1968, 16. červenec, Praha. - Poznámky z diskuse na 87. schůzi předsednictva ÚV KSČ k pracovnímu
návrhu stanov KSČ.
Dubček: Otázka postavení ÚV KSČ - bude ještě projednána samostatně na PÚV. Soudruh Indra
vypracuje zdůvodnění těchto alternativních řešení - bude vycházet z jednotné strany.
Indra: Předat písemné formulace. Odvolání na přílohu II. Zdůvodňuje celý návrh - byla již
zahájena diskuse k principiálním otázkám. Přímá volba delegátů na konference a na sjezd.
Biľak: Možnost dočasného sdružování, str. 2 d).
Rigo: Str. 3 c).
Kriegel: Dotazy - autonomnost místních organizací, str. 2 c).
Vaculík: Odpověď na dotazy.
Sádovský:
Biľak: Dnes stanovy neprojednávat, poněvadž nevidí důvod, proč se celé stanovy vypracovávají
znovu. Mohly se upravit některé nevyhovující články starých stanov.
Rigo: Věci jsou mu nejasné. Dneska neprojednávat. Co racionálně do stanov zakotvit a co
ponechat ze starých stanov.
Piller: K 18 článkům předá písemné připomínky.
Jakeš: K principu demokratického centralismu. ZO KSČ rozhoduje se prostou většinou
přítomných - hluboká nedemokratičnost.
Indra: Komise upozorňuje - není možné tu práci shodit pod stůl. Srovnávat staré stanovy s
novými je těžké - jde o nové pojetí. Stanovy jsou velmi mnohomluvné ke škodě věci. Hledělo se
vyzvednout vnitrostranickou demokracii. Potlačuje se demokratický centralismus. Ve stanovách zakotvit
práva menšiny. Aby se zabránilo frakci. Volnost výběru základní organizace. Těžiště politického života
se přenese dovnitř. Územně výrobního principu by se neměla strana vzdávat. Přijímat do strany až od 18
let. Ten, kdo doporučuje. Délka členství pro volbu do orgánu je kvalitativním ukazatelem. Rotace kádrů
je správná. Rada starších. Rytmičnost stranického života.
Barbírek: Stanovy by měly vyjadřovat více internacionalismus, demokratický centralismus.
Zvážit otázku práva menšiny. Stranický aparát - říci ne co nemá, ale co má. Dá písemně.
Dubček: Zda jsme dostatečně připraveni s tímto návrhem jít do sjezdové komise a do veřejné
diskuse. Všude jsou variantní úvahy. Není možnost výběru mezi volným pojetím a pojetím leninské
výstavby strany. Celé pojetí trpí tím, že zásadně upouští od zásad demokratického centralismu - až
přílišně. Nesmíme ustupovat od principiálních pozic. Práva základních organizací obráceně pojata.
Formulace musí zakotvit zamezení frakční činnosti strany. Mohlo by to vážně ohrozit a zeslabit výstavbu
naší strany, Kde je opora naší strany - závody, dělnická třída - dobrovolnost kde chtějí být členové
organizováni. Zdůraznit, aby strana měla nejsilnější pozice na fabrikách. Chybí metoda srovnání se
starými stanovami. Navíc máme poprvé v rukách. Nová politika bude se dále vyvíjet a formovat. XV.
sjezd asi v r. 1970. Máme si klást maximalistický požadavek volného pojetí stanov? Co se osvědčilo a
zodpovídá základním principům výstavby strany, aby bylo základním pilířem nového návrhu. Z hlediska
krátkosti času nedáváme dostatečné záruky. Hodně rozvláčné. Ještě mnoho práce. V tomto stavu bez
variantního řešení není možno dát k vnitrostranické diskusi. Neignorovat určitou realitu, v níž se strana
nyní nachází. Na politické komisi dát jako pracovní návrh k volné [diskusi]. Ještě upravit pro PÚV na
příští týden. Principiální části znovu přepracovat.
Sádovský: Má více výhrad - jde o pracovní návrh - neodkopnout práci soudruhů, kteří na něm
pracovali, nedopouštět se starých chyb Novotného. Nemůžeme však věci oddalovat. Samostatné jednání
PÚV a SÚV výhradně ke stanovám. Soudruzi Vaculík, Indra vytypovat sporné věci po projednání v
politické komisi a na příští týden zařadit na společné PÚV a SÚV.
Šimon: Návrh je jistý krok k druhé krajnosti - návrh složitě zpracován.
Indra: Na politické komisi projednat s tím, že návrh dají urychleně PÚV k projednání.

Vaculík: Má-li se rozvíjet ve společnosti demokratizace, je třeba především začít ve straně. Je
třeba se dohodnout na koncepci stanov. Srovnat návrh se starými stanovami je velmi těžké. V pátek na
komisi diskuse a příští týden do PÚV a SÚV společně s federací.
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