V Praze dne 8. ledna 2018

Dopis Miroslava Krejčíka všem členům ČSSD:

Chci být Vaším předsedou a vyvést naši stranu z krize

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

dovoluji si Vás touto poněkud netradiční cestou informovat o svém rozhodnutí kandidovat na mimořádném
sjezdu naší strany dne 18. února 2018 v Hradci Králové na jejího předsedu.
Potácíme se v hluboké krizi. Odrazujeme, demotivujeme. Dopustili jsme, že jsou ve straně špatné
podmínky. Je zásadně narušená vnitřní atmosféra důvěry a spolupráce. Většinu času a energie již dlouho
věnujeme jen sami sobě. Místo toho, abychom se starali a rozvíjeli to, proč vlastně jsme a čí zájmy chceme
zastupovat, bojujeme o moc. Všichni proti všem. Proto jsme nedůvěryhodní, nečitelní a slabí.
650 000 voličů nám přestalo věřit a šlo hledat pocit důvěry a spolupráce ve volbách do Sněmovny jinam.
Více než 2 000 lidí v uplynulém roce opustilo stranu. Pokud nyní něco zásadního neuděláme, bude to
znamenat definitivní defragmentaci strany a rozpad silného celku na slabé individuality.

Již nedokáži a nechci zůstat stranou
Před Vánoci mi přátelé z místní organizace v Unhošti řekli: „Takhle to dál nejde. Ty víš jak na to, tak
kandiduj do vedení strany.“ Jednomyslně mě vyzvali, abych kandidoval buď na předsedu, nebo
místopředsedu strany. Výzvu přijímám. Zejména když vidím, jak naše stávající elity selhávají. Nechápu, proč
se nesnaží držet iniciativu, neukazují směr, nepovzbuzují, nevedou nás? Nevěří snad sami sobě nebo je
důvod jiný? Nechci jen pasivně přihlížet, jak v Hradci Králové promarníme svoji šanci. Možná poslední.
Ti, kdo mě osobně znají, velmi dobře ví, že jsem nikdy neměl strach a obavy převzít odpovědnost. I
v těžkých chvílích jsem držel iniciativu, vedl a povzbuzoval ostatní. Současně jsem vždy otevřeně říkal,
PROČ, JAK a CO chci udělat. Jsem pevně odhodlán tak učinit i v této chvíli a především udělat vše, co je
v mých silách a schopnostech, abychom společně pozvedli naši stranu ze země.
Chci, aby se naše strana opět stala silnou a prosperující. Stranou, která bude úspěšně bránit, obhajovat a

chránit hodnoty, na kterých stojíme a budeme stát. Budu proto odvážně riskovat, ale ne hazardovat.
Sám to však nedokáži. Potřebuji každého z Vás, aby mi v této obtížné misi pomáhal. Společně to dokážeme.

Bezpečí, důvěra, spolupráce
Uvnitř strany musíme vytvořit takové prostředí, ve kterém se budeme cítit bezpečně, budeme si důvěřovat
a budeme spolupracovat. Podmínky ve straně nám ale nezmění ani úprava našich stanov, ani žádná
marketingová či Public relations organizace. Je to jen na nás samotných.

Nebojím se převzít za takovou věc osobní odpovědnost, z boje nikdy neutíkám. Pokud by tomu tak bylo,
nikdy bych se nestal generálem, nikdy bych nemohl stát v čele největší a úspěšné zpravodajské organizace
v České republice.
Moje politika bude otevřená a transparentní. Co říkám, to dělám. V každý jeden okamžik budu čitelný a

předvídatelný. Dělám věci tak, aby mi bylo vidět na prsty. Jen tak je možné budovat vzájemnou důvěru.

Moje cesta k ČSSD
25 let jsem jako voják věrně sloužil České republice. Vojenské zpravodajství za mého vedení, mimo jiné,
úspěšně odhalovalo a likvidovalo korupci i v nejvyšších patrech ministerstva obrany. V praxi jsme realizovali
heslo: „Padni komu padni!“ Stali jsme se hrozbou, což dotčeným vadilo tak moc, že politicky zakročili.
V roce 2007 jsem proto odešel do zálohy. Nemohl a nechtěl jsem sloužit podivným individuálním

zájmům nově příchozích politiků. Často říkám, že kritériem pravdy je čas. A ten v plné nahotě ukázal, co
tito lidé byli zač.
Moje rozčarování z toho, jak je vůbec možné, že se v demokratické společnosti mohou takoví lidé dostat
k moci, bylo velmi silné. Tehdy jsem se rozhodl, že budu pracovat ve prospěch ČSSD, politické strany, která
ve mně vyvolávala naději, že ctí mně blízké hodnoty a také zastupuje opravdové zájmy obyčejných lidí.
Srdcem jsem demokrat a vždy jsem byl levicový volič.
Krátce po mém odchodu z aktivní vojenské služby, jsem začal pracovat v odborném zázemí ČSSD (2007 až
2013, místopředseda ústřední odborné komise ČSSD pro bezpečnost). Pomáhal jsem zejména formulovat
program strany v oblasti zabezpečování bezpečnosti a obrany České republiky, v oblasti fungování veřejné
správy, zejména její efektivní elektronizaci.
Přirozeným vyústěním mého vztahu k ČSSD pak bylo, že jsem se v roce 2012 stal i jejím členem. Dnes je to
již šest let co nosím oranžový dres a jsem na to stále velmi hrdý. Současnou situaci naší strany považuji za
kritickou, ale stále ještě řešitelnou. Mám vizi, sílu a schopnosti stranu z krize vyvést. Proto činím toto
rozhodnutí s plným vědomím odpovědnosti.

Musíme vrátit straně život
Řadoví členové strany jsou nyní odsunuti na vedlejší kolej, oslabily se vnitrostranické vazby a bohužel s tím
také některé kontrolní mechanismy. Reálný vliv a význam členské základny a místních organizací je nyní
minimální. Naše stranická soustava funguje převážně horizontálně, vertikální propojení mezi vedením
strany a místními organizacemi je výrazně oslabeno.
Zapomněli jsme na to, že strana jsou především lidé. Zdroj naší vnitřní síly a energie spočívá především
v nás - jednotlivých členech a v místních organizacích, kde jsme v nejtěsnějším kontaktu nejen mezi sebou,
ale i s reálným životem. Klíčoví jsou především lidé, naši spoluobčané, s kterými jsme v každodenním
osobním kontaktu. Bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou našimi voliči, musíme citlivě vnímat jejich
každodenní radosti i starosti. Rozumět jim.
Chceme-li uspět a vrátit se zpět do politické hry, musíme dodržet to, co slovně deklarujeme: Místní
organizace je základní organizační a politickou jednotkou strany. Musíme začít opět významně podporovat
aktivity našich základních organizací. Investovat do členské základny, dát jim k dispozici potřebné nástroje a
prostředky, aby se mohly rozvíjet a aktivně v místě jejich působení realizovat naši politickou činnost.
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Musíme znovu postavit na nohy odborné zázemí strany, nejen na celostátní úrovni, ale i v krajích a
velkých městech. Právě odborné zázemí je skvělý prostor a příležitost jak oslovit a získat odborníky i mimo
naši stranu. Mám s tím velmi dobrou osobní zkušenost.
V neposlední řadě musíme vhodnou úpravou našich stanov nově upřesnit postavení a obsahovou náplň
některých orgánů strany. Naše stanovy obsahují mnoho ustanovení, kterými si nad rámec zákona
upravujeme pravidla vnitřního fungování. Jsme pomalí a těžkopádní. Sami se svazujeme různými kvótami,
složitými matematickými výpočty, procedurami a nesmyslně dlouhými lhůtami.
To vše v konečném důsledku vytváří živnou půdu pro různé pletichy a „politické“ dohody. Ideový obsah se
upozaďuje, nebo dokonce vytrácí. Osobní vztahy a vazby naopak kvetou. Uvnitř si s tím možná ještě
vystačíme, ale jak je vidět, volič nám nastavil zrcadlo. Zde vidím značný prostor pro návrh případných změn.

Musíme vrátit straně smysl
Ve straně jsme proto, že chceme ovlivňovat dění v naší zemi. Abychom se my i naše děti měli dobře. Proto
chci do politiky zasáhnout aktivně. 25 let jsem sloužil státu, pak jsem 10 let pracoval ve firemním prostředí,
na vedoucích pozicích. Znám dokonale obě prostředí. Společně s Vámi chci pomoci naší zemi být skvělým
místem pro život. To je můj jediný osobní zájem v politice. Nic jiného.

Potřebujeme funkční jednotu, ne rozhádanou stranu
Naše strana vždy byla a bude názorově různorodá. Na tom není opravdu nic špatného. Názorová rozdílnost
dvaceti tisíc individualit dodává straně vnitřní barevnost, náboj a energii. Malé i větší názorové kolize jsou
nevyhnutelné, nezbytné a často zdravé. Nejsme ve sporu, co se týká hodnot. Neexistuje tedy skutečný a
jednoznačný konflikt o hodnoty. Je to spíše neochota navzájem si naslouchat a spolupracovat.
Zapomínáme, že dělat vnitrostranickou politiku neznamená, že jedni válcují druhé. Vnitrostranická politika
je také o dohodách a kompromisech názorově vyhraněných proudů ve straně. Politika není zničující
vnitrostranická válka všichni proti všem. Názorové skupiny musí překonat zásadní potíž, a to pochopit jedna
druhou a následně se domluvit na společných cílech. A také demokraticky přijmout fakt, že menšina se
podřizuje většině.
Hrdě se hlásíme k principům demokracie a dokonce to máme zakotveno přímo v názvu naší strany.
Skutečně se vždy a důsledně řídíme těmito principy i v našem vnitrostranickém životě? Jak kdy. A to je
potíž. Demokracie není absolutismus ani anarchie!

Otevřená diskuse, svobodné volby
Velmi mi vadí, když se bere jako obecně známý fakt, že prý u nás ve straně nefungují vnitřní demokratické
mechanismy. Mechanismy, které umožňují, aby se svobodná diskuse promítla i do svobodné volby lídrů na
všech úrovních. Dokonce se veřejně přetřásá, že současné primárky, ve kterých by o kandidátech na
předsedu a místopředsedy měli rozhodovat všichni členové strany, údajně dirigují nejrůznější regionální a
lokální mocenská bratrstva. Kluci se prý mezi sebou nějak domluví. Řadoví členové strany mají mít jen
epizodní roli, roli tzv. „užitečných idiotů“. Podle předem daného scénáře a na pokyn dirigentů v zákulisí
vyplnit hlasovací lístek a vhodit jej do volební urny.
Máme teď jedinečnou příležitost ukázat, že to tak není. Férové primárky, otevřená diskuse, argumenty pro
a proti, prezentace vizí a strategie. Každý náš člen musí vidět, slyšet a porozumět tomu, co kandidáti nabízí.
To je to, co potřebujeme! To je demokracie! Ne zákulisní dohody!
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Kde se můžeme osobně potkat
Do mimořádného sjezdu nezbývá mnoho času. Proto využiji zejména nadcházející krajské konference
strany, abych Vám nabídl své řešení a získal potřebnou nominaci na předsedu strany.
Chci se zúčastnit maximálního počtu krajských konferencí, ale nebude to možné. 20. ledna 2018 se zároveň
konají Krajské konference ČSSD v Kraji Vysočina, Středočeském kraji a Královéhradeckém kraji. Jako delegát
Krajské konference ČSSD Středočeského kraje představím svou vizi o dalším směřování strany na této půdě.
Podobné to bude 28. ledna, kdy naráz proběhnou dokonce čtyři Krajské konference ČSSD (Zlínský,
Jihočeský, Olomoucký a Ústecký kraj).

Kde získat další informace o mně a mých plánech
Využiji k tomu především webové stránky naší strany www.cssd.cz, kde je i můj osobní blog
https://www.cssd.cz/nasi-lide/miroslav-krejcik/. Můj podrobný životopis, lustrační osvědčení a řadu dalších
informací najdete na mých osobních stránkách www.miroslavkrejcik.cz. Budu aktivní i ve veřejném
prostoru. A pokud chcete ještě víc informací, třeba i s rizikem, že nemusí být vždy přesné a pravdivé, zkuste
prostě Google 

Jak mě kontaktovat
Na emailu

krejcik@miroslavkrejcik.cz

Na Facebooku https://www.facebook.com/miroslav.krejcik.3
Na Twitteru

https://twitter.com/MK_CZ

Budu velmi rád za Vaše podněty a otázky. Děkuji za čas, který jste mi věnovali. Těším se na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem,

Ing. Miroslav Krejčík
místopředseda MO ČSSD Unhošť
člen OVV ČSSD Kladno
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