Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM
A. Cestou z krize společnosti je systémová změna
KSČM vidí strategické východisko ze současných hlubokých společenských a ekonomických
problémů, které přináší kapitalismus, ve změně společenského systému.

„Kapitalismus není řešením, budoucností je socialismus“
Socialismus chápeme jako demokratickou společnost svobodných, rovnoprávných občanů,
společnost politicky různorodou založenou převážně na společenském vlastnictví výrobních
prostředků, která každému poskytuje příležitost, aby mohl uplatnit své pracovní schopnosti, své
nadání a mohl se reálně podílet na vytváření podmínek svého života. Přitom vycházíme z
humanistického poselství zakladatelů marxismu a navazujeme na pokrokové ideje minulosti a
současnosti. Nabízíme otevřenou diskusi o vizi sociálně spravedlivé společnosti a cestách, jak k ní
dospět
Program KSČM vychází ze své důkladné analýzy vývoje ve společnosti. Spojují se v něm
dlouhodobá opatření vytvářející podmínky pro kvalitativní změny s opatřeními denní politiky.
 Socialismus dnešní doby KSČM chápe jako společnost, která každému poskytuje příležitost,
aby mohl uplatnit své pracovní schopnosti, své nadání, aby se mohl reálně podílet na
vytváření podmínek svého života i své vlastní budoucnosti.
 Cílem je vytvořit demokracii socialistické občanské společnosti, ve které se zastupitelská,
účastnická a přímá demokracie vzájemně doplňují a podmiňují. Demokracie se musí
uskutečňovat nejen v zájmu lidí, ale stále více lidmi samotnými.
 Předpokladem pro tyto přeměny je zvládnutí vědeckotechnického rozvoje, ve prospěch celé
společnosti a respektování kulturně humanizačních a ekologických hledisek.
 Ekonomika musí sloužit rozvoji a potřebám celé společnosti a její výkonnost závisí zejména na
svobodném a plném uplatnění talentu a schopností každého občana.
 V této etapě vývoje současné společnosti, charakteristické diktátem oligarchů a
kapitalistických monopolů, požadujeme minimálně respekt k rovnoprávnosti vlastnických
forem. Předpoklad efektivního řešení zásadních sociálních a ekologických problémů
společnosti ale vidíme v přechodu ke společenskému vlastnictví výrobních prostředků.
 KSČM považuje za nezbytné vtisknout nový smysl rovnoprávné celoevropské integraci bez
privilegií a politického podřizování. Požadujeme demokratizaci evropských institucí, vyrovnání
práv a postavení členských zemí Evropské unie a uchování a prohloubení evropských
sociálních a ekologických standardů. Evropa musí vycházet se základů rovnosti a spolupráce
národů celého kontinentu a zároveň ctít solidaritu a suverenitu všech jejich obyvatel.
 Budovat tuto společnost lze jen na mírové spolupráci, posilováním důvěry, řešením konfliktů
na základě mezinárodního práva, rozvojem světové bezpečnosti a ozdravováním globálních
ekosystémů a hospodárným využíváním zdrojů země.
Pro své programové cíle chceme získávat širokou podporu veřejnosti. Potřebné změny doma,
v Evropě i ve světě chceme realizovat společně se všemi, kteří budou mít dobrou vůli spolupracovat
na humanistickém a demokratickém řešení problémů.
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B. Hlavní úkoly KSČM po IX. sjezdu KSČM
Důležitým prvním krokem na cestě k socialismu je v podmínkách kapitalismu naplňování
principů sociálního a demokratického právního státu a důsledné dodržování základních lidských práv
a svobod včetně ekonomických a sociálních.
Zásadní význam přikládáme řešení sociálních otázek. Stěžejním pilířem politiky KSČM je
hájení práv pracujících občanů, nezaměstnaných a sociálně ohrožených skupin – dětí, lidí pobírajících
starobní a invalidní důchody, matek a otců samoživitelů s dětmi či drobných živnostníků. Naší
prioritou je rozvoj lidského potenciálu, jako toho nejcennějšího, co máme.
KSČM prosazuje právo na práci, spravedlivou mzdu a sociální zabezpečení. Samozřejmostí by
měl být odpovědný přístup k veřejným službám hrazeným z veřejných zdrojů. Důležité je zamezení
privatizace s následnou liberalizací veřejných služeb, zejména zdravotnictví a vzdělávání, jelikož
zdraví ani vzdělání nejsou zbožím. Vzdělanost a kulturní hodnoty považujeme za významný zdroj
rozvoje všech oblastí společenského života.
K zajištění vyšší kvality života širokých vrstev obyvatelstva je nutné především nastartovat
významnější ekonomický rozvoj a jeho užití k celospolečenskému prospěchu. Bez podpory nových
technologií a investic do vědy, ze které se tyto technologie musí odvíjet, se obejít nemůžeme.

Oblast ekonomická:
Prioritou je zaměření ekonomického rozvoje na zabezpečení celospolečenských potřeb a
spravedlivý podíl občanů na užití vytvořených hodnot. Respektování práva na práci, rovnoprávné
odměňování a odpovídající sociální zabezpečení.
 Prosazovat především společenské vlastnictví výrobních prostředků, posilování státního podílu ve
strategických odvětvích, vytvořit státní komerční banku, podporovat rozvoj ekonomické
samosprávy a družstevnictví.
 Prosadit solidárnější rozdělování daňového břemene, znovuzavedení výraznější daňové progrese,
zdanění spekulativního kapitálu a snížení nepřímých daní.
 Mobilizovat všechny formy zabraňující odtékání zisků nadnárodních korporací a oligarchů do
daňových rájů a centrál nadnárodního kapitálu jejich důsledným zdaňováním posilování státního
podílu v ekonomice.
 Podporovat udržitelné, obnovitelné a cenově dostupné energetické zdroje, jakož i bezpečnou
jadernou energetiku.
 Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj zemědělského, živnostenského a drobného podnikání a
rozšiřování kontrolní a iniciativní funkce státu v potravinové bezpečnosti.
 Podporovat váhu dlouhodobých programů rozvoje a plánovitost.
 Požadovat zpracování a uskutečnění projektů na rozvoj a vyrovnání životní úrovně v oblastech s
výrazně podprůměrnou hospodářskou nebo sociální úrovní a s nadprůměrnou nezaměstnaností.
 Podporovat obchodní diplomacii a aktivní získávání nových trhů

Oblast demokracie a práva:
Prioritou jsou praktické kroky a úsilí o spravedlivé společenské uspořádání a funkční právní stát. O
svobodnou politickou soutěž opřenou o rozvoj samosprávy a demokratické principy, včetně
neformální aktivity občanské společnosti zdola.
 Rozvíjet přímý podíl občanů na rozhodování, také s pomocí ústavního zákona o obecném
referendu a pořádáním i regionálních a místních referend
 Vytvářet legislativní předpoklady pro předcházení korupci ve státní a veřejné správě i samosprávě,
posilování občanské a veřejné kontroly včetně kontroly exekučního řízení.
 Prosadit urychlenou odluku církve od státu a zákonnou nápravu majetkových dopadů církevních
restitucí.
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 Posilovat objektivní a nezávislou informovanost veřejnosti, prosadit zrušení koncesionářských
poplatku a převedení veřejnoprávních médií na příspěvkové organizace.
 Solidaritu považovat za základní princip, bez něhož se nemůže lidská společnost rozvíjet.

Oblast státní správy a samosprávy:
Prioritou je její trvalé přibližování podmínkám života a potřebám občanů, včetně účinného
omezování byrokracie ve veřejné správě.

 Prosazovat možné formy zkvalitňování a zjednodušení veřejné správy a hledat její
efektivní uspořádání vedoucí k odstraňování zbytečné byrokracie.
 Trvat na zavedení osobní odpovědnosti při výkonu práce vládních, krajských i městských a
obecních představitelů a úředníků včetně ministrů, soudců, státních zástupců, policistů apod.
 Posilovat suverenitu zastupitelstev nad radami coby výkonnými orgány. Dle možností prosazovat
poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva a rad dle výsledků voleb.
 Rovnoměrný rozvoj krajů s důrazem na snižování rozdílů v úrovni života mezi jednotlivými
regiony
 Požadovat přistoupení ČR k Evropské chartě místní samosprávy bez výhrad.

Oblast sociální a zdravotní politiky:
Prioritou je odpovědný přístup k veřejným službám hrazeným z veřejných zdrojů, zamezení
liberalizace těchto služeb, a to zejména zdravotnictví a vzdělávání.
 Trvat na dodržování práv pracujících a na účinné pomoci skupinám spoluobčanů ohrožených
chudobou, zejména řad zdravotně postižených, nezaměstnaných či pobírajících nízké důchody,
nebo rodinám (i neúplným) s dětmi.
 Podporovat stanovení pevné věkové hranice pro odchod do důchodu
 Prosazovat stabilizaci financování systému zdravotnictví pravidelnou valorizací plateb za státní
pojištěnce a důslednou veřejnou kontrolu toku finančních prostředků do zdravotnictví. S
požadavkem stabilizace jsou privátní zájmy v rozporu.
 Požadovat za stejnou práci stejnou spravedlivou mzdu, plat či odměnu žen a mužů. Taktéž
požadovat průběžnou valorizaci minimální mzdy, sociálních dávek a důchodů. V souvislosti se
stárnutím populace vytvářet nové kapacity pro důstojné prožití stáří prostřednictvím fungujících
sociálních služeb.
 Prosazovat právo na dostupné a důstojné bydlení, výstavbu státního sociálního bydlení a podporu
opatření vedoucích k postupnému vymýcení chudoby, ghett, vyloučených skupin a osob
a bezdomovectví.
 Dbát na odpovídající navyšování financí pro oblast sociálních služeb, aby rostla jejich kvalita a také
platy sociálních, zdravotních a režijních pracovníků.

Oblast vzdělávání, školství, sportu, kultury a památkové péče:
Prioritou je podpora harmonického a komplexního rozvoje mladé generace občanů České
republiky, stejně jako rovnoprávný přístup všech generací ke zdrojům poznání i ke vzdělávání
podle schopností každého občana.
 Posilovat kvalitu a dostupnost veřejného školství financovaného z veřejných zdrojů, harmonizaci
vzdělávacího systému s potřebami pracovního trhu a úlohu vysokých škol v oblasti výzkumu a
vývoje.
 Prosazovat dodržování práv dítěte, zajišťovat v obcích ekonomicky dostupné jesle, mateřské školy,
školy prvního stupně a zvýšit zájem o technické vzdělávání a učňovské školství.
 Podporovat kvalitní speciální školství, využívající efektivně odpovídající formy vzdělávání osob se
speciálními vzdělávacími potřebami.
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 Zabezpečit všemi prostředky ochranu hmotného i nehmotného národního kulturního dědictví,
rozvoj národní kultury, obranu českého jazyka, zajištění financování kultury ve výši minimálně 1 %
HDP a věnovat nezbytnou pozornost v oblasti památkové péče.
 Podporovat komplexní řešení tělovýchovy a sportu včetně jeho výchovných, zdravotních a
sociálních funkcí, a rozvoj sportovní infrastruktury s důrazem na masovou tělovýchovu a širší
zapojování mládeže do sportu.

Oblast ekologie:
Prioritou je zabezpečení práva obyvatel na kvalitní a zdravé životní prostředí v dlouhodobé
perspektivě. Posilování harmonického vztahu člověka a přírody při vzájemném souladu požadavků
sociální a environmentální politiky (tzv. rudozelený program) musí být účinně chráněno proti
zištným zájmům.
 Prosazovat rovnocenný vztah mezi konkurenceschopnou ekonomikou a zdravým životním
prostředím vedoucím k zachování trvale udržitelného rozvoje.
 Podporovat zvýšení stability ekosystémů, ochranu krajiny a ochranu zemědělského půdního
fondu, lesů a zeleně proti jejich omezování, vyčerpání a znečišťování.
 Zajistit všem občanům právo na vodu a zásobování vodou, podporovat projekty k zadržování vody
v krajině a na výstavbu protipovodňových opatření.
 Posilovat kroky vedoucí ke snižování vlivu motoristické zátěže na krajinu převodem na
ekologičtější formy dopravy a dotační politiku státu na ekologické vytápění.
 Podporovat výchovu k ekologické odpovědnosti, účasti občanů a ekologických iniciativ na
rozhodování.

Oblast obrany a bezpečnosti:
Prioritou je trvalé úsilí o zabezpečení života v míru, obrana národních zájmů v souladu s
mezinárodním právem a odpor proti zneužití občanů ČR v zájmu cizím. Prvořadá je bezpečnost
občana a ochrana jeho zdraví, života a majetku a odmítnutí eskalace hrozeb omezování společnosti.
 Prosazovat a včas aktualizovat přijatá opatření k regulaci migrace do EU a ČR při respektu
k ženevským konvencím o postavení uprchlíků.
 Podporovat opatření k zamezení nelegální migrace a upevnění ochrany společných hranic
schengenského prostoru.
 Realizovat všechna opatření, která povedou k boji proti organizovanému zločinu a terorismu, ve
všech výkonných složkách v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
 Požadovat politiku míru, spolupráce a rovnoprávných vztahů mezi zeměmi, pomoc lidem
v oblastech zasažených válkou a opatření vedoucí k ukončení všech ozbrojených konfliktů.
 Trvat na zaměření Armády ČR na ochranu obyvatelstva a upuštění od vytváření a vysílání
expedičních bojových jednotek a stávající bojové jednotky urychleně stáhnout zpět do vlasti.
 Prosazovat aktivní opatření směřující k potírání projevů neofašismu, nacionalismu, xenofobie a
terorismu nebo popírajících práva zaručená Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Oblast mezinárodních vtahů:
Prioritou je celoevropská bezpečnost a mír ve světe.
 Odmítat expanzivní celosvětovou politiku NATO a USA v jakýchkoliv formách (ve vojenské, v
barevných revolucích, v destabilizaci zemí světa apod.).
 Usilovat o vystoupení ČR z NATO (v prvém kroku z vojenské složky) a podporovat ideu
celoevropské bezpečnostní struktury jako východisko k zabezpečení míru.
 V rámci mezinárodní spolupráce komunistických a levicových stran usilovat o zrušení paktu NATO.
 Prosazovat orientaci zahraniční politiky ČR všemi směry na základě vzájemné výhodnosti.
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 Trvat na systémové změně v EU při posílení pravomocí Evropského parlamentu a národních
parlamentů na úkor rozhodovacích pravomocí orgánů a úředníků EU, občany nevolenými.
 Prosadit transparentní projednávání Transatlantického partnerství o obchodu a investicích (TTIP) a
zablokování jejího vnucování při ratifikaci v národních parlamentech, zamezit nerovnoprávnému
postavení států uvnitř EU a EU vůči USA.

C. Otevřená politika KSČM společně s lidmi
KSČM uskutečňuje svoji politiku na všech úrovních společnosti vždy společně s lidmi a v
zájmu lidí. Své konkrétní cíle a postupy k jejich dosahování na všech úrovních své činnosti neustále
konfrontuje s reálnými potřebami a zájmy lidí práce a sociálně ohrožených skupin. Bezprostřední
odpovědnost má KSČM vůči vlastním občanům vytvářejícím hodnoty nyní i v minulosti. Záleží nám na
názoru a životě každého občana.
Svých cílů dosahuje KSČM veřejným působením a pomocí stranické struktury, zvolených
členů Parlamentu a zastupitelů na všech úrovních.
KSČM bude opět, při prosazování své politiky úzce spolupracovat s levicovými subjekty,
zejména vlasteneckými, odborovými, mládežnickými a ženskými organizacemi. Hodlá spolupracovat i
s nezávislými internetovými médii. Neodmítá diskuzi ani s nositeli zcela odlišných názorů. V diskuzi se
rodí pravda a nachází řešení.
KSČM se angažuje v rámci Spojenectví práce a solidarity, které vzniklo před lety jako širší
neformální spojenectví a poradní i koordinační shromáždění různých subjektů širší levice proti
aroganci současné moci. Takové platformy v budoucnu využívat jako přirozený prostor pro pokus o
demokratizující a sociálně spravedlivou změnu. Regionální struktura takových iniciativ by současně
byla permanentním zdrojem a školou osobností.
Pro přirozenou generační obměnu KSČM si vytváří komise mládeže a další platformy pro vliv
a spolupráci strany mezi mladými a novými členy a sympatizanty. Oslovovat aktivněji mladé
sympatizanty, získávat a pomáhat připravovat mladé talenty pro poltickou práci v zastupitelských i
stranických funkcích. To má strategický význam pro získávání nových členů a sympatizantů a
perspektivní rozšiřování voličské základny KSČM.
KSČM se dále aktivně podílí na vytváření podmínek pro širokou mezinárodní spolupráci
levice. KSČM hledá podněty pro spolupráci s nekomunistickou levicí a pokrokovými silami světa.
Sama pak se usiluje dostat do popředí zájmu levicového hnutí problematiku komunistických a
dělnických stran střední a východní Evropy.
Respekt ke konkrétním podmínkám a specifikám ve světě nijak nesnižuje význam
mezinárodní spolupráce. Prioritou je vzájemná solidarita komunistických a dělnických stran a
pokrokového levicového hnutí. Spor s kapitálem je ze své podstaty mezinárodní. Znamená to
pokračovat v intenzivních dvoustranných stycích a v dalším rozvoji pravidelných Mezinárodních
setkání komunistických a dělnických stran a spolupráci na regionální úrovni.
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