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Vážený pan
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V Plzni, 29.cervna 2006
c.j. DFPr 101/2006

Vážený pane námestku,

dovolujeme si reagovat na Váš dotaz již ze dne 29.kvetna
tohoto roku. Soucasne prosím prijmete naši uprímnou omluvu
za reakci ne práve vcasnou, ale kolotoc prijímacích
a soucasne záverecných zkoušek bohužel zcela vycerpal náš
cas.

Váš dotaz se týká proklamací Komunistického svazu
mládeže (dále jen "KSM"), jenž nyní nahradil puvodní sporná
vyjádrení svých cílu ve svém Programu tak, že

'--,

"...KSM stojí na strane úsilí o revolucní prekonání
kapitalismu..."

Nutno ríci, že se KSM v preambuli
otevrene hlásí k revoluci, pricemž to, že
"úsilí o revolucní prekonaní" nemuže
zastrít. Z tohoto hlediska nahrazení
"usiluje o revolucní prekonání" spojením

svého Programu
stojí na strane
toto prihlášení

slovního spojení
"stojí na strane



I
f

/
,

2

úsilí o revolucní
namísto vlastního
tuto zmenu však
strane. . ." muže

a podobne).

prekonání" predstavuje snad jen to, že
úsilí bude podporováno úsilí jiných, i
nelze dovodit nesporne ( "stojí na
logicky znamenat i aktivní pripojení

Klícovým je
revolucní.

ovšem použitý termín revoluce, resp.

Revoluce (latinsky revolutio) predstavuje totiž
v.obecném jazyce zásadní, komplexní zmenu systému, zde
zrejme spolecenského (srov. napr. Universum - Všeobecná
encyklopedie, Odeon, Praha 2001, díl 8., str. 109 - 110). Že
má jít o zásadní a komplexní zmenu systému práve
spolecenského a ne jiného,lze celkem jednoznacnedovodit
z toho, že má jít o "revolucní prekonání kapitalismu."

I

V zásade ovšem každý má právo usilovat ústavne
konformnímiprostredky o treba i zásadní a komplexnízmenu
spolecenského systému (pochopitelne ovšem v rámci cI 5
a dalších Ústavy Ceské republiky,jakož i v rámci cI. 2
odst. 1 nebo cI. 3 odst. 1 a dalších Listiny základních práv
a svobod).

Program nepoužívá výrazu revoluce s konkrétním
prídomkem (napr. "socialistická revoluce"), který by
jednoznacne urcoval, že má vubec jít o zásadní zmenu
spolecenského systému (což ovšem lze, jak bylo již zmíneno,
celkem snadno a jednoznacne dovodit z toho, že má jít
o revolucní prekonání konkrétního spolecenského rádu,
a to kapitalismu),už vubec však nelze jednoznacnedovodit,
že by melo jít o zmenu násilnou,smerujícík potlacenípráv
a svobod jiných a podobne.

To se samozrejmevnucuje díky historickýmreminiscencím
spojeným s použitým pojmem "komunistický," avšak ze
samotného termínu revoluce to bez dalšího dovodit nelze
- zcela zásadní zmenou spolecenského systému byla prece už
i revoluce neolitická, jež ovšem se žádným prebíráním moci,
tím méne násilným, nic spolecného nemela.

Avšak práve proto, že existuje historická zkušenost s
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"revolucním prekonáváním kapitalismu," nelze jednoznacne
ríci ani to, že by prohlášení v Programu byla ústavne
konformní. O jejich souladu s ústavními principy, na nichž
je Ceská republika založena, existují proto vážné pochyby
práve díky historické zkušenosti s "revolucním prekonáváním
kapitalismu" v dosavadních lidských dejinách.

Historickým výkladem použitého spojení "revolucní
prekonávání kapitalismu" mužeme tedy dospet k pochybnostem
o tom, zda je Program skutecne v souladu s principy
proklamovanými, ale také zajištenými, Ústavou, resp.
ústavním porádkem vubec (historickým výkladem použitého
spojení "revolucní prekonávání kapitalismu" totiž dovodíme,
že období "revolucního prekonávání kapitalismu" byla
obdobími potlacování lidských práva svobod).

Jde ovšem jen o pochyby. Na druhé strane se pritom
historický výklad obecne v teorii práva považuje za nejméne
spolehlivý. I

S omluvou, úctou a pozdravem 'z;,(
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