
 

Vážená přítelkyně, vážený příteli, 
obracím se na Tebe tentokrát nikoliv jako statutární místopředseda, ale jako kandidát 
na předsedu naší strany. Rád bych Ti krátce objasnil důvody, jež mne přiměly 
k rozhodnutí přijmout tuto kandidaturu. 
Mojí hlavní ambicí jako zastupujícího předsedy bylo dovést stranu k mimořádnému 
sjezdu a učinit vše proto, abych stranu ekonomicky a organizačně stabilizoval. To se 
povedlo! Zároveň jsem doufal, že se objeví silná, rozhodná a sjednocující osobnost, 
která bude schopna ČSSD změnit a vést. Bohužel, nikdo takový se neobjevil. Jsem 
rád za ten veliký zájem o funkce ve vedení strany. Svědčí to o tom, že jsme 
dostatečně silná a sebevědomá strana a máme vůli se poprat se současnou kritickou 
situací. 
U žádného z kandidátů ale nevidím vlastnosti, jež sociální demokracie dnes 
potřebuje nejvíce. Jde o dostatek životních zkušeností, manažerský talent, chuť 
pracovat a rozhodovat, vůli řešit kritické situace a odvahu říkat nepříjemné věci. 
Nevidím nikde ani silnou vizi toho, co, jak a pro koho má ČSSD v dnešním světě 
reprezentovat. Nevěřím na hladké a prázdné fráze o sjednocení. Nevěřím, že nás 
spasí, když za každou cenu vstoupíme do vlády a pár našich lidí dostane auta 
s řidičem. To je málo!  
Dnešní ČSSD potřebuje ve svém čele ze všeho nejvíce krizového manažera, jenž se 
bude straně a jejím problémům věnovat na sto procent! Řada členů mi v posledních 
měsících dává najevo, že takovým krizovým manažerem jsem já. Jsem sociální 
demokratem ve třetí generaci a cítím odpovědnost za budoucnost této nejstarší 
české politické strany. Zejména proto jsem přijal výzvu našich členů, abych 
kandidoval na předsedu ČSSD! 
Chci, ať je mezi námi od počátku jasno. Nemám ambici osobně zasednout v příští 
vládě. Jsem přesvědčen, že nový předseda ČSSD má sedět v Lidovém domě a 
pracovat na tom, aby se do ČSSD vrátil zpět život, chuť měnit svět a pomáhat těm, 
kteří si sami pomoci nemohou. Nedílnou součástí jeho práce musí být každodenní 
osobní kontakt s Vámi ve všech českých a moravských regionech. V případné vládě 
mohou sedět jiní, expertů máme dost. Ale pouze tehdy, když to pro ČSSD, její 
program a její prezentaci bude důstojné!  
V ČSSD je totiž třeba už druhý den po sjezdu začít měnit řadu věcí, které se 
nestanou jen proto, že to někdo řekne ve svém kandidátském projevu. Vše je třeba 
tvrdě odpracovat! Je třeba změnit stanovy, zjednodušit komunikaci, dát prostor 
členské základně. Je třeba lépe hospodařit, zaplatit dluhy. Abychom oslovili voliče, 
musíme začít vést permanentní kampaň a mluvit jedním hlasem. Musíme se stát 
stranou jistot, nikoliv jen dávek. Musíme se začít bít za rodiny s dětmi. V dnešní době 
musíme za každou cenu udržet proevropské směřování naší země. A k tomu nás už 
letos čekají komunální a senátní volby, na něž musíme napnout všechny naše síly! 

 



Je toho opravdu hodně, co nové vedení ČSSD bude muset odpracovat, jinak strana 
nepřežije. A to se nedá dělat, když sedíte od rána do večera na ministerstvu. Věřte 
mi prosím, mám s tím čtyřletou osobní zkušenost! 
Souhrn svých plánů, s nimiž se ucházím o kandidaturu na předsedu ČSSD, 
přikládám k tomuto dopisu. Budu rád, když si je přečtete, případně mi napíšete, co si 
o nich myslíte. Dovolte mi, abych zde zdůraznil dva momenty. Prvním je politické 
směřování naší strany. Jsem přesvědčen o tom, že je třeba otočit kormidlem sociální 
demokracie ostře doleva. Vznikli jsme jako levicová strana a náš největší úspěch 
jsme zažívali, když jsme se nebáli prosazovat levicové principy. Naopak, je třeba si 
přiznat, že v politickém středu pro nás není dostatečný prostor. Ten dnes vyplňují 
nejen populisté, ale i různé nové politické subjekty, které jsou dnes atraktivnější než 
ČSSD. Jako předseda ČSSD budu chtít, abychom přestali ideově bloudit a vrátili se 
ke svým programovým kořenům. I proto budu usilovat, abychom měli dobrý vztah 
s prezidentem republiky, jehož vnímám jako bytostně levicového politika. A pokud 
hovořím o dobrý vztazích, pak tím myslím vyvážené vztahy postavené na 
vzájemném respektu. 
A o tom je i druhá poznámka. Jsem dlouhodobě přesvědčen, že ČSSD musí velice 
opatrně zvažovat, s kým bude připravena diskutovat podporu či účast v případné 
vládě. Na tu poslední vládní spolupráci jsme nehezky doplatili. A je třeba neopakovat 
staré chyby. Před nedávnem jsem zaslal naší členské základně informaci o 
podmínkách, s nimiž budu chtít vést případná vládní vyjednávání. Klíčovou 
nepřekročitelnou podmínkou je, vedle prosazení našich programových bodů, neúčast 
trestně stíhaného politika ve vládě. To jsme slíbili voličům a to je třeba dodržet. Rád 
bych jádro těchto podmínek předložil k posouzení sjezdu, aby nové vedení dostalo 
od členské základy jasný mandát a jasné mantinely. Můžeme si dovolit podporovat 
jen takovou vládu, jež bude v souladu s našimi principy a za kterou se nebudeme 
stydět. Jinak je lepší být v opozici! 

Vážená přítelkyně, vážený příteli, 
 děkuji Ti za čas, jenž si věnoval těmto řádkům. Za pár dní nás čeká sjezd, jenž 
rozhodne o další budoucnosti strany, kterou společně tvoříme. Chci Ti slíbit, že 
udělám vše pro to, abychom se za tuto budoucnost nestyděli a abychom na ČSSD 
opět mohli být hrdi! 
  
Milan Chovanec 

 



MILAN CHOVANEC: MŮJ PROGRAM pro ČSSD

Milan Chovanec, kandidát na předsedu ČSSD

PRVNÍ PILÍŘ: MUSÍME SE ZMĚNIT
Musíme vše zjednodušit 

Je třeba změnit stanovy. Zjednodušit komunikaci. Zjednodušit 
rozhodování. Zavést osobní zodpovědnost na všech úrovních. Hlavním 

článkem strany musí být člen, nikoliv funkcionář. 

Musíme více spolupracovat 
Největší hodnotou strany jsou její členové. Je třeba spolu začít více 
mluvit. Využít více internet a nové technologie. Pořádat ankety a 
diskuse. Získávat zpětnou vazbu. Zjišťovat názory členů a tomu 

podřizovat politiku strany. 

Musíme lépe hospodařit 
Je třeba zaplatit dluhy a lépe nastavit organizační strukturu strany. 
Páteří strany zůstanou tajemníci. Máme dluhy, ale máme majetek. 

Máme spoustu placených lidí, kteří mohou dělat více práce. Je třeba 
ořezat zbytečné náklady a peníze dát tam, kde budou vidět. 

Musíme oživit Lidový dům 
Z Lidového domu se musí stát živé centrum strany. Neprodávat, ale 
maximálně využít. Informační centrum pro stranu. Podpora pro její 

politiku nejen v době kampaně. Větší zapojení Masarykovy 
demokratické akademie. Větší zapojení odborných komisí. 

DRUHÝ PILÍŘ: MUSÍME  
OSLOVIT VOLIČE

Musíme hovořit jedním hlasem 
Veřejnost nás dlouho vnímá jako rozhádanou stranu. Budu tvrdě 

trvat na jednotné prezentaci. Podporujme bohatou vnitřní diskusi! 
Ale na konci se shodněme na závěru a toho se všichni držme! 

Musíme být stranou jistot, ne dávek 
Zbavme se nálepky strany dávek. Formulujme jednoduchá 

programová témata. Podpora rodin s dětmi, jistota bezpečné země 
a jasné směřování země jako součásti EU a NATO. A jistota důchodů 

a bezplatné zdravotní péče. 

Musíme se bít za rodiny s dětmi 
Ekonomický růst není nekonečný. Je třeba věnovat hlavní pozornost 

rodinám s dětmi. Aby měly kde bydlet, aby měly dobrou práci 
a aby bylo dobré vzdělání. To musí být cílem moderního státu! 

Musíme držet proevropský směr 
Budoucnost naší země je v EU a v NATO. Diskutujme o tom, co může 

fungovat lépe, ale neohrožujme podstatu. 

TŘETÍ PILÍŘ: MUSÍME ODPOVĚDNĚ ROZHODNOUT 
O BUDOUCNOSTI REPUBLIKY

Opozice není sprosté slovo! Po čtyřleté zkušenosti je pro ČSSD velké riziko vstoupit znovu do vlády se stejnými partnery. Přesto je třeba zvážit 
odpovědnost za vývoj v zemi. Pokud bude koalice s ČSSD jedinou možností, jak zabránit destrukční vládě populistů, polofašistů a komunistů, 

pak je třeba o ní jednat. Ale pouze za jasně vymezených a důstojných podmínek. S jasnými pojistkami. Jde zejména o tyto body: 
 

- garance proevropského směřování země a plnění našich závazků v NATO, 
 

- systémová podpora rodin s dětmi, ať už jde o bydlení, pracovní příležitosti či vzdělání dětí, 
 

- vítěz voleb má právo nominovat premiéra, ve vládě ale nesmí být trestně stíhaná osoba, 
 

- hlasy ve vládě budou rozděleny tak, aby se koaliční partneři vždy museli dohodnout, 
 

- hnutí ANO se až do vyřešení kauzy Čapí hnízdo vzdá nároku na obsazení ministerstev financí, vnitra a spravedlnosti, 
 

- hnutí ANO navrhne regulační mechanismy, jak odbourat střet zájmů na resortech průmyslu, zemědělství a životního prostředí, daný 
napojením na koncern Agrofert. 


