
Ministerstvo vnitra
oddelení volební a sdružování

14021 Praha 4, námestí Hrdinu 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
C.j.: VS-6590/SDR/I-2006

V Praze dne 41-. ríjna 2006

Rozhodnutí

Podle ustanovení § 12 odst. 3 písmoc) zákona C. 83/1990 Sb., o sdružování
obcanu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon o sdružování"), Ministerstvo vnitra

rozpouští

obcanské sdružení s názvem Komunistický svaz mládeže se sídlem Politických veznu 9,
111 21 Praha 1.

Oduvodnení

Na základe § 12 odst. 3 zákona o sdružování, byl Komunistický svaz mládeže (dále
jen "KSM") vyzván dopisem Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") ze dne 25.11.2005,
c.j. VS-7398/SDR/I-2005, aby upustil od nedovolené cinnosti ve smyslu § 4 zákona
o sdružování a o prijatých opatreních informoval ministerstvo do 31.12.2005. K této výzve
ministerstvo pristoupilo poté, co obdrželo podnet upozornující na cinnost KSM, konkrétne na
údaje prezentované KSM na jeho webových stránkách. Na základe následné žádosti KSM
o prodloužení této lhuty oduvodnené potrebou projednání celé veci odpovídajícími orgány
KSM ve smyslujeho stanov byla lhuta prodloužena do 3.3.2006.

Predmetná výzva byla uplatnena ve spojitosti s upozornením KSM ministerstvem, že
zámery cinnosti KSM zverejnené na výše zminovaných webových stránkách jsou jednak
v kolizi s § 1 odst. 3 zákona o sdružování, dle kterého se tento zákon nevztahuje na
sdružování obcanu v politických stranách a politických hnutích, címž jde o sdružení
nedovolené ve smyslu § 4 písmob) zákona o sdružování, nebot sleduje dosahování svých cílu
zpusoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony, a dále pak s tím, že podle § 4 písmo a)
zákona o sdružování. nejsou mimo jiné dovolena sdružení, jejichž cílem je popírat nebo
omezovat osobní, politická nebo jiná práva obcanu pro jejich národnost, pohlaví, rasu, puvod,
politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, roznecovat nenávist a
nesnášenlivost z techto duvodu, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony.
K výše uvedenému záveru dospelo ministerstvo v souvislosti s dokumentem KSM puvodne
nazvaným "Politický program KSM", v rámci kterého bylo uvedeno:

"KSM usiluje o revolucní prekonání kapitalismu a o nastolení ekonomických -
odstranení soukromého vlastnictví výrobních prostredku a jeho nahrazení vlastnictvím



spolecenským - a spolecenských- zavedení socialistické demokracie - podmínek pro
budování socialismu, jako prvního stupne k vytvorení spolecnosti komunistické, jejíž
vybudováníje konecným cílem.

[... ]
KSM si je vedom toho, že kapitalismus nemuže být jednoduše reformován. KSM

proto bojuje za revolucní svržení kapitalistického rádu masami pracujících. ".
Na výzvu ministerstva reagoval KSM vyjádrením ze dne 28.2.2006, jehož prílohou

bylo aktualizované znení "Politického programu KSM" spocívající ve zmene jeho názvu na
"Program KSM" a v nahrazení formulací "KSM usiluje o revolucní prekonání kapitalismu..."
a "KSM proto bojuje za revolucní prekonání kapitalismu.. .", formulacemi "KSM stojí na
strane úsilí o revolucní prekonání kapitalismu .. .", a "KSM proto stojí na strane úsilí
o revolucní prekonání kapitalismu..". V této souvislostí KSM uvedl, že ackoliv se
neztotožnuje s námitkami ministerstva, provedl upresnení predmetného dokumentu, aby
neumožnoval ministerstvem podsouvaný výklad.

Po posouzení predloženého "Programu KSM" dospelo ministerstvo k záveru, že KSM
nereagoval v plném rozsahu na výzvu ministerstva a bylo proto zahájeno rízení o jeho
rozpuštení na základe § 12 odst. 3 zákona o sdružování. O zahájení rízení byl KSM
vyrozumen dopisem ministerstva ze dne 20.7.2006 s tím, že má právo ve smyslu § 36 odst.
3 správního rádu seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádrit se k nim, a to dne 4.8.2006.
Ve spojitosti s výše uvedeným byla dne 31.7.2006 poskytnuta KSM dle jeho požadavku kopie
cásti spisu. Na základe jeho stanoviska k veci ze dne 3.8.2006 obsahujícího zároven žádost
o prodloužení lhuty pro vyjádrení rozhodlo ministerstvo dne 10.8.2006 o prerušení rízení
do 4.9.2006.

Vyjádrení KSM bylo ministerstvu dorcceno dne 6.9.2006. Z tohoto vyjádrení vyplývá,
že zahájené rízení je považováno za neoprávnené a soucasne bylo požadováno jeho zastavení
s odkazem na opetovne pripojené stanovisko KSM ze dne 3.8.2006, v nemž se uvádí:

"V podkladech pro rozhodnutí MV CR použitý vývod, že KSM jde o ,jiný zpusob
ustavování politické reprezentace státu", je vývodem MV CR; lze konstatovat, že pokud však
jde komukoliv o jiný zpusob ustanovování politické reprezentace a proces ustavování je
konformní s demokratickým a právním státem, s aktuálním ústavním porádkem, nejedná se
o protizákonnou skutecnost. Rovnež není cílem KSM úcast ve volbách, navíc není právne
relevantne doloženo, která cást stanov ci Programu KSM by mela predstavovat usilování
o cinnost vyhrazenou politickým stranám ci hnutím.". Je konstatováno, že "žádné takové
ustanovení ve stanovách a Programu KSM neexistuje". Dále je s odkazem na stanovy, které
by dle názoru KSM mely být jako jediné posuzovány, namítáno, že KSM neusiluje svým
programem o omezování práv, prosazování nesnášenlivosti atd., nebot "cílem KSMje naopak
skutecné rozvinutí naplnování všech práv a svobod," pricemž se poznamenává, že
"v dokumentu KSM se nikde neobjevuje hlásání násilí. KSM odmítá, že by vyzýval k jinému
boji než politickému.". Zároven je reagováno na vedecká stanoviska Ústavu státu a práva
Akademie ved CR, Západoceské univerzity v Plzni a politologa PhDr.Zdenka Zborila,
vyžádaná ministerstvem. V této spojitosti byl oznacen za podjatého zpracovatel stanoviska
Ústavu státu a práva Akademie ved CR s tím, že se jedná o jeho osobní stanovisko a nikoli
ústavu.

Za stavu, kdy "Program KSM", na základe kterého bylo zahájeno rízení o rozpuštení
KSM, nebyl zmenen, ackoli tak mohlo být ucineno ve spojitosti s prerušením rízení, vychází
ministerstvo pri vydání rozhodnutí o rozpuštení KSM z následujících úvah.

V úvodní cásti "Programu KSM", odstavci 2, se uvádí:
KSM stoií na strane úsilí o revolucní prekonání kapitalismu a o nastolení" J ,

ekonomických - odstranení soukromého vlastnictví výrobních prostredku a jeho nahrazem
vlastnictvím spolecenským - a spolecenských - zavedení socialistické demokracie -
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podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupne k vytvorení spolecnosti
komunistické, jejíž vybudování je konecným cílem. Tuto snahu vyjadruje název organizace,
kde je pojem komunistický chápán jako oznacení vize budoucí, vysoce organizované
beztrídní spolecnosti, kde je vláda nad lidmi vystrídána svobodnou správou vecí a rízením
výrobních procesu, kde všestranný a svobodný rozvoj každého jednotlivce je základem pro
svobodný rozvoj všech. V takové spolecnosti již život cloveka nebude zajištován na úkor
jiných lidí, ani na úkor životního prostredí.".

Predne je treba upozornit na to, že v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona
o sdružování, je rozhodující pro uplatnení postupu ze strany ministerstva cinnost obcanského
sdružení a nikoli znení jeho stanov. Za tu je pak treba nepochybne považovat i verejnou
prezentaci svého programu, který konkretizuje obecná ustanovení stanov. Pokud by tak tomu
nebylo, bylo by popreno samotné ustanovení § 4 zákona o sdružování, výslovne vylucující
dosahování cílu mimo jiné porušujících ústavu a zákony s tím, že takové obcanské sdružení je
nedovolené. Ministerstvo se proto zabývalo výše uvedenými zvolenými formulacemi
v "Programu KSM", které nadále pripouští zapojení KSM do aktivit neslucitelných
s ochranou práva každého jednotlivce garantovaného v cI. 11 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod (dále jen "Listina"). Prihlášení se k úsilí, které smeruje k poprení práva soukromého
vlastnictví výrobních prostredku, je neslucitelné se základními demokratickými principy. Jak
vyplývá z cI. 9 odst. 2 Ústavy Ceské republiky, zmena podstatných náležitostí
demokratického právního státu, mezi jehož atributy se radí dle cI. 1 Ústavy Ceské republiky
ochrana práv a svobod cloveka a obcana, je pritom neprípustná. Na základe techto
skutecností je treba vyloucit snahy jakéhokoliv subjektu, jež by byly porušením výše uvedené
ústavní úpravy, vycházející z principu vyjádrených mimo jiné v Evropské úmluve o lidských
právech a základních svobodách. Proto nelz~ akceptovat ani vyjádrení KSM, dle kterého
zmeny usporádání spolecnosti by mely probehnout demokraticky v souladu s aktuálním
právním rádem s tím, že KSM dále odmítá, že by vyzýval k jinému bojinež politickému. Úsilí
o zmeny provádené shora uvedenými metodami je legální pouze v prípade, kdy neútocí proti
nekterému ze základních principu chránených mezinárodními úmluvami a ústavním
porádkem.

Argumentuje-li KSM tím, že jeho zámery se týkají pouze vlastnictví výrobních
prostredku a nikoliv vlastnictví komplexne, nebot když hovorí o spolecenském vlastnictví
výrobních prostredku, má tím na mysli výrobní prostredky nezbytné a rozhodující pro vývoj
spolecnosti, o jejichž rozsahu a formách vlastnictví by bylo demokraticky rozhodnuto
v souladu s právním rádem, není zohledneno, že právo ve smyslu cI. 11 odst. 1 Listiny dopadá
na veškerý majetek bez ohledu na jeho charakter, tzn. též bez ohledu, zda jde o soukromé
vlastnictví k výrobním prostredkum ci nikoliv. Neprichází tudíž v úvahu "odstranení
soukromého vlastnictví výrobních prostredku ajeho nahrazení vlastnictvím spolecenským".

Ackoliv uplatnený výklad KSM nemá dle názoru ministerstva vliv na jiné hodnocení
veci než shora uvedené, pro úplnost se poznamenává, že za rozhodný je treba vždy považovat
text posuzovaného dokumentu, kterýje v daném prípade zcela jednoznacný.

Zámer výslovne vyjádrený v "Programu "KSM" je tudíž v rozporu s § 4 písmo a)
zákona o sdružování, dle nehož nejsou dovolená sdružení, jejichž cílem je jinak porušovat
ústavu a zákony.

Za techto okolností nezbývá než, v souladu s cI. 20 odst. 3 Listiny, podle nehož výkon
sdružovacího práva lze omezit v prípadech stanovených zákonem, jestliže je to
v demokratické spolecnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, rozhodnout
zpusobem uvedeným ve výroku rozhodnutí a KSM rozpustit.

Pokud jde o blíže nezduvodnenou námitku KSM, kterou byl oznacen za podjatého
zpracovatel stanoviska Ústavu státu a práva Akademie ved CR, vychází ministerstvo z toho,
že v prípade tohoto stanoviska nejde o znalecký posudek ve smyslu § 56 správního rádu,
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nýbrž o vedecké stanovisko vyžádané s ohledem na zvažované vlastní duvody ministerstva
k rozpuštení KSM. Uplatnení institutu "vyloucení z projednávání a rozhodování veci"
ve smyslu § 14 odst. 7 správního rádu bylo tudíž neduvodné.

p o u c e ní: Proti tomuto rozhodnutí lze podat ve lhute do 30 dnu od jeho dorucení žalobu
k Mestskému soudu v Praze.

JUDr. Daria B e n e Š~tá

vedoucíoddeleníye\eb~o 7 sdružování

1/ I .~;iŠ'~~".

~~-~
1.00

4


