsledků dosáhla SPU, která získala 5 67% hlasů, avšak i pro ni znamená tento výsledek 
ztrátu ve srovnání s rokem 2002, kdy obdržela 6,87% hlasů v poměrné části voleb a 3 mandáty 
v části většinové. Srovnej Pejy.it,mamu eaiocyaOHHM A 6A>AM0MAHdamH0My oKPyii(no napminx) 
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4.4 Shrnutí 

Společným rysem sledovaných komunistických stran je jejich relativně stabilní 

postavení v příslušném stranicko politickém systému. Nástupnické formace 

bývalých komunistických státostran si od počátku své existence udržují zastoupení 

v parlamentech daných zemí, v případě KPRF a KPU se jim dokonce v průběhu 90. 

let podařilo dočasně získat postavení nejsilnější parlamentní strany. 

Přestože sledované komunistické strany dosahují volebních úspěchů 

v parlamentních volbách, plní v rámci stranicko politického systému roli izolované 

opozice, neboť ostatní relevantní subjekty s nimi odmítají spolupráci při vytváření 

vládních koalic.159 Relevantní postaveni těchto stran je však zajištěno jejich 

vyděračským potenciálem.160 

Nástupnické komunistické strany bývají charakterizovány jako strany 

antisystémové.16' Podle některých autorů plní komunistické strany v post-

socialistických zemích tribunskou funkci.162 

[online]. КиУв : УкраУнский центр полночного менеджменту [cit. 2006-04-04]. Dostupné na 
WWW <http://www.politik.org.ua/elect/electcontent.php3?c=532> а Результаты голосуемым в 
одномандатных округах [online]. КиУв : УкраУнский центр полничного менеджменту [cit. 
2006-04-04]. Dostupné na WWW <http://www.politik.org.ua/elect/electcontent.php3?c=534>. 
Uvedené volby byly především střetnutím tří stran a bloků, a to Strany regionů (Пар'пя репошв), 
„Bloku Julie Tymošenkové" («Блок Юлп Тимошенко») a Bloku „Naše Ukrajina" (Блок «Наша 
УкраУна»). Téměř 70% voličů hlasovalo pro některý ze tří uvedených subjektů, což může být jedním 
z důvodů poklesu volebního zisku ostatních politických stran. Srovnej BidoMocmi про тдрахунок 
голоав выборов в межах Украшы. Выборы народных denymamie Укра'шы 26 березня 2006 року 
[online]. КиУв : Центральна виборча KOMÍCÍH УкраУни [cit. 2006-04-03]. Dostupné na WWW 
<http://www.cvk.gov.ua/vnd2006/w6p001 .html>. 

159 Jedinou výjimkoifcrje KPRF, jejíž člen Jurij Masljukov byl místopředsedou ve vládě Jevgenije 
Primakova. Viz Machovcová (2000, s. 50) a Holzer (2004, s. 140). 

160 Ve dvou sledovaných postsovětských zemích však komunistické strany v posledních volbách 
utrpěly oslabení pozice v parlamentu. To se týká zejména KPU, která ve volbách roku 2006 získala 
pouze 3,66% hlasů. Přestože podrobnější analýza výsledků těchto voleb v odborné politologické 
literatuře dosud nebyla zpracována, lze již nyní předpokládat, že neúspěch KPU ve volbách může 
vést k oslabení jejího vyděračského potenciálu. 

161 KSČM označují za antisystémovou stranu Fiala; Holzer; Mareš, aj. (1999, s. 273 a 277), 
Komunistickou stranu Ukrajiny pak Fiala; Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 429). V případě KPRF je 
stanovení míry její antisystémovosti považováno za problematické, viz Holzer (2004, s. 143). 

162 Toto zařazení se vztahuje zejména ke KSČM. Kromě Kubáta (2000, s. 25) nepřímo též Fiala; 
Holzer; Strmiska, aj. (2002, s. 131), kteří poukazují nato, že „Program a celková činnost KSČM (...) 
se populisticky zaměřuje na sociálně slabé vrstvy, které negativně postihly důsledky tržní 
ekonomiky." Obecně k problematice tribunské funkce politických stran viz Novák (1997, s.41 -
42). 
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V souvislosti s postavením KPRF ve stranicko politickém systému Ruské 

federace někteří politologové (Machovcová 2000, Holzer 2004) zdůrazňují, že tato 

strana užívá tzv. pavučinovou strategii, v jejímž rámci dochází k přenášení radikální 

rétoriky do menších satelitních uskupení. Obdobně však lze uvažovat i o jiných 

komunistických stranách.163 

163 Tak např. Kubát (2000, s. 24) v souvislosti s KSČM uvádí, že „Mnohé přidružené organizace 
KSČM si vzhledem k menšímu mediálnímu zájmu mohou dovolit být mnohem radikálnější a 
otevřenější než samotná KSČM (...)." Mezi takovými organizacemi uvádí například Komunistický 
svaz mládeže. 
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Závěr 

Relevantní komunistické strany ve stranicko politických systémech České 

republiky, Ruské federace a Republiky Ukrajina jsou v současné době 

reprezentovány Komunistickou stranou Čech a Moravy (KSČM), Komunistickou 

stranou Ruské federace (KPRF; Коммунистическая партия Российской 

Федерации, КПРФ) a Komunistickou stranou Ukrajiny (KPU; Комунютична 

парт1я Укра'Гни, КПУ). 

Přestože v případě Ruské federace a Republiky Ukrajina bylo přímé nástupnictví 

po bývalých komunistických státostranách komplikováno oficiálními zákazy jejich 

činnosti na počátku devadesátých let dvacátého století, lze nynější komunistické 

strany ve vybraných postsocialistických zemích považovat za jejich nástupnické 

formace. 

Všechny sledované komunistické strany si vytvářejí vícestupňovou organizační 

strukturu, avšak ve vertikální struktuře organizačních jednotek konkrétních stran, 

která vychází z územního principu, se projevují odlišnosti územně administra-

tivního členění jednotlivých postsocialistických států. Sledované strany si rovněž 

vytvářejí vícestupňovou soustavu stálých kontrolních orgánů. Vstup do komu-

nistických stran je v současné době volný, avšak KPRF a KPU dosud od uchazečů o 

členství požadují doporučení dvou členů strany. Členství ve všech sledovaných 

komunistických stranách je spojováno se široce formulovanými povinnostmi 

zavazujícími členy k vysoce aktivnímu pojetí stranické činnosti. Komunistické 

strany se hlásí k principům vnitrostranické demokracie, případně i demokratického 

centralismu, který je v KPRF a KPU spojen se zákazem vytváření frakcí. Za jeden 

z prvků vnitrostranické demokracie lze považovat vnitrostranické referendum, které 

je zakotveno ve stanovách KSČM a KPU. Rovněž výběr kandidátů pro parlamentní 

volby probíhá na základě vnitrostranické diskuse. Zatímco stanovy KSČM a KPRF 

obsahují podrobná ustanovení o navrhování kandidátů a sestavování kandidátních 

listin, v KPU se tento proces řídí příslušnými články Zákona Ukrajiny O volbách 

lidových poslanců Ukrajiny. Stanovy všech uvedených stran obsahují ustanovení o 

jejich finančním hospodaření. 

ideologie komunistických stran ve vybraných postsocialistických státech je dosud 

založena na marxismu, k němuž se sledované strany hlásí ve svých programových 
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dokumentech. Za svůj hlavní programový cíl označují uvedené strany socialismus, 

který je v jejich programech různě definován. Programy sledovaných 

komunistických stran rovněž obsahují pasáže věnované postojům těchto subjektů 

vůči totalitní minulosti. V případě KPRF a KPU nabývají tyto pasáže charakter 

výkladu moderních dějin příslušných států a někdejších komunistických státostran. 

Přísliby a požadavky obsažené v aktuálních volebních programech komunistických 

stran vycházejí nejen z ideologie, k níž se tyto strany hlásí, ale i z konkrétní situace 

v jednotlivých postsocialistických státech. Mezi společné rysy volebních programů 

současných komunistických stran patří zdůrazňování úlohy státu v oblasti 

hospodářské politiky spojené s požadavkem zastavení privatizace státního majetku, 

dále požadavky na zachování státem garantovaného systému sociálního zabezpečení 

a bezplatného poskytování vzdělání a zdravotní péče. Sledované komunistické 

strany požadují uskutečnění reforem politického systému. V případě KSČM se 

jedná o požadavky konkrétních dílčích změn, které se vztahují například k Senátu 

Parlamentu České republiky, zatímco KPRF a KPU požadují výslovně obnovení rad 

(sovětů) a obnovení jednotného svazového státu na základě dobrovolné integrace 

současných postsovětských států. V oblasti zahraniční politiky obsahují programy 

sledovaných stran odmítavé stanovisko vůči současné zahraniční politice USA a 

NATO. 

Ve stranicko politických systémech příslušných postsocialistických států mají 

sledované komunistické strany relativně stabilní postavení. Od počátku své 

existence si udržují parlamentní zastoupení, avšak vystupují v roli izolované 

opozice s nízkým až nulovým koaličním potenciálem. S výjimkou KPRF se členové 

těchto stran dosud^epodíleli na exekutivě příslušných států. Komunistické strany 

j s o u charakterizovány jako antisystémové, avšak podle některých politologů plní 

tzv. tribunskou funkci, a tudíž nepřímo přispívají k zachování určitých prvků 

současného systému. Udržení jejich relativně vysokého vyděračského potenciálu a 

tím i postavení relevantního subjektu ve stranicko politickém systému závisí na 

dalších volebních výsledcích těchto stran. To se týká zejména KPU, která 

v parlamentních volbách roku 2006 zaznamenala výrazné oslabení. 
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Možnosti zařazení tématu politických stran do výuky na SŠ a 2. stupni ZŠ 

Přestože problematika vzniku, vývoje, organizace, ideologické báze, 

programatiky a pozice komunistických stran ve stranicko politických systémech 

vybraných postsocialistických států představuje speciální téma politologického 

výzkumu, lze některé poznatky vztahující se k této skupině politických stran využít 

ve výuce základů společenských věd nebo občanské nauky na SŠ a občanské 

výchovy na 2. stupni ZŠ. 

1. Problematika politických stran ve vzdělávacích programech pro SŠ a 2. stupeň 

ZŠ 

Učební osnovy pro čtyřleté gymnázium obsahují tematický celek Základy 

politologie, který zahrnuje mimo jiné i témata „politika, politické vztahy, politický 

program, politický systém, politický režim; politické subjekty, politický 

pluralismus, politické strany; koalice, opozice, lobby". Jako doporučené rozšiřující 

učivo je v osnovách zařazeno „porovnání programů jednotlivých politických stran 

v České republice".164 V nižších ročnících víceletých gymnázií, tj. v 1. - 4. ročníku 

osmiletého a 1. a 2. ročníku šestiletého gymnázia je zařazen předmět občanská 

výchova, jehož učební osnovy obsahují tematický celek Právní základy státu. 

Součástí uvedeného tematického celku jsou i následující témata : „pojem politiky, 

význam plurality politického života, politické spektrum České republiky; politické 

strany a jejich programy, politická koalice a opozice".165 

Zařazování témat souvisejících s politickými stranami do výuky na gymnáziích 

umožňuje rovněž připravovaný Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální 

vzdělávání. Mezi očekávané výstupy tematického celku Občan ve státě zařazeného 

ve vzdělávacím oboru Občanský a společenskovědní základ vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost je uvedeno, že žák „objasní podstatu a význam politického 

pluralismu pro život ve státě, uvede příklady politického extremismu a objasní, 

164 Viz Učební dokumenty pro gymnázia (1999, s. 73). 

165 Viz Učební dokumenty pro gymnázia (1999, s. 68). 
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v čem spočívá nebezpečí ideologií". Kromě toho žák „rozlišuje složky politického 

spektra ČR, porovnává přístupy vybraných politických stran k řešení různých 

otázek a problémů každodenního života občanů".166 

Na 2. stupni ZŠ lze téma politických stran využít v rámci předmětu občanská 

výchova. Dosud nejrozšířenější vzdělávací program, Vzdělávací program Základní 

škola, zařazuje do výuky občanské výchovy tematický celek Stát a právo, který 

obsahuje mimo jiné téma „pluralita politického života společnosti, politické 

spektrum České republiky, politické strany a jejich programy". Žák by podle tohoto 

vzdělávacího programu měl umět „uvést příklady důležitých politických stran ČR, 

rozlišovat jejich programy, zasadit jejich politickou činnost do správných 

souvislostí."167 

V připravovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je 

tematický celek Stát a právo zařazen do vzdělávacího oboru Výchova k občanství 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Přestože téma politických stran není ve 

vzdělávacím obsahu příslušného oboru výslovně uvedeno, jeho zařazení do výuky 

lze opřít o formulaci jednoho z očekávaných výstupů, že žák „objasní výhody 

demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů". V přehledu 

učiva tematického celku Stát a právo jsou uvedeny mimo jiné i principy 

demokracie, znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu a politický 

pluralismus.168 

2. Využití tématu politických stran v učebnicích základů společenských věd, 

občanské nauky a^pbčanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 

Téma politických stran, jejich klasifikace a funkce, případně i ideologie a 

volebních programů je zařazováno do učebnic základů společenských věd a 

občanské nauky pro SŠ a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Několik 

166 Viz Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Pilotní verze [online]. Praha : 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze [cit. 2006-04-06]. Adobe Acrobat Document. Dostupné na 
WWW <http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367>. 

167 Viz Vzdělávací program Základní škola (2003, s. 201 - 202). 

168 Viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], Praha : Výzkumný ústav 
pedagogický v Praze [cit. 2006-04-06]. Komprimovaná složka (ZIP). Dostupné na WWW 
<http://vvww.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367>. 
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následujících příkladů slouží k objasnění možných přístupů k didaktickému 

zpracování sledované problematiky. 

V učebnici Politologie. Základy společenských věd (David 1999) je sledované 

téma zařazeno ve třetí kapitole pod názvem Politické strany. Politický pluralismus. 

V této kapitole je podána definice politické strany, autor se rovněž v obecné rovině 

zmiňuje o principech organizace a členství v politických stranách a uvádí jejich 

základní funkce. Jedna z podkapitol je věnována rozdílům mezi levicí a pravicí, 

příslušný text je doplněn tabulkou s názvem Tradiční rysy levice a pravice. 

V souvislosti s dělením politických stran na levicové a pravicové se autor zmiňuje 

rovněž o stranách antisystémových, mezi nimiž uvádí i strany komunistické.169 

Názvy konkrétních politických stran obsahuje tabulka Jak hospodařily strany v roce 

1998 (v milionech korun).170 V závěru kapitoly jsou zařazeny otázky a úkoly, 

z nichž některé se vztahují k programatice politických stran171 nebo ke komparaci 

politických stran v různých zemích172. Podkapitola Volební systém v ČR, která je 

zařazena ve čtvrté kapitole (Volby a volební systémy), obsahuje pět grafů 

znázorňujících výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 

České republiky v letech 1996 a 1998.173 

V učebnici Občan v demokratické společnosti (Jirásková 1999) je téma 

politických stran zařazeno do kapitoly Občan a politika. Jednotlivé oddíly 

podkapitoly 2. Politické strany jsou věnovány klasifikaci politických stran, tj. jejich 

169 „Strana, která se vyskytuje na okraji politického spektra a která usiluje destruovat politický 
systém volné soutěže, ve kterém působí, se nazývá antisystémová, resp. cxtrčmistická, pokud 
usiluje o potlačení práv menšin (...) Mezi tyto strany patří nejčastěji strany komunistické či 
fašistické. Dnes tyto strany však již neartikulují své požadavky tak silně jako v minulosti a od mnoha 
metod politického boje již upustily." Viz David (1999, s. 73). 

170 Jedná se o vybrané politické strany působící ve stranicko politickém systému České republiky. 
Strany jsou v tabulce seřazeny podle výše státního příspěvku, KSČM je v této tabulce uvedena na 3. 
místě. Viz David (1999, s. 87). 

171 „Pokuste se zjistit programové zásady jednotlivých politických stran. Jaké cíle si tyto strany 
vytyčují v ekonomice, zahraniční politice, sociálním zajištění, ochraně životního prostředí, školství, 
zdravotnictví atd.? Ve kterých bodech jsou jednotlivé strany stejné a ve kterých se různí? Liší se 
programy politických stran od jejich skutečné politiky?" Dále pak „Na základě odpovědi na 
předchozí otázku rozdělte strany na pravicové a levicové. Pokuste se rovněž určit jejich postavení na 
ose pol itického spektra." Viz David (1999, s. 88). 

172 „Jaké znáte politické strany v USA, Velké Británii, SRN, SR, resp. i v Itálii, Francii, Polsku, 
Maďarsku a jiných zemích? Které strany mají podobné rysy?" Viz David (1999, s. 88). 

173 Viz David (1999, s. 106). 
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rozdělení na levici a pravici a jejich ideologickému zakotvení174, dále právnímu 

postavení politických stran a konečně jejich funkci. Za kapitolou Občan a politika 

následuje metodický list obsahující metodické postupy pro aktivity, které lze zařadit 

do výuky základů společenských věd.175 

Příkladem zpracování tematiky politických stran v učebnici pro potřeby středního 

odborného školství je učebnice Občanská nauka pro střední odborná učiliště 

(Dudák; Mareda; Parkan, aj. 2003). Druhá kapitola této učebnice nazvaná Stát a 

občan obsahuje podkapitolu Politický systém ČR s oddílem Politika, ideologie, 
1 7A 

politické strany a volby. V tomto oddílu jsou uvedeny také příklady některých 

významných politických stran ve vybraných zemích, a to v České republice, 

Německu, Spojeném království (Velké Británii) a USA.177 

Problematika politických stran včetně stran komunistických je podrobně 

zpracována v učebnici Základy společenských věd (Jirásková; Koťa; Pelcová, aj. 

2004). Kapitola Občan a demokracie v druhém dílu publikace obsahuje oddíl 

Politika a politické subjekty, v němž je kromě vymezení pojmů politika a politická 

strana podán přehled funkcí politických stran, po němž následuje jejich klasifikace a 

typologie. Jako jeden z typů politických stran jsou uváděny i (nástupnické) 

komunistické strany, které jsou zde označeny termínem postkomunistické.178 Mezi 

174 V oddílu věnovaném ideologickému zakotvení politických stran jsou uvedeny mimo jiné rovněž 
,£trany komunistické, vycházející z přesvědčení, že dělnická třída má historické poslání jako 
nositelka nejpokrokovějšího způsobu výroby, že zájem dělnické třídy je zájmem celé společnosti, že 
dělnická třída je předurčená k vedení pracujících mas v revoluci a k budování beztřídní společnosti. 
Komunistická strana je pak předvojem dělnické třídy, která má vládnout." Viz Jirásková (1999, s. 
284). 

173 Jedná se o aktivitu nazvanou Volební programy stran a didaktickou hru Politické strany Viz 
Jirásková (1999, s. 310^311). 

176 Mezi ideologiemi je uveden také komunismus. „Komunismus je extrémní levicová ideologie 
vycházející z utopické vize spravedlivé beztřídní společnosti, zrušení soukromého vlastnictví a 
odstranění státu. (...) Základním ideovým schématem komunismu je teze o nutnosti třídního boje 
dělnické třídy proti buržoazií a o nastolení diktatury proletariátu po vítězné komunistické revoluci " 
Viz Dudák; Mareda; Parkan, aj. (2003, s. 113). 

177 Mezi nej významnějším i politickými stranami v České republice je uvedena i Komunistická strana 
Čech a Moravy, a to podle abecedy na druhém místě za Českou stranou sociálně demokratickou. Viz 
Dudák; Mareda; Parkan, aj. (2003, s. 115). 

178 „Postkomunistické strany jako typ transformovaných stran z komunistické strany - patří 
mezi krajní levici, některé mezi extrémní levici. Vyskytují se zejména v postkomunistických 
zemích, zčásti i některých zemích v Západní Evropě a rozvojového světa. Některé změnily svůj 
název z komunistické strany na jiný, např. Strana demokratické levice na Slovensku, nebo obdobně 
v Polsku a Maďarsku, jiné si jej ponechaly, např. naše KSČM - Komunistická strana Čech a 
Moravy). Většina těchto stran se přizpůsobuje demokratickému režimu a blíží se svým programem 
sociální demokracii, jiné, jako např. KSČM u nás, zůstávají v zajetí komunistické ideologie a jsou 
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ideologiemi a ideologickými proudy je uvedena socialistická ideologie, s níž jsou 

spojeny konkrétní politické strany.179 

V učebnici Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy (Dudák; Eichler; 

Horská, aj. 1999) je tematika politických stran zařazena v podkapitole Politika, 

která je součástí kapitoly Stát a právo. Oddíl Politické strany obsahuje definici 

politické strany, dále rozlišení typů politických stran (v rovině pravice - levice), 

objasnění pojmů politická opozice a politická kultura. V závěru příslušné 

podkapitoly je zařazeno několik otázek a úkolů, z nichž některé se vztahují k tématu 
1 SO politických stran. 

V učebnici Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Hrachovcová 

2000) jsou problematice spojené s politickými stranami věnovány dvě podkapitoly 

v kapitole Stát a právo, a to O životě ve státě a Politika jako výhled do budoucnosti. 

V závěru první z uvedených podkapitol je otištěn graf s názvem Volby do 

poslanecké sněmovny 1998 znázorňující počty mandátů přidělených jednotlivým 

politickým stranám po volbách do PS PČR v uvedeném roce. S problematikou 

politických stran souvisí rovněž jeden z úkolů na příští hodinu.181 V podkapitole 

Politika jako výhled do budoucnosti je podána definice politických stran a 

politických hnutí, obecný historický přehled o vzniku a vývoji politických stran ve 

světě i u nás a definice vědecké disciplíny politologie. V textu podkapitoly je dále 

odpůrci demokratického režimu, staví se tedy do pozice extrémistické politické levicové strany. 
Postkomunistické strany se opírají podle toho, jak se demokraticky transformovaly, jednak o občany, 
kteří přijímají demokratický režim a domnívají se, že některé ideje komunismu lze s demokracií 
sloučit (např. v Polsku), jednak o občany, kteří s novým demokratickým řádem nesouhlasí." Viz 
Jirásková; Koťa; Pelcová, aj. (2004, s. 356). 

179 „V období po rozpadu komunistického režimu v Sovětském svazu a dalších jím ovládaných 
zemích se již některé komunistické strany vzdaly marxistického programu násilné změny společnosti 
a reformovaly se v tzv. postkomunistické strany, jako je Strana demokratické levice na Slovensku. 
Některé však si podržely ještě mnoho rysů komunistické ideologie, i když se z taktických důvodů 
hlásí za zastánce demokracie (aby měly možnost parlamentního působení), jako je u nás 
Komunistická strana Cech a Moravy." Viz Jirásková; Koťa; Pelcová, aj. (2004, s. 365). 

180 K problematice politických stran se vztahují následující: „Uveďte názvy některých politických 
stran zastoupených v Parlamentu České republiky." „Které politické strany považujete za pravicové 
a které za levicové?" „Které politické strany zastoupené v Parlamentu České republiky jsou 
vládnoucí a které jsou v opozici?" Viz Dudák; Eichler; Horská, aj. (1999, s. 132). Jeden z úkolů je 
zařazen přímo v textu oddílu a nabízí aktivitu ve formě rozboru programu politické strany: 
„Obstarejte si program některé politické strany a pokuste se zjeho obsahu poznat, zda jde o stranu 
pravicovou nebo levicovou." Viz Dudák; Eichler; Horská (1999, s. 131). 

181 „Navštivte sídla politických stran ve své obci nebo nejbližším městě a vyžádejte si jejich 
programy, zásady, propagační letáky a jiné tiskoviny. Zjistěte, které politické strany jsou ve vašem 
obecním zastupitelstvu. Není-li na úkol příliš času, bude snazší seznámit se s politickými strunami 
zastoupenými v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky - využijte internetu 
http://www.psp. cz " Viz Hrachovcová (1999, s. 54). 
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• 182 zařazena tabulka přibližující typologii politických stran z hlediska ideologie. 
• 1 

V další tabulce jsou uvedeny některé rozdíly mezi levicí a pravicí. V textu 

příslušné části učebnice jsou průběžně zařazovány otázky a úkoly vztahující se ke 

sledované tematice.184 

Učebnice Občanská výchova 8. Rodinná výchova 8. Učebnice pro základní školy 

a víceletá gymnázia (Čábalová; Janošková; Marková, aj. 2005) obsahuje kapitolu 

Právní minimum s podkapitolou Politika. Po vymezení pojmu politika následuje 

konstatování, že „V demokratické společnosti je politika založena na svobodném 

vzniku a volné soutěži politických stran."185 Do textuje zařazena tabulka Politické 

spektrum s klasickým rozdělením stranického spektra na levici a pravici.186 

V učebnici je zařazen úkol, v jehož rámci mají žáci přiřadit na příslušné místo 

v politickém spektru jednotlivé politické strany, jejichž barevná loga (znaky) jsou 

otištěna pod zadáním tohoto úkolu.187 Další otázky a úkoly jsou zařazeny v závěru 

příslušné podkapitoly.188 

182 Mezi šesti typy politických stran jsou uvedeny i strany komunistické, jejichž ideologie je 
charakterizována takto: „Prostředky k výrobě ve společném vlastnictví vedou k rovnostářské 
beztřfdní společnosti." Viz Horská (1999, s. 57). 
183 Rozdíly se vztahují k charakteristickým rysům těchto politických stran v oblasti základních 
priorit, státu, spravedlnosti, rovnosti, svobody, demokracie, člověka, státu a společnosti, 
společenského vývoje, státu a hospodářství a základních hospodářských priorit. Viz Hrachovcová 
(1999, s. 57). 

184 Například „Rozdělte se na příslušný počet skupin podle počtu politických stran, jejichž materiály 
(programy atd.) jste získali. V programech stran zkuste vyhledat líbivé přísliby nebo velmi obtížně 
splnitelné cíle, případně negativně zaměřené až pomlouvačné texty proti jiným stranám." Viz 
Hrachovcová (1999, s. 56). Dále například „Bez ohledu na existující strany v naší zemi sami sebe 
přiřaďte do pravicového nebo levicového politického spektra. Vytvořte 4 -5 skupin podle blízkosti 
postojů. Ve skupinách vypracujte stručný tří až pětibodový program a o jeho kvalitách v 
„předvolební" diskusi moderované učitelem přesvědčte ostatní. Využijte srovnávací tabulky. Důraz 
klaďte na reálnost programu. (...)" Viz Hrachovcová (1999, s. 58). 

185 Viz Čábalová; Janošková; Marková (2005, s. 68). 
186 Mezi charakteristickými znaky levice je uvedena „silná pozice státu", „důraz na rovnost 
výsledků", „stát ochraňuje ekonomiku a usměrňuje trh", „snaha o maximální snížení 
nezaměstnanosti" a „rychlé revoluční změny". V přehledu charakteristických rysů pravice pak „role 
státu je omezena", „důraz na rovnost příležitostí", „individualismus", „tržní ekonomika - stát do 
hospodářství nezasahuje", „snaha o snížení růstu cen" a „postupný vývoj". Viz Čábalová; 
Janošková; Marková (2005, s. 68). 

187 Jedná se o KSČM, Občanskou demokratickou stranu, Křesťansko-demokratickou unii -
Československou stranu lidovou, Unii svobody - Demokratickou unii a Českou stranu sociálně 
demokratickou. Název politické strany je uveden pouze v logu Unie svobody - Demokratické unie a 
České strany sociálně demokratické, zatímco ostatní tři loga (znaky) obsahují pouze zkratky. Viz 
Čábalová; Janošková; Marková (2005, s. 68). 

188 Stejně jako i v jiných učebnicích se některé z nich vztahují k práci se stranickými programy, např. 
„Které problémy podle tebe zajímají občany? Proč?" „Opatři si programy některých volebních stran 
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3. Shrnutí 

V současné době platné i dosud připravované vzdělávací programy umožňují 

zařazování témat spojených s politickými stranami do výuky na SŠ a 2. stupni ZŠ. 

Výše uvedené učebnice pro SŠ a 2. stupeň ZŠ obsahují několik námětů na využití 

tématu politických stran a jejich programů v rámci aktivit, které lze zařadit do 

výuky základů společenských věd, občanské nauky a občanské výchovy. 

S problematikou politických stran ve stranicko politických systémech 

postsocialistických států se žáci mohou seznámit mimo jiné i metodou rozboru a 

interpretace jejich programů. Vzhledem k požadavkům vzdělávacích programů se 

však bude jednat spíše o dokumenty politických stran působících ve stranicko 

politickém systému ČR. V případě komunistických stran tedy lze využít spíše 

programy KSČM nežli programy KPRF, KPU, nebo jiných komunistických stran 

působících ve stranicko politických systémech dalších postsocialistických států, a to 

i vzhledem k jejich jazykové dostupnosti. 

a porovnej je." „Které body tě zaujaly nejvíce?" „Které asi osloví velké množství občanů?" „Které 
by se daly uskutečnit?" „Jeví se ti některé jen jako předvolební sliby?" Viz Čábalová; Janošková; 
Marková (2005, s. 70). 
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КП РСФСР 
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партия Советского союза, КПСС 

KPU Komunistická strana Ukrajiny; Комушстична пар™ 

Укра'ши, КПУ 

KR KSČM 

KSČM 

krajská rada Komunistické strany Čech a Moravy 

Komunistická strana Čech a Moravy 
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ORK KSČM okresní revizní komise Komunistické strany Čech a Moravy 

ORoK KSČM okresní rozhodčí komise Komunistické strany Čech a Moravy 

OV KSČM okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy 
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PSPU Pokroková socialistická strana Ukrajiny; Прогресивна 

couianicTHHHa пар™ Укра'ши, ПСПУ 
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Moravy 

ÚV KSČM Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy 
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VV ÚV KSČM výkonný výbor Ústředního výboru Komunistické strany Čech 

a Moravy 

ZO KSČM základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy 
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Tabulka č. 1 : Výsledky KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky 

Výsledky KSČM ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

rok výsledky hlasování v 
procentech počet přidělených mandátů 

1996 10,33 22 

1998 11,03 24 

2002 18,51 41 

Zdroje: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Výsledky 

hlasování v procentech [online], Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. 

Dostupné na WWW <http://www.volby.cz/pls/psl996-win/u63>. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. II. 

skrutinium [online]. Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na 

WWW <http:// www.volby.cz/pls/ps 1996-win/u610>. 

Viz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. Výsledky 

hlasování v procentech [online], Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. 

Dostupné na WWW <http://www.volby.cz/pls/psl998-win/u63>. 

Viz Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1998. 11. 

skrutinium [online], Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. Dostupné na 

WWW <http:// www.volby.cz/pls/ps 1998-win/u610>. 
« 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002. Hlasy pro 

politickou stranu, hnutí, koalici [online]. Praha : Český statistický úřad [cit.2006-03-

24]. Dostupné na WWW <http://www.volby.cz/pls/ps2002-win/ps4?xjazyk=CZ>. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002. Počty 

přidělených mandátů [online], Praha : Český statistický úřad [cit. 2006-03-24]. 

Dostupné na WWW <http://www.volby.cz/pls/ps2002-win/ps53?xjazyk=CZ>. 
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Tabulka č. 2 : Výsledky KPRF ve volbách do Státní dumy Federálního 

shromáždění Ruské federace 

Výsledky KPRF ve volbách do Státní dumy Federálního shromáždění 

Ruské federace 

rok 
výsledky hlasování 
v poměrné části v 

procentech 

počet mandátů 
v poměrné části 

počet mandátů ve 
většinové části 

1993 12,40 32 10 

1995 22,30 99 58 

1999 24,30 67 46 

2003 12,61 40 12 

Zdroje: АБРАМОВ, Ю.К.; ГОЛОВИНА, Т.Ю. Политические партии и движения 

России. 1998. Второй выпуск. Москва : Пресс Лтд., 1998. ISBN 5-

86159-028-1. 

АНДРЕЕВ, А..Л. Политический спектр России. Структура, идеологии, 

основные субъекты. Москва : Эдиториал УРСС, 1997. ISBN 5-901006-

14-3. 

FIALA, Р.; HOLZER, J.; STRMISKA, М„ aj. Politické strany ve střední a 

východní Evropě. Brno : Masarykova univerzita; Mezinárodní politologický 
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Tabulka č. 3 : Výsledky KPU ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny 

Výsledky KPU ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny 

rok 
výsledky hlasování 
v poměrné části v 

procentech 

počet mandátů 
v poměrné části 

počet mandátů ve 
většinové části 

1994 * * 90 

1998 24,65 84 40 

2002 19,98 59 6 

2006 3,66 * * * * * 

* pouze většinový systém ** údaj dosud není k dispozici (2006-04-14) 
*** pouze poměrný systém 
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