
38. sjezd ČSSD proběhl ve dnech 13.-14.3.2015 v Praze    

Ve výše uvedených dnech proběhl v Praze v Kongresovém centru Praha blízko stanice metra 
Vyšehrad náš stranický sjezd, kterého se za naši obvodní organizaci ČSSD na Praze 13 zúčastnili i naši 
členové organizovaní v naší obvodní stranické organizaci. Jednak přímými delegáty sjezdu, které 
zvolila naše organizace a reprezentovali naši Praha 13 byla a byli Lucie Lerch, Jaromír Vacek a Milan 
Kroupa spolu s naším předsedou OVV  ČSSD Praha 13 Pavlem Jarošem jako vedoucím delegace našich 
delegátů, který se sjezdu účastnil z titulu funkce člena ÚVV ČSSD za kraj Praha.  Za kraj Praha se také 
zúčastnili dovolení delegáti krajskou konferencí Aleš Mareček a Miloslav Ludvík. Dále pak také 
s hlasem rozhodujícím z titulu funkce člena ÚVV ČSSD naší obvodní organizace se Sjezdu zúčastnil 
Miroslav Václavek. 

 

Celá naše sjezdová delegace pod vedením našeho předsedy OVV ČSSD Praha 13 Pavla Jaroše se 
aktivně účastnila všech sjezdových jednání a plně dílčím způsobem napomohla k úspěšnému 
klidnému a zároveň i důstojnému průběhu Sjezdu včetně disciplinované účasti během probíhajících 
voleb do orgánů strany, přijatých usnesení a programové rezoluce 38. sjezdu ČSSD. Během téměř 
celé doby jednání sjezdu panovala až nezvykle přátelská atmosféra mezi jejími účastníky a to napříč 
všemi kraji. Není pochyb o tom, že v novodobé historii sjezdů ČSSD se právě zde podařilo zvolit všech 
5 tzv. řadových místopředsedů do vedení ČSSD již v prvém kole sjezdové volby. Před touto volbou 
ještě před polední přestávkou delegáti volili předsedu strany Bohuslava Sobotku, který získal od 
Sjezdu velmi silný mandát sčítající podporu 85% hlasů. Volba prvního, tzv. statutárního 
místopředsedu ČSSD se nakonec konala dvou kolově  neb v prvém kole této volby z navržených 
kandidátů (Diensbier, Chovanec a Tejc) nezískali potřebnou nadpoloviční většinu hlasů ani jeden. 
V druhém kole  delegáti svoji volbou rozhodovali mezi Jeronýmem Tejcem a Milanem Chovancem, 



Zvolen byl  Milan Chovanec s 433 hlasy, Jerolým Tejc získal 253 hlasů a zvolen nebyl. Toto vedení 
strany pak ještě v již zmiňované volbě rozšířili úspěšně zvolení místopředsedové , který mi se staly 
známé tváře, jako Lubumír Zaorálek, Martin Starec, Jan Hamáček a Michaela Tominová, ale i nové 
tváře a navíc z Prahy a to Lenka Tesco Arnoštková.  Celkově pak jak naše obvodní tak zejména 
celopražská delegace ve skrze a drtivé většině proběhlý výsledek personálních voleb hodnotí nadmíru 
očekávání kladně. Tímto průlomovým sjezdem získala ČSSD do čela strany 2 ženy a právě obě jsou 
členkami pražské soc. dem. Celkově pak v porovnání s minulostí lze vlastní sjezd, co se týče 
personálních voleb hodnotit za vysoce profesionální a konstruktivní přístup vyjednávacích týmů 
jednotlivých krajů. 

Druhý jednací den a to sobota 14. března 2015 byl ve znamení jednání delegátů nad body úpravy 
vlastních Stanov ČSSD. Opět se zde ukázala značná snaha většiny delegátů dospět k dohodě a to tak, 
aby mohlo dojít i na půdě sjezdu k akceptaci závěrů loňského celostranického referenda. Zejména 
otázka kvóty žen a postupy sestavování kandidátek při volbách na celostátní a krajské úrovni do 
zastupitelských sborů vyvolali zprvu bouřlivou debatu. Následně po konstruktivním projednání se 
v zcela přátelské atmosféře účastníkům sjezdu podařilo spolu s Programovou rezolucí 38. Sjezdu 
hlasováním tyto dokumenty schválit. Vlastní 38. sjezd byl slovy jejího opětovně zvoleného předsedy 
Bohuslava Sobotky prohlášen za ukončený krátce pro 13. hodině v sobotu 14.bčezna 2015. 

Delegáti tohoto Sjezdu za Obvodní organizaci ČSSD Praha 13 jsou plně připraveni zodpovědět dotazy, 
které se dotýkají jednotlivého průběhu vlastního sjezdu či zcela konkrétních projednávaných bodů 
programu 38. Sjezdu ČSSD. 


