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“Evropeizace” KSČM  
mezi “ortodoxií” a “eurokomunismem”? 

 
Vladimír Handl 

 
1.Téma a shrnutí 

KSČM se stala často diskutovaným tématem české politiky a publicistiky. Stabilizovala a 

posílila svou pozici na české politické scéně, v posledních letech se před ní otevírá i 

regionální a evropský rozměr politického působení a to zejména se vstupem České republiky 

do EU.  

 

Jednou z významných otázek proto bude, jak stranu ovlivní zpožděný proces “evropeizace”. 

Jak se projeví institucionální, personálního a informační propojování s EU a odpovídajícími 

stranickými subjekty, zejména heterogenní levicovou GUE/NGL a Stranou evropské levice? 

Jak, nakolik a s jakým výsledkem bude strana (její poslanci, vedení, odborné zázemí, 

zaměstnanci, nižší organizační stupně – okresní, embryonální krajské stupně a členské 

organizace) vstřebávat nebo odmítat  ideové, normativní, institucionální a politické “know-

how” EU, států a aktérů prioritně národně anebo převážně evropsky orientovaných? Procesem 

“evropeizace” již od počátku 90.let tak či onak procházejí všechny hlavní politické subjekty 

České republiky a dalších nových členů EU. Obecněji jde o otázku, jak - nebo zda vůbec - 

reaguje KSČM na vnější programové podněty, včetně zahraničních modelů. 

 

Obecně se zdůrazňuje, že vývoj strany po roce 1989 vycházel především z vnitřních zdrojů a 

podnětů, zejména díky defenzivní “strategií přežití”, kterou její velení zvolilo v letech 

1992/1993. Integrovalo tak ovšem do stranického vývoje ideovou dichotomii mezi 

konzervativním přístupem a snahou o neo-komunistickou redefinici KSČM jako “moderní 

levicové strany”. VI.sjezd strany v květnu 2004 posílil hegemonii konzervativního křídla, 

vnitřní rozdělení strany nicméně pokračuje a probíhá mj. právě v oblasti evropských témat. 

Konzervativní křídlo se přidržuje převážně defenzivní pozice, která osciluje mezi “euro-

negativistickým” a euroskeptickým přístupem. Naopak “euro-aktivisté”, tedy zejména neo-

komunistické křídlo, ale i část tradicionalistické většiny, vidí v EU šanci pro obovu (nejen 

radikálně) levicového projektu na národní i mezinárodní úrovni.  

 

Jedním ze zásadních problémů vztahu ke KSČM je to, že se strana málo účastní veřejného 

diskursu, kdy nejde primárně o předvolební klání a propagandu, ale o věcnou odbornou 
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definici, argumentaci a střetávání pozic jednotlivých subjektů k zásadním tématům politiky. 

Naproti tomu je strana na základě mocenské logiky pragmaticky vtahována do politiky na 

všech úrovních. Převládá tak vyprazdňování politiky, nahrazování politického a ideového 

obsahu managementem politického a ekonomického vlivu. Ideová izolace a sebe-izolace 

strany vytváří podmínky pro nereflektovaný, introvertní diskurs KSČM, který je podmínkou 

pro převažující konzervativní hegemonii. “Evropeizace” a zapojování KSČM do veřejných 

odborných debat a prací by mohly stimulovat vyjasnění konkrétních politických i ideových 

pozic ve straně a učinit KSČM ve smyslu české a evropské politiky transparentnější.  

 

2. Charakter strany a její místo 

KSČM se nacházela po roce 1989 pod značným politickým, ideovým i morálním tlakem. Její 

existence nicméně nebyla ohrožena zákazem nebo masovou  kriminalizací. Naopak, 

nespornou výhodou strany byla zděděná celostátní organizační struktura, značný majetek, 

masová, disciplinovaná a obětavá členská základna. Co do strategie zvítězil ve straně, po 

vnitřních rozepřích, převážně defenzivní introvertní koncept. Jakákoli jiná strategie by stranu 

vystavila nutnosti zásadní a bolestné vnitřní diskuse o minulosti a stranické ideologii. Místo 

hledání opory v širších vrstvách společnosti a otevřené, pluralitní definice nové levice, 

soustředilo se proto vedení – do značné míry pod tlakem zdola - na zachování masové členské 

základny z doby “normalizace” 70.-80.let. V ní měli nejvýraznější hlas agilní představitelé 

konzervativního proudu myšlení, kteří brzy začali významně určovat vnitrostranický diskurs a 

zaměřili jej na zachování identity strany a jejích tradičních ideových postulátů. Takto 

orientovaná členská základna garantuje stranickému vedení svou podporou mj. spolehlivé 

místo v parlamentu a tedy i solidní finanční zázemí. Podmínkou ovšem je, že se vedoucí 

představitelé neodchýlí od tradičně pojaté komunistické identity, kterou většina členstva 

začala považovat za hodnotu samu o sobě, nadřazenou i praktickým politickým cílům a 

potřebám. Vedoucí činitelé, kteří usilují o nezbytnou podporu “zdola”, musí 

základně/okresům v této oblasti buď přitakat, nebo se pokusit změnit vnitrostranický diskurs – 

což je vzhledem ke struktuře a charakteru základny velmi obtížné. 

 

Poté, co stranu museli opustit jak zastánci ne-komunistického směru transformace, tak 

otevření stalinisté, ustálil se ve vedení strany modus vivendi mezi konzervativní částí a 

zastánci postupné modernizace strany, zejména neo-komunisty. I tento stav byl založen na 

respektování komunistické identity, zejména názvu strany. V průběhu celého období od 1990 

se obě skupiny ovšem snažily modus vivendi redefinovat ve svůj prospěch.  
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Stranu tak charakterizovala ideová a personální dichotomie, která se odrážela ve 

vnitrostranickém životě, méně už ale pronikala navenek. Dodnes převládá introvertní ideové 

zaměření, které se projevuje zejména v převážně ideologizovaném a apologetickém vztahu 

k minulosti. Nedostatečně čitelná zůstává strana i v řadě zásadních programových otázek. 

Považuje se za stranu revoluční a tento svůj charakter dokládá požadavky na “systémovou 

změnu”. Tu ovšem definuje velmi vágně jako založenou na samosprávné společnosti a 

samosprávných formách vlastnictví. Navíc novou definici socialismu, který se od konce 90.let 

stal opět dlouhodobým cílem strany, teprve hodlá vypracovat. V aktuální politice požaduje 

posílení sociálního aspektu a zdůrazňuje většinou (i když ne pouze) posilování role státu, 

změnu struktury vlastnických vztahů (dlouhodobým cílem má být převládající kolektivní, 

nikoli státní vlastnictví), změny daňového zatížení různých vrstev obyvatelstva a důslednou 

kontrolu nakládání se státními prostředky i soukromým majetkem atd.  

 

Současná KSČM tak zahrnuje jak snahy zejména neo-komunistické části strany postupně 

modernizovat program, tak převládající konzervativně introvertní ideovou orientaci. Tato 

strategie se prokázala jako úspěšná především v tom, že umožnila konsolidaci KSČM na 

jejích tradičních základech. Programová neujasněnost není překážkou tomu, aby byla 

přitažlivá jako strana ”volebního protestu”, aby se její členové a organizace aktivně a úspěšně 

podíleli na správě a vůbec veřejném životě na lokální a regionální úrovni. Zároveň napomáhá 

rostoucímu pragmatickému utilitarismu, včetně spolupráce s politickými a ideovými oponenty 

na nejvyšší úrovni.  

 

Masa členské základny je tvořena tradicionalistickou většinou, která se nezabývá teoretickými 

a programovými aspekty, ale přidržuje se navyklých pilířů stranické ideologie a symbolů a je 

ke straně silně vázána emocionálně. Zvláštní roli sebe-identifikačního a stmelujícího prvku 

hraje zažitý jazyk. Vnitrostranický diskurs je určován a zprostředkován především Haló 

novinami, které udržují to, co bychom mohli s nadsázkou nazvat “třídně-slovanský-speak”. 

Jeho slovní korpus a ustálené vazby představují přímé pokračování stranicko-byrokratického 

jazyka 70-80.let.  

 

I když je tradicionalistická většina bližší spíše konzervativnímu křídlu, uchází se o její 

podporu i neo-komunisté. Nacházejí styčné body s pragmaticky zaměřenou částí členské 

základny, pro kterou je hlavní výslednost činnosti strany, méně už lpění na tradičních 
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ideologických postulátech. Transformace KSČM na “moderní levicovou stranu”, jak ji dosti 

vágně definuje Miloslav Ransdorf, nicméně zůstává členské mase vzdálená a nemá 

jednoznačnou podporu. Je jasně odvržena tehdy, kdy je vnímána jako ústupek od 

komunistické identity. Výzva M.Ransdorfa před VI.sjezdem KSČM, aby se strana změnila a 

mohla se tak stát partnerem ČSSD, byla zjevně nepřijatelná nejen pro konzervativní křídlo, 

ale i pro tradicionalistickou většinu. 

 

Přesto přese všechno prodělal stranický program po roce 1989 v mnoha zásadních otázkách 

obrat o 180º: KSČM se hlásí k principům parlamentní demokracie, individuálních politických 

práv a svobod, informačně otevřené společnosti, tržnímu hospodářství, pluralitě vlastnických 

vztahů. Tento radikální odchod od původních programových pilířů se nicméně dotkl členské 

základny jen povrchně, prošel jakoby mimo sebevnímání, ideovou identitu strany. V jejím 

jádře zůstává marxismus-leninismus, anti-imperialismus, odmítání kapitalistického Západu a 

USA především, tradiční obavy z Německa, slavjanofilství (rusofilství).  

 

3. KSČM a vnější inspirace.  

Při neujasněnosti parametrů socialismu a “systémové změny” se jako přirozené a nejbližší 

upřesnění ideové mapy a politických preferencí KSČM nabízí její vztah k existujícím 

ideovým a politickým modelům. Kde hledá strana vnější inspiraci a programové impulsy? 

 

Je zjevné, že i v této oblasti je strana rozdělena, zejména pokud jde o veřejné přihlášení se 

k jednotlivým modelům. Zjednodušeně se dá uvést, soudě podle stranických vyjádření a 

publikací Haló novin, že se neo-komunistická část orientuje především na západní, zejména 

evropskou inspiraci, zatímco se konzervativní proud vztahuje k jejím alternativám, zejména k 

modelu čínskému. Při hlubším pohledu je ale zřejmé, že pokud jde o reálný, byť třeba 

nepřiznaný vliv, reaguje program a politika KSČM jako celku především na historické 

politické a sociální zkušenosti společnosti, a především levice, v západní Evropě a v další 

vyspělých demokratických státech.  

 

Neo-komunistický proud se veřejně zabývá analýzou zkušeností z teoretické a programové 

diskuse levice v západních zemích a z politického a ekonomického vývoje daných zemí. 

Předmětem zájmu se brzy stala i Evropská unie a její politika. Při vší opatrnosti, s níž se 

vyjadřují ke kontroverzním tématům ve stranické debatě, je neo-komunistická pozice v zásadě 
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proevpropská. Neopouští přitom kritický přístup a výhrady spojené s anti-kapitalistickými, či 

alespoň ne-kapitalistickými preferencemi.  

 

Konzervativní proud a tradicionalistická většina nemají tak zjevnou orientaci.  Soudě podle 

stranického tisku se nejvýrazněji hlásí k tzv. socialistickým zemím – tedy Kubě, Severní 

Koreji a Číně, které vnímají zcela nekriticky. Zejména sílí fascinace čínským modelem a jeho 

hospodářským úspěchem. Politicky je Čína vnímána jako “socialistická” protiváha USA a 

Západu vůbec a je přitažlivá zřejmě zejména proto, že si tam (stejně jako na Kubě či 

v Severní Koreji) komunistická strana zachovala monopol politické moci. Ideový příklon 

k daným zemím ale není založen na žádné podrobné analýze politického, právního a 

ekonomického systému či ideově-filozofických aspektů. Ani zastánci čínského vzoru vážně 

netestovali politiku a ideologii KS Číny a nepředložili konkrétní návrhy na integraci čínského 

modelu do programu a politiky KSČM. Je tedy otázka, co je hlavním důvodem příklonu 

k daným zemím. Těžko jde o podporu “anti-kapitalistického alternativy”, protože čínský 

úspěch je založen právě na zavádění dravého kapitalismu. Soustředění na uvedené země lze 

považovat spíše za vzhlížení k ikonám kontinuity ideologie a historického postavení 

komunistických stran (jejich “vůdčí role”, tedy  mocenského monopolu), za výraz vnitřně 

rozporné ideologické sebe-identifikace a proti-západní solidarity. Jde tedy spíše o inspiraci 

virtuální, než doslova programovou a politickou. Má nicméně politický význam jako indikátor 

převládajícího diskursu ve straně a neujasněnosti jejího ideového charakteru.  

 

Naopak různé západní koncepce sociálního státu, které jsou vlastnímu programovému posunu 

KSČM nejblíže (demokracie, pluralita, tržní ekonomika, sociální zajištění), mají v debatě 

omezené místo, a když, tak ve smyslu kritiky modelu samotného nebo české vlády za jeho 

nedodržování. Přitom je to zjevně nikoli čínský nebo korejský, ale západní sociální a politický 

model (včetně jeho “eurokomunistických” variant), který měl na programový obrat KSČM 

inspirativní vliv. Diskuse o této programové inspiraci by ale zřejmě tradiční komunistickou 

identitu strany vystavila příliš mnoha kritickým otázkám a proto zatím neproběhla.  

 

Inspirace v zahraničí a přebírání programových prvků “ze západu”  přitom začala již před 

listopadem 1989, např. v rámci přípravy ekonomické reformy. Spíše než marxistická teorie 

studovali autoři vývoj západní společnosti a alternativy, které zdaleka nebyly spojeny jen 

s radikální levicí, viz americký Employee Share Ownership Programme (ESOP). V roce 1990 

se strana přímo hlásila k hodnotám a principům Socialistické internacionály a de facto sdílela 
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její definici “demokratického socialismu” jak ji tehdy formulovala Socialistická 

internacionála. Proces jisté “re-bolševizace” strany v letech 1992/1993 sice znamenal konec 

odkazů na sociálně demokratickou nebo eurokomunistickou levici, nikoli však návrat 

k předlistopadovému pojetí programu. Dosavadní náznaky představ o socialismu nebo 

sociálním uspořádání jsou velmi blízké koncepci “demokratického socialismu” a sociálního 

státu, i když se ani jeden pojem v programech strany v letech 1992-2002 prakticky 

nevyskytoval. KSČM se tak snažila odlišit se od sílící sociální demokracie a zaujmout místo 

radikální alternativy. Jistý posun nastal až kolem roku 2002, v době oslabení vládní ČSSD, 

kdy se “sociální stát” vrátil do slovníku představitelů KSČM a “logika sociálního státu” je 

chápána jako protiváha logice volného trhu. Sociální stát je pojímán jako “dílčí reforma 

kapitalistického systému” a KSČM vystupuje za jeho zachování a posílení. Mimoděk se tak 

ovšem hlásí k “reformistické” politické a ideové tradici, s níž se ve svém historickém nazírání 

dosud nevyrovnala. 

 

3.Evropa jako spojnice i dělítko 

V souladu s ideovými východisky zaujali neo-komunisté a také část tradicionalistické většiny 

nikoli nekritickou, leč “euro-aktivistickou” pozici, která vyústila v podporu vstupu ČR do EU. 

Konzervativní proud se naopak definoval převážně jako “euro-negativistický” nebo alespoň 

euroskeptický. Skepse a ideologické kritérium převládlo i v tradicionalistické většině.  

 

I ve vztahu k EU hrály značnou roli vnější faktory. Od roku 1998 obnovily levicové radikální 

strany Evropy dialog o politických i programových otázkách. Intenzivnější propojování 

s radikální evropskou levicí KSČM nepřímo uvedlo do normality evropského vývoje, kdy 

většina levicových subjektů hledá svou platformu právě v rámci EU. Stranu přímo asi nejvíce 

ovlivnila aktivita německé PDS. Ta investovala ve spolupráci s euro-aktivistickým křídlem 

KSČM do přesvědčovací kampaně ve prospěch vstupu do EU značné prostředky i úsilí.1 

Úspěchem těchto aktivit, podporovaných “zezdola” přeshraniční spoluprací na regionální 

úrovni (především mezi Děčínem a Budyšínem), bylo “měkké NE” ke vstupu do EU. To 

nakonec převážilo nad třídním stanoviskem “euro-negativistického” křídla, jež vstup do EU 

jednoznačně odmítalo.  

 

V přípravě na VI.sjezd a po něm se vnitřní diskuse o vztahu vůči EU přesunula do nové 

polohy: rozličné představy o roli KSČM se střetávají v otázce přístupu k nové Straně 

evropské levice (SEL). Jestliže v SEL chtějí “euro-aktivisté” hrát významnou roli a podílet se 
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tak (podobně jako prostřednictvím skupiny GUE/NGL) na “socializaci EU”, pak “euro-

negativisté” právě v této otázce spatřují ohrožení charakteru strany a vnitrostanického poměru 

sil. Obávají se, aby členství v SEL, kterou považují za stranu “euro-komunistickou” (a tedy 

pro konzervativní křídlo nepřijatelnou), neznamenalo rozmývání komunistické identity strany, 

kterou v roce 1992/1993 obhájili. Už “nekomunistický” název SEL vyvolává obavu, že by 

mohlo oklikou dojít i k relativizaci názvu KSČM. Navíc je SEL vnímána jako přitakání EU, 

což je pro “euro-negativisty” nadále nepřijatelné. Od počátku proto požadují, aby se členy 

hned v této fázi staly KS zemí bývalého SSSR, zejména KS Ruska. Tím by vznikla protiváha 

proti stranám “eurokomunistickým” a SEL by byla prakticky neakceschopná – alespoň do 

doby, než by zásadní vliv získaly tradiční konzervativní komunistické strany. Druhým 

motivem je zřejmě snaha konzervativního křídla omezit pole působnosti M.Ransdorfa na 

evropské půdě a zejména jeho zpětný vliv na vývoj v KSČM. Za daného poměru sil ve straně 

vedení prosadilo rozhodnutí, že si strana ponechá na neurčitou dobu statut pozorovatele.   

 

Vrůstání KSČM do evropských struktur nicméně probíhá a bude v nejbližších letech 

pokračovat. Šest poslanců KSČM v Evropském parlamentu se jistě bude angažovat nejen na 

stranické, ale i “národní” úrovni: už během volební kampaně zdůrazňovali, že chtějí hrát roli 

“lobbyistů” českých výrobců, zejména průmyslu, v EU (viz Miloslav Ransdorf). Na této 

platformě se jistě sjednotí všichni čeští poslanci (například při projednávání nového 

cukerného režimu v EU apod.).  

Zároveň budou zejména “euro-aktivisté” mezi poslanci KSČM v EP (Ransdorf, Kohlíček a 

Maštálka) koncentrovat zkušenost jak z fungování EU samotné, tak ze spolupráce a reálných 

možností vlivu značně heterogenní radikální levice v EP a v EU vůbec. Již první měsíce jejich 

vstupu do EP naznačují, že do debaty v KSČM (v Haló novinách) vnášejí střízlivý tón, kdy 

nedominují ideologicko-třídní, ale prakticko-politická kritéria. Je otázka, zda je takové 

vnímání EU a tedy západní společnosti vůbec povede k přímé oponentuře vůči převládajícímu 

konzervativnímu diskursu ve straně. Dosavadní snahy byly buď opatrné – tedy v zásadě 

v mantinelech vymezených identitou strany – nebo neúspěšné, zejména když se neo-

komunisté přímo vyslovovali pro změnu stranického vedení a myšlení. Konzervativní vedení 

bude jistě přímému vlivu “euro-aktivistických” poslanců na diskusi a tím spíše na poměr sil 

ve straně strany bránit.  

 

Bezprostředně budou “euro-aktivisté” v rozporu s dominantní konzervativní a především s 

“euro-negativistickou” pozicí v otázce vztahu vůči evropské levicové straně. Poslanci budou 
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vnímat potřebu budovat širší platformu dosud roztříštěné radikální levice v EU. Shodují se 

s vedením strany v názoru, že by KSČM mohla v tomto procesu hrát významnou úlohu. 

Jestliže se ovšem konzervativní proud obává “eurokomunismu” Strany evropské levice a 

snaží se charakter SEL změnit, zaměřují se “euro-aktivisté” především na posílení spolupráce 

a koordinace radikální levice zemí EU a kontroverzní otázce identity a názvu se snaží vyhýbat 

jak na evropské úrovni tak v KSČM. 

 

 

4. Závěry a doporučení 

Vývoj strany, zvolená “strategie přežití”, byl pro KSČM úspěšný z hlediska jejího zachování 

a rostoucího politického vlivu. KSČM se ovšem nestala “moderní levicovou stranou”, která 

by svojí programatikou oslovila levicově orientované mladší a vzdělanější vrstvy.2 Její ideová 

neujasněnost a sílící mocenský pragmatismus ji činí pro moderní ne-kapitalistickou či anti-

kapitalistickou levici málo přitažlivou i když se možnosti jisté úzce vymezené spolupráce a 

kontaktů  objevují. Ani pragmatická spolupráce napříč politickým spektrem zatím nevyústila 

v rozšíření koaličního potenciálu na národní úrovni, v ČSSD má užší spolupráce nicméně své 

zastánce.   

 

KSČM je nadále charakterizována vnitřní dichotomií. Konzervativní křídlo si od voleb 2002 

ve straně postupně zajistilo posílení své politické, ideové a kulturní hegemonie na úkor neo-

komunistů. Role a vliv jediného představitele dříve relativně silné skupiny neo-komunistů ve 

vedení, místopředsedy Jiřího Dolejše, se bude ujasňovat teprve s časem. Konzervativnímu 

křídlu se podařilo pojistit si podporu převážné části tradicionalistické většiny a VI.sjezd 

potvrdit introvertní orientaci. Právě tato ideová “splendid isolation” umožňuje 

konzervativnímu křídlu udržet své vedoucí pozice mj. tím, že v tradicionalistické většině 

neustále potvrzuje přesvědčení o “nepřátelském obležení”, ideové výjimečnosti a avantgardní 

roli. Výsledná ideová semknutost a disciplina stárnoucí členské základny pak zajišťuje vedení 

výhodné postavení v parlamentních strukturách a prostor pro  pragmatickou politiku vlivu a 

výhod.  

 

Na konzervativním křídle převládá pocit, že proces konsolidace a upevnění komunistické 

identity strany byl dovršen. Tento pohled ale přehlíží skutečnost, že se strana bude dále 

diferencovat pod vlivem vnějšího prostředí. Významnou roli bude hrát vstup ČR do EU a 

následný proces jisté, alespoň omezené “evropeizace” strany. Naopak bude KSČM na 
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evropskou úroveň přenášet své vnitřní rozpolcení, jednotlivá křídla budou rozvíjet vztahy s  

odlišnými proudy levice. Miloslav Ransdorf se může pokusit sehrát významnou roli při snaze 

o překlenutí rozštěpenosti radikální levice a posílení jejího vlivu. 

 

Střednědobě půjde v KŠCM zřejmě o nové vymezování vlivu “euro-aktivistické” a “euro-

negativistické” pozice, přičemž se výsledný vektor bude směřovat k jisté levicové variantě 

“Europe a la carte”. V pojetí Haló novin má tato dichotomie poněkud bizarní podobu 

orientace na “model EU” na jedné straně a na “model ČLR” na straně druhé. Proces 

“evropeizace”, kterým strana prochází, ovšem zasáhne pouze menšinovou otevřenou část 

strany . Většina strany se k němu buď staví předem odmítavě nebo omezuje svůj obzor 

stranickými tiskovinami typu Haló novin. Rovněž vliv komunistických europoslanců na 

stranu nelze přeceňovat. Jednak nad ním bude konzervativní vedení udržovat kontrolu, jednak 

i v jiných zemích a stranách málokdy poslanci EP významně zasahují do vnitrostranického 

života.  

 

“Evropeizace” nicméně představuje dynamický prvek, který může stranu více otevřít vnějším 

podnětům, může alespoň částečně ovlivnit její vnitřní diskurs a přispět k vyjasnění některých 

politických pozic KSČM jako hráče na domácí a nyní částečně i evropské scéně. Takové 

ujasnění se jeví jako nutné. Domníváme se, že ideová izolace strany ve společnosti je chybná 

a kontraproduktivní. Vyhovuje zastáncům ortodoxních názorů, kteří ve straně jako takové 

udržují svou hegemonii aniž by museli své názory odborně a veřejně hájit. Absence veřejné 

diskuse otevírá pole zákulisní politické hře, při níž jde o redistribuci vlivu a moci, ne o 

politický či ideový obsah. Navíc umožňuje představitelům KSČM hovořit dvojím jazykem: 

jedním, “politicky korektním” pro ne-komunistickou veřejnost a partnery, jiným (“třídně-

slovanským speakem”) pak dovnitř strany. Recyklují tak stranickou  ideovou ortodoxii a 

zároveň si pojišťují podporu tradicionalistické většiny a konzervativců. 

 

Ústav mezinárodních vztahů v posledních dvou letech důsledně dbal na to, aby na odborné 

debaty zval i zástupce KSČM, kteří se ovšem zúčastnili pouze sporadicky. Neo-komunisté 

jsou ve veřejných odborných debatách často aktivní. Vytvářejí tak dokonce vnější image 

strany jako více méně přijatelné, reformované levice. I to byla součást dosavadního modu 

vivendi a jisté dělby práce ve straně. Integrovat do veřejné odborné debaty zejména 

konzervativní a tradicionalistické kruhy by mělo změnit dosavadní pohodlný stav, při němž 
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přežívá v KSČM ortodoxní ideologie vedle prvků modernizace a zcela pragmatické mocenské 

praxe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Institucionální platformou společných aktivit se stala Společnost pro evropský dialog. Iniciativa vzešla od 
neokomunistů v KSČM, ve vedení strany ale převážila snaha zachovat od ní kvůli jejímu pro-evropskému 
charakteru odstup. Byla to tedy nikoli KSČM ale česká Strana demokratického socialismu, která založila 
Společnost pro evropský dialog založila a navázala spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové, stranickou nadací 
PDS. Na tomto základě mohla PDS nepřímo financovat programy, v nichž probíhala debata v kruzích radikální 
české levice, zejména KSČM a SDS, o otázkách evropské integrace. Neoficiální zástupce ČSSD byl poprvé 
přizván až v listopadu 2003 a navíc nepřímo.  
2 V roce 1992 měla KSČM 354 549 členů v 10 669 základních organizacích, v roce měla 128 346 členů v 5276 
organizacích (Zpráva, V. sjezd, 1999, s.52-54) . K roku 2003 tyto počty klesly na 100.781 členů a 4691 
organizací. Průměrný věk je 68,3 let; více než polovina členů má 70 let a více. S 29.000 členy mladšími než 60 
let je KSČM nicméně nadále největší stranou v ČR. Zpráva ÚV KSČM o činnosti KSČM v období po V.sjezdu‘, in 
Dokumenty VI. Sjezdu KSČM 15-16.5.2004 České Budějovice, s.78-79 
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