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Naděje pro Českou republiku

Nadûje pro âeskou republiku
(politika KSâM pro období do VII. sjezdu)

Úvod
Za základní pﬁíãinu stupÀujících se problémÛ
svûta i na‰í spoleãnosti povaÏuje KSâM kapitalismus. PﬁestoÏe dosud nevyãerpal v‰echny své
moÏnosti, je stále naléhavûj‰í, aby byl vystﬁídán
novou, pokrokovûj‰í spoleãensko-ekonomickou
formací. Rozpory ve spoleãnosti se stupÀují.
Navzdory obrovskému vûdecko-technickému pokroku, kter˘ umoÏÀuje dﬁíve nepﬁedstaviteln˘ nárÛst produktivity práce, dochází i v nejvyspûlej‰ích
zemích k omezování tzv. sociálního státu a bohatství spoleãnosti se na úkor vût‰iny soustﬁeìuje do
rukou stále uÏ‰í vrstvy. Také v âR se po restauraci
kapitalismu hospodáﬁská a sociální situace velké
skupiny obyvatel zhor‰ila. Práci hledá jiÏ více neÏ
pÛl miliónu obãanÛ, zejména mlad˘ch, invalidních
a star‰ích 50 let. Je ohroÏena samotná funkãnost
‰kolství i zdravotnictví a nad dosavadním systémem sociálního zabezpeãení se vzná‰í nejistota.
Dramaticky se zv˘‰il deficit státního rozpoãtu.
DaÀová v˘tûÏnost ekonomiky se sniÏuje, podíl neproduktivní práce roste. Politická a hospodáﬁská
závislost âR, provázená odlivem ziskÛ do zahraniãí, je hlub‰í neÏ kdykoliv pﬁedtím. Nadûje, které
vkládali mnozí obãané do vlády vedené sociálnûdemokratickou stranou, byly znovu zklamány.
Základním programov˘m cílem politiky KSâM je
socialismus, demokratická spoleãnost svobodn˘ch,
rovnoprávn˘ch obãanÛ, spoleãnost politicky a hospodáﬁsky pluralitní. Je postavena na maximální obãanské samosprávû, je prosperující a sociálnû spravedlivá. Peãuje o zachování a zlep‰ování Ïivotního
prostﬁedí, zabezpeãuje lidem dÛstojnou Ïivotní úroveÀ a prosazuje bezpeãnost a mír. V její ekonomice
se prosazují pﬁednosti a klíãová úloha spoleãenského vlastnictví, které zaruãí efektivní, celospoleãensky
provázané a usmûrÀované hospodaﬁení kolektivu zamûstnancÛ podnikÛ, druÏstev, obcí, regionÛ i dal‰ích
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sdruÏení obãanÛ. Jde o strategick˘ cíl, kter˘ vychází
z dlouholet˘ch tradic marxistického my‰lení. Jeho
naplnûní chceme dosáhnout demokratickou cestou.
Politickou linii, kterou KSâM zvolila na sv˘ch
pﬁedchozích sjezdech, chce i nadále uplatÀovat
a v praxi rozvíjet. KSâM se nyní zamûﬁí pﬁedev‰ím
na podporu krokÛ, jeÏ umoÏní zastavit zaostávání
âR za vyspûl˘m svûtem a povedou k oÏivení ekonomiky. PÛjde o taktická opatﬁení a racionální metody, které v daném období umoÏní zachovat i zvy‰ovat standard sociálních jistot a ‰anci lidí na
uplatnûní v práci i v obãanském Ïivotû.

Hlavní priority KSâM v období mezi
VI. a VII. sjezdem:
• RÛst zamûstnanosti, spravedlivûj‰í ocenûní lidské práce, ochrana zájmÛ sociálnû slab˘ch
a ohroÏen˘ch skupin obyvatel.
• Náprava hospodáﬁsk˘ch pomûrÛ a podpora
poctivého a sociálnû citlivého podnikatelského
úsilí zaloÏeného na tvorbû hodnot.
• Prosazení strategie udrÏitelného rozvoje s maximálním vyuÏitím vûdy a moderních, ekologicky
‰etrn˘ch technologií, s dÛrazem na rovnováhu
ãlovûka a pﬁírody.
• Rozvoj obãanské samosprávy, posílení role odborÛ a spoluúãasti zamûstnancÛ na ﬁízení a zisku podnikÛ, prohlubování a upevÀování demokratického charakteru politického systému
a zkvalitÀování právního státu.
• Podpora obecnû demokratické i národní kultury,
vûdy a v˘zkumu, utváﬁení spoleãnosti vzdûlání
a informací, která by umoÏnila lépe vyuÏívat potenciál na‰í zemû i jejích obyvatel.
• Podpora mlad˘ch lidí, aby spolurozhodovali
o podobû svûta, ve kterém Ïijí a budou Ïít.
• Potlaãování závaÏné hospodáﬁské kriminality,
organizovaného zloãinu a celkov˘ pokles zlo-
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ãinnosti, zlep‰ení celkového mravního ovzdu‰í
ve spoleãnosti.
• Podpora svûtov˘ch a evropsk˘ch bezpeãnostních struktur, mírová a vzájemnû v˘hodná spolupráce mezi státy, dÛsledné prosazování národních zájmÛ âeské republiky.
• Spolupráce a solidarita levicov˘ch sil celého
svûta, zejména v rámci Evropy a Evropské unie,
aktivní podpora alterglobalistického hnutí.

I. Celkové ozdravení na‰í ekonomiky
je ‰ancí pro v‰echny obãany
a) Zamûstnanost
KSâM bude prosazovat udrÏení existujících
a tvorbu nov˘ch pracovních míst zejména tím, Ïe
podpoﬁí rozvoj v˘roby a sluÏeb.
Rostoucí poãet nezamûstnan˘ch je nejen zátûÏí pro
státní rozpoãet, ale znamená pﬁedev‰ím zneváÏení práce kvalifikovan˘ch a pracovit˘ch lidí, kteﬁí ztrácejí svoji
dÛstojnost a základní lidské právo - právo na práci.
KSâM bude prosazovat programy skuteãné
a efektivní restrukturalizace národního hospodáﬁství.
Celou ﬁadu obãansky prospû‰n˘ch projektÛ lze spojit
s tvorbou nov˘ch pracovních míst. Patﬁí mezi nû v˘stavba obecních bytÛ, rozvoj obãanské vybavenosti,
zkvalitnûní dopravních sítí, zlep‰ení podmínek pro vyuÏití volného ãasu obãanÛ, zvlá‰tû mládeÏe, podmínek pro rozvoj turistiky. Zasadíme se také o zv˘‰ení
poﬁádku a bezpeãnosti v obcích. Obecnû prospû‰né
práce a projekty rekultivace pÛdy a porostÛ budeme
prosazovat jako souãást ekologické politiky.
Budeme také podporovat vytvoﬁení uceleného
systému celoÏivotního vzdûlávání a doplÀování kvalifikace, s vyuÏitím existujících uãebních prostor i pedagogick˘ch pracovníkÛ.
KSâM bude prosazovat zkrácení pracovního t˘dne
na 35 hodin se zárukou zachování v˘‰e dosavadní
mzdy a zaji‰tûní ochrany bezpeãnosti a hygieny práce. PﬁedloÏí dal‰í legislativní návrhy k zaji‰tûní prvního zamûstnání odpovídajícího dosaÏené kvalifikaci
pro absolventy ‰kol, ke zv˘‰ení jistoty zamûstnání
a ochranû pﬁed zneuÏíváním podnikatelsk˘ch oprávnûní na úkor ﬁádn˘ch a jin˘ch pracovních pomûrÛ ﬁídících se Zákoníkem práce. PoÏaduje, aby systém veﬁejn˘ch prací nabízel práci za dÛstojn˘ch podmínek
nebo formou dobrovolné sluÏby.
Zvlá‰tní pozornost bude vûnovat situaci v místech,
kde je nezamûstnanost nejvy‰‰í, a tûm skupinám obyvatel, které nezamûstnanost postihuje nejsilnûji. Proto
bude KSâM také usilovat o denní dostupnost venkovsk˘ch obcí veﬁejnou dopravou. Vytváﬁení pracovních
míst nemÛÏe zÛstat jen na vÛli podnikové sféry nebo
rozhodování soukromého sektoru. Stát, ale i kraje
a obce se musí také starat o rÛst zamûstnanosti.
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PoÏadujeme, aby zákonem stanoven˘ v˘bor zastupitelstva kraje koordinoval ãinnosti smûﬁující ke zvy‰ování zamûstnanosti. Zvlá‰tní v˘znam KSâM pﬁikládá
realizaci projektÛ k vytváﬁení pracovních míst, které
budou ãerpat prostﬁedky ze zdrojÛ Evropské unie.
Cílem tûchto konkrétních krokÛ je zv˘‰it roãnû poãet pracovních míst o 100 000.
b) Ochrana sociálních zájmÛ obãanÛ
Program politiky KSâM se zamûﬁuje pﬁedev‰ím
na ochranu sociálnû slab˘ch a sociálnû ohroÏen˘ch obãanÛ, jejichÏ Ïivotní úroveÀ se zhor‰uje
nebo stagnuje, a kteﬁí jsou ãasto vystaveni byrokratické zvÛli.
KSâM je pﬁesvûdãena, Ïe sociální spravedlnost
a sociální jistoty nejsou pﬁeÏitkem. Princip solidarity
nesmí zmizet z povûdomí na‰ich obãanÛ. Jsme si vûdomi, Ïe sociální stát pﬁedstavuje jen dílãí reformu kapitalistického systému. Jsme pro takovou modernizaci sociální politiky, která upevÀuje, nikoliv oslabuje sociální jistoty lidí.
StûÏejním zájmem KSâM je ﬁe‰ení bytové otázky,
pﬁedev‰ím v˘stavbou bytÛ stavebními bytov˘mi druÏstvy a jin˘mi neziskov˘mi spoleãnostmi a v˘stavbou
nájemních bytÛ s úãastí obce. KSâM bude navrhovat
legislativní podporu a dotaãní programy vlády
a Státního fondu rozvoje bydlení v takovém rozsahu,
aby pﬁib˘valo nejménû 40 000 bytÛ roãnû, zejména
pro mladé domácnosti. Pomoc státu je potﬁebná i pﬁi
odstraÀování závad a modernizaci star‰ích domÛ.
KSâM navrhuje povinné ukládání v˘nosÛ z bytového
hospodáﬁství jako základního zdroje pro financování
jeho oprav a modernizace. Souãasná v˘‰e regulovaného nájemného staãí na údrÏbu, ve vût‰ích mûstech
i na modernizaci domÛ a pﬁiná‰í zisk. KSâM proto nepovaÏuje za nutné, a uÏ vÛbec ne za sociálnû únosné, radikálnû zvy‰ovat nájemné. V˘‰e plateb za bydlení, tj. za nájemné i sluÏby, by nemûla pﬁekroãit 25 %
Ïivotních nákladÛ obãanÛ. KSâM podporuje zejména
v˘stavbu sociálních bytÛ, ale zároveÀ poÏaduje, aby
byl zákonem stanoven standard kvalitního bydlení, od
kterého by se odvozovala v˘‰e sociální dávky na podporu bydlení. Navrhuje takovou úpravu daní nebo
místních poplatkÛ, aby se vyplatilo nenechávat byty
volné, ale pronajímat je.
KSâM odmítá, aby se k‰eftovalo se zdravím lidí,
odmítá rozhodující úlohu trÏních vztahÛ ve zdravotnictví. Stát se nesmí zﬁíkat odpovûdnosti za zdravotní
stav souãasné populace ani budoucích generací.
Bude i nadále usilovat o efektivnûj‰í vyuÏívání v‰ech
prostﬁedkÛ na zdravotní péãi. KSâM prosazuje, aby
potﬁebná kvalitní zdravotní péãe byla pﬁimûﬁenû dostupná, aby léãebnû preventivní péãe byla hrazená
pﬁeváÏnû z veﬁejného zdravotního poji‰tûní. Na zvlá‰-
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tû finanãnû nároãné léãebné postupy by mûl b˘t vytvoﬁen fond ministerstva zdravotnictví.
Za nezbytnou podmínku dobﬁe fungujícího zdravotnictví KSâM pokládá vybudování sítû zdravotnick˘ch
zaﬁízení. Optimalizace sítû zdravotnick˘ch zaﬁízení
musí respektovat dopravní dostupnost, regionální
a demografické zvlá‰tnosti. Následnou, rehabilitaãní
a lázeÀskou péãi povaÏuje KSâM za nedílnou souãást péãe o zdraví. Za dÛleÏité pokládá zaãlenûní
Záchranné sluÏby do Integrovaného záchranného
systému a z tûchto dÛvodÛ nepodporuje vznik soukrom˘ch záchrann˘ch sluÏeb. V oblasti lékové politiky
prosazuje státní podporu domácí farmaceutické v˘roby a systém v˘bûrov˘ch ﬁízení na jednotlivé produkty
jako zdroj podstatn˘ch úspor ve zdravotnictví.
KSâM podpoﬁí ve‰kerá opatﬁení, která povedou
k dobrému fungování rodin, vãetnû domácností druhÛ
a druÏek, a ke zlep‰ení péãe o v˘chovu a zdrav˘ v˘voj
dûtí a mladé generace. Za nezbytnou povaÏuje koncepãní podporu rodin a propopulaãní politiku, která by
pÛsobila proti souãasnému nepﬁíznivému trendu v porodnosti. Proto mj. navrhneme systém v˘hodn˘ch novomanÏelsk˘ch pÛjãek s úpisem za vychovávané dítû.
KSâM podporuje zabezpeãení dÛstojného postavení souãasn˘ch i budoucích dÛchodcÛ. Na‰ím cílem je
odstranit diskriminaci nûkter˘ch souãasn˘ch skupin dÛchodcÛ a prosadit spravedlivûj‰í a vãasné valorizace
dÛchodÛ odpovídající rÛstu Ïivotních nákladÛ dÛchodcÛ. V rámci pﬁipravované dÛchodové reformy budeme
hájit princip generaãní i pﬁíjmové solidarity. To pﬁedpokládá, aby byl základní dÛchodov˘ systém povinn˘,
prÛbûÏnû státem financovan˘, státem garantovan˘
a dávkovû definovan˘. V˘‰i dÛchodu nechápeme jen
jako v˘sledek zásluhovosti, ale také jako dÛstojné zaji‰tûní obãana ve stáﬁí, a to prostﬁednictvím a s garancí
státu. Nebráníme se nezbytn˘m úpravám souãasného
systému, ale metodu tzv. dÛchodového pﬁipoji‰tûní povaÏujeme pouze za doplÀkov˘ a dobrovoln˘ systém,
kter˘ musí b˘t pod státní kontrolou a dohledem.
Sociálnû slab˘m obãanÛm nelze odepﬁít pomoc sociální sítû v pﬁípadû, Ïe se proti nim obracejí jimi nezavinûné okolnosti. Proto nesouhlasíme s omezováním adresn˘ch dávek státní sociální podpory ãi s omezováním
pomoci státu, krajÛ a obcí v rámci sociální potﬁebnosti.
To neznamená, Ïe budeme podporovat zneuÏívání
tûchto dávek. Prosazujeme rovnûÏ úplné od‰kodnûní
ãesk˘ch obãanÛ po‰kozen˘ch nacistick˘m bezprávím.
KSâM jde o ﬁe‰ení sociálních koﬁenÛ vytûsÀování
stále ãetnûj‰ích sociálních skupin na okraj spoleãnosti. Zejména o sociální, ekonomické, vzdûlanostní
a spoleãensko-psychologické problémy romského etnika, ale i zdravotnû handicapovan˘ch, bezdomovcÛ
a dal‰ích skupin. V souãasn˘ch podmínkách se soustﬁedíme zejména na podporu organizací, které se
touto ãinností zab˘vají, na podporu azylov˘ch domÛ,
domÛ na pÛl cesty, domÛ pro matku a dítû apod.
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Budeme podporovat v˘stavbu bytÛ s peãovatelskou
sluÏbou a ústavÛ následné péãe, aby byly finanãnû
dostupné i pro obãany s niÏ‰ími pﬁíjmy.
c) Náprava hospodáﬁsk˘ch pomûrÛ a podpora
hospodáﬁského rozvoje
KSâM povaÏuje stabilizaci ekonomického prostﬁedí a efektivní hospodáﬁsk˘ rozvoj za základní
podmínku pro to, aby byly vytvoﬁeny prostﬁedky
pro zaji‰tûní potﬁeb spoleãnosti vãetnû rÛstu Ïivotní úrovnû obyvatel a sociálního programu státu. KSâM trvá na nutnosti ukonãit restituce a zastavit dal‰í privatizaci státního majetku, kter˘ by
pﬁi úspû‰ném spravování pﬁiná‰el zisk.
Stát se nemÛÏe zbavit odpovûdnosti za kontrolu
ekonomick˘ch aktivit zahraniãního kapitálu v zemi, za
hájení a podporu národních zájmÛ v oblasti ekonomiky. KSâM poÏaduje podstatné zlep‰ení v˘konu vlastnick˘ch práv státu a ukonãení praxe, kdy odborné
funkce nejsou obsazovány podle schopností uchazeãÛ. Prosazuje zásadu, Ïe veﬁejné sluÏby mají b˘t provozovány pﬁedev‰ím podniky s pﬁevaÏující úãastí obce, kraje nebo státu, pﬁípadnû podniky zamûstnaneckého vlastnictví ãi druÏstvy.
KSâM prosazuje zv˘‰ení podílu pﬁím˘ch daní, protoÏe nejvíce zohledÀují v˘‰i pﬁíjmÛ obãanÛ a umoÏÀují spravedlivûj‰í rozloÏení daÀového bﬁemene.
Prosazuje také povinnost prokázat pÛvod velkého
majetku. Souhlasí s pﬁezkoumáním objemu a urãení
mandatorních v˘dajÛ rozpoãtu vãetnû v˘dajÛ na dÛchody, sociální dávky, zdravotnictví, správu, obranu,
bezpeãnost a represivní sloÏky, ov‰em tak, aby se na‰ly zdroje pﬁíjmÛ a úspor, nikoli aby se ‰lo cestou
zhor‰ení podmínek pro obãany nebo sníÏení úrovnû
poskytovan˘ch sluÏeb.
Pro spravedlivûj‰í ocenûní lidské práce navrhuje
KSâM racionalizovat soustavu odmûÀování podle tarifních tﬁíd a zajistit pro její zavedení dostateãné finanãní zdroje ve státním rozpoãtu.
K hospodáﬁskému rozvoji nestaãí hesla o volném
trhu v praxi spojené s ústupky zájmÛm nadnárodních
spoleãností. Ve shodû s programem vûdy a v˘zkumu
v Evropské unii KSâM podporuje státní cílové programy modernizace národního hospodáﬁství pﬁi vyuÏití
vûdy, v˘zkumu a moderních technologií. Státem
usmûrÀované vytváﬁení nové v˘robní struktury má
zv˘‰it konkurenceschopnost a zajistit lep‰í pozici na
svûtovém trhu. Za prioritní obory povaÏujeme: informaãní technologie, mikroelektroniku, biotechnologie,
potravináﬁství, kvalifikovanou chemii, farmaceutickou
v˘robu, vybrané obory strojírenství a pﬁístrojovou
techniku pro vûdu, zdravotnictví a ekologii.
Pﬁi nedostatku domácího kapitálu poÏaduje KSâM
zaloÏit trval˘ hospodáﬁsk˘ rÛst na pracovní a organizaãní aktivitû lidí, na rÛstu kvalifikace pracovníkÛ a na
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vyuÏití jejich schopnosti vytváﬁet vy‰‰í pﬁidanou hodnotu. V souãinnosti s odborov˘mi organizacemi prosazuje aktivní úãast zamûstnancÛ na vlastnictví a ﬁízení a pﬁi vytváﬁení podnikov˘ch rad.
KSâM navrhuje úpravy zákonÛ a pﬁedpisÛ pro podporu rozvoje malého a stﬁedního podnikání, které zamûstnává místní pracovní síly. Uspokojuje totiÏ nejen
potﬁeby místních obyvatel, ale pﬁi vytvoﬁení odbytov˘ch
sítí je schopno se s v˘robky mimoﬁádné kvality uplatnit
i na zahraniãních trzích. KSâM plnû respektuje tyto formy podnikání zejména proto, Ïe jsou existenãním v˘chodiskem a zdrojem obÏivy pro znaãnou ãást obyvatel
âR. Obhajobou zejména mal˘ch podnikatelÛ se v‰ak
KSâM neoddûluje od obecného zájmu na rÛstu produktivity práce a konkurenceschopnosti v rámci zemû i EU.
K tomu smûﬁuje i aktivní úãast KSâM na tvorbû,
aktualizaci a plnûní reáln˘ch regionálních zámûrÛ
a programÛ (plány územního rozvoje regionÛ).
MoÏnosti takového pÛsobení se zvût‰ují s rÛstem úlohy zástupcÛ KSâM v samosprávn˘ch orgánech
a s roz‰iﬁováním jejich aktivit ve prospûch jak rovnomûrnûj‰ího rozvoje území, tak k zaji‰tûní práce pro lidi i zakázek pro místní firmy.
Mezi pﬁednostní úkoly KSâM patﬁí stabilizace zemûdûlství. Je nutné se vypoﬁádat s ekonomick˘mi dÛsledky restitucí a poskytnout zemûdûlsk˘m podnikÛm ochranu a podporu na úrovni ostatních evropsk˘ch státÛ.
Proto KSâM poÏaduje vypracování dlouhodobé koncepce postupného oÏivování a rozvoje ãeského zemûdûlství jako jednoho ze zdrojÛ hospodáﬁské prosperity a faktoru zachování pﬁízniv˘ch podmínek Ïivotního prostﬁedí.
KSâM prosazuje, aby si ãeské zemûdûlství zachovalo pﬁevahu v˘vozu zemûdûlsk˘ch a potravináﬁsk˘ch
v˘robkÛ nad jejich nezbytn˘m dovozem. Prosazuje,
aby podnikatelské subjekty vázané na zemûdûlskou
v˘robu, které vykazují potﬁebnou v˘konnost a produktivitu, mûly pﬁístup k finanãním zdrojÛm pro vlastní rozvoj. Prosazuje odstraÀování pﬁekáÏek pro rozvoj
osvûdãen˘ch druÏstevních a samosprávn˘ch forem
podnikání, a to nejen na venkovû. Nadále pﬁitom respektuje rovnost v‰ech forem vlastnictví a podnikání
(státního, druÏstevního a soukromého).

II. Rovnováha ãlovûka a pﬁírody,
posílení pouta mezi ãlovûkem
a krajinou a zv˘‰ení úãasti veﬁejnosti
na ochranû Ïivotního prostﬁedí
V zájmu zdraví a plnohodnotného Ïivota v‰ech
obãanÛ je podle KSâM nutné sladit poÏadavky
hospodáﬁského rozvoje se stavem Ïivotního prostﬁedí. Jednotícím prvkem ekologické politiky
KSâM je uchování pﬁírodního bohatství v jeho rozmanitosti pﬁi souãasném zaji‰tûní trvale udrÏitelného rozvoje.
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KSâM povaÏuje za nutné vést intenzivnûj‰í dialog
se strukturami obãanského ekologického hnutí
i s ekologick˘mi odborníky. Ekologické problémy jsou
problémy nové doby a logicky jsou tedy ostﬁeji vnímány nastupující generací. Nové nároky na péãi o Ïivotní prostﬁedí pﬁinese také nutnost pﬁizpÛsobit se standardÛm EU a zároveÀ se vyhnout pﬁípadn˘m tlakÛm
na pﬁesouvání ekologick˘ch problémÛ z vyspûl˘ch
ãlensk˘ch zemí EU na na‰e území.
Ráznûj‰í ﬁe‰ení vyÏadují ekologické problémy spojené s dopravou, v˘robními technologiemi, tûÏbou
a zpracováním surovin a likvidací odpadÛ. KSâM podporuje podstatné zv˘‰ení míry vyuÏívání odpadu. To je
nemyslitelné bez kvalitních recyklaãních sluÏeb, bez
celého prÛmyslu zpracování odpadu a na úkor dosavadního nadmûrného budování spaloven odpadu, které kaÏdoroãnû niãí statisíce tun kvalitních surovin. V dopravû budeme usilovat o zv˘‰ení podílu neautomobilové dopravy a o rozvoj integrovan˘ch dopravních systémÛ, zachování regionálních tratí pro dopravu osob ve
veﬁejném zájmu (do zamûstnání, ‰kol, k lékaﬁi, za kulturou). Pﬁi rozvoji jednotliv˘ch dopravních systémÛ je
nutné brát v úvahu jejich vliv na Ïivotní prostﬁedí.
Na‰ím cílem je zv˘‰ení stability ekosystémÛ a zlep‰ení jejich legislativní i praktické ochrany. S tím souvisí
i nárÛst ãetnosti populací tûch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ, které jsou ohroÏené vyhynutím. KSâM bude dbát
o ochranu zdrojÛ pitné vody, o obnovu vodních zdrojÛ,
ochranu pÛdního fondu a zemûdûlsky obhospodaﬁované pÛdy v pﬁimûﬁeném rozsahu, chránit zeleÀ a podporovat místo monokultur lesy druhovû pﬁíbuzné lesÛm
pﬁirozen˘m. Nastavením ekonomick˘ch nástrojÛ je tﬁeba posilovat mimoprodukãní funkce zemûdûlství, kultivaci krajiny a rozvoj ãeského venkova, ale také ekologické zemûdûlství, produkci a vyuÏívání alternativních
zdrojÛ energie jako etanol, biomasa, bionafta.
KSâM bude prosazovat otevﬁenûj‰í informaãní
politiku státu, krajÛ i obcí v oblasti ekologie a ochrany
Ïivotního prostﬁedí. Souãasnû jde o zlep‰ení ekologické v˘chovy dûtí i dospûl˘ch. To je pﬁedpokladem
zv˘‰ení zájmu veﬁejnosti o rozhodování v otázkách
Ïivotního prostﬁedí. ObãanÛm musí b˘t garantováno
právo dozvûdût se o ekologick˘ch dopadech staveb
v jejich okolí i právo úãastnit se na správním ﬁízení.
KSâM také povaÏuje za nutné posílit posuzování
ekologick˘ch vlivÛ u v‰ech vládních koncepcí a strategií na centrální úrovni, zamûﬁit se na vzájemné propojení cílÛ ekologické politiky s národohospodáﬁskou
strategií, v souladu s veﬁejn˘m zájmem.

III. Spoleãnost vzdûlání a informací
V zájmu rozvoje duchovního svûta ãlovûka
a rozvoje humanisticky orientované a sociálnû
spravedlivé spoleãnosti je nutná podpora demokratické a národní kultury, zachycení trendÛ vzdû-
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lanostní a informaãní spoleãnosti a uchování rovnosti pﬁístupu ke kultuﬁe, vzdûlání i informacím.
Obnova kapitalismu vná‰í do mezilidsk˘ch vztahÛ
spotﬁebitelskou mentalitu a pod tlakem snahy o maximální zisk pokﬁivuje i základní lidské, mravní a civilizaãní hodnoty. KSâM podporuje tvoﬁivost a sociální
odpovûdnost, osobnostní rozvoj ãlovûka jako alternativu konzumnímu stylu Ïivota a individuálnímu sobectví. Podporuje dostupnost a obecnû demokratick˘
charakter kultury místo komercionalismu a elitáﬁství.
Jsme pro národní kulturu ve vazbû na humanistickou
svûtovou a evropskou kulturu, proti uniformitû a vulgární amerikanizaci. KSâM bude podporovat rozvíjení
národní identity a svébytnosti s pln˘m zapojením etnick˘ch men‰in, vãetnû RomÛ, pﬁi prohlubující se
orientaci na vzájemnou solidaritu a spolupráci.
Vzhledem k tomu zam˘‰lí KSâM vûnovat daleko vût‰í pozornost Ïivotním podmínkám a právÛm pﬁistûhovalcÛ, kteﬁí u nás pracují, a hledat cesty k navazování
a zlep‰ování jejich vztahÛ s domácím obyvatelstvem.
Pﬁi organizování kulturního a spoleãenského Ïivota prosazujeme samosprávu a budeme bránit i pokusÛm centralizovat a byrokratizovat ﬁízení této oblasti.
Chápeme kulturu jako kvalitu Ïivota a záleÏitost celé
spoleãnosti, nikoliv jako v˘sadu sociálnû privilegovan˘ch vrstev. Kulturní demokracie musí b˘t zaloÏena
na nejvy‰‰í moÏné úãasti celé spoleãnosti pﬁi tvorbû
kulturních hodnot, pﬁi rozhodování o kulturním Ïivotû,
o ‰íﬁení a vyuÏívání kultury. KSâM se vyslovuje pro otvírání prostoru pro duchovní a názorovou pluralitu proti jednostranné ideologizaci, pro obnovování vûdomí
kulturní kontinuity a tvorbu podmínek skuteãné, ideologicky nesvázané duchovní svobody, pro pûstování
intelektuálního potenciálu osobností schopn˘ch nastolovat a ﬁe‰it problémy souãasného svûta dialogem
rovn˘ch s rovn˘mi.
KSâM vychází z toho, Ïe vzdûlání je základním lidsk˘m právem a nemûlo by b˘t pouh˘m zboÏím.
Utváﬁení spoleãnosti vzdûlání a informací je základní
‰ancí pro âR. To se neobejde bez vysok˘ch nárokÛ na
úroveÀ obecné vzdûlanosti v souladu s aktuálními vûdeck˘mi poznatky a technick˘mi moÏnostmi, na speciální znalosti v profesích, které jsou v˘znamn˘m faktorem pro naplÀování rozvojov˘ch koncepcí. Za v˘znamnou sloÏku obecné kulturnosti povaÏujeme i formování
základních morálních hodnot a estetického cítûní.
KSâM bude prosazovat, aby se trvalou souãástí vzdûlávání stalo osvojování v˘znamn˘ch hodnot, jako je
mír, vlastenectví a národní tradice v rámci objektivního
obrazu dûjin, mateﬁsk˘ jazyk, úcta k Ïivotu, otevﬁenost
a pﬁátelství k ostatním národÛm a etnick˘m skupinám.
KSâM je pro bezplatné ‰kolství, jehoÏ náklady by
byly hrazeny v rozhodující míﬁe z odvodÛ a daní.
Souãástí programu KSâM je poÏadavek, aby na základních a stﬁedních ‰kolách byly zdarma poskytovány uãebnice a dal‰í uãební texty a pomÛcky. KSâM
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odmítá zavádûní ‰kolného na v‰ech státních a veﬁejn˘ch ‰kolách od mateﬁsk˘ch po vysoké. Podporuje
vypracování efektivního systému financování ‰kolství
a celoÏivotního vzdûlávání s vyuÏitím dal‰ích veﬁejn˘ch i soukrom˘ch zdrojÛ. Soukromé ‰kolství povaÏujeme pouze za doplÀkové, financované pﬁedev‰ím
z vlastních zdrojÛ, ov‰em pod nutn˘m odborn˘m
a metodick˘m dohledem státu. Zabezpeãení provozu
církevních ‰kol jako souãástí soukromého ‰kolství navrhujeme ponechat v kompetenci náboÏensk˘ch institucí, rovnûÏ pod odborn˘m dohledem státu.
KSâM nepovaÏuje tzv. optimalizaci sítû ‰kol za ﬁe‰ení stávající situace. Tento krok neodstraÀuje pﬁíãiny,
ale pouze následky, a to je‰tû naprosto nekoncepãnû
a nesystematicky. V souãasné demografické situaci
sice nelze pau‰álnû odmítat sluãování ãi ru‰ení ‰kol,
je v‰ak tﬁeba pro tento proces stanovit jasná pravidla.
Pﬁi rozhodování o slouãení ãi ru‰ení ‰kol je nutno vzít
v úvahu vzdûlávací programy a zamûﬁení sluãovan˘ch ‰kol, dopravní obsluÏnost, spádovost, vzdálenost ‰kol, kapacitu ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, naplnûnost tﬁíd, moÏnost nav‰tûvovat ‰kolu v jiné obci ãi
mûstské ãásti. Pro KSâM je nepﬁípustné upﬁednostÀování ãistû ekonomick˘ch zájmÛ na úkor potﬁeb ÏákÛ i uãitelÛ ãi optimalizace veﬁejného ‰kolství ve prospûch ‰kol soukrom˘ch.
MládeÏ je spoleãenskou skupinou, která je dnes
nejvíce odﬁíznuta od spolurozhodování o vlastní budoucnosti. KSâM proto podporuje v‰echny formy aktivního zapojení mlad˘ch lidí do veﬁejného Ïivota.
Chceme prosazovat co nejvût‰í podíl mladé generace
na ãinnosti v‰ech stupÀÛ samospráv, prosazovat mladé lidi na kandidátky strany ve volbách do územních
orgánÛ samosprávy a podporovat jejich uplatnûní
v rÛzn˘ch v˘borech a komisích. KSâM chce i vlastním
pﬁíkladem pﬁispût k organizování zájmové, kulturní,
vzdûlávací a poradenské akce pro dûti a mládeÏ; zapojit se do akcí proti rasismu, fa‰ismu, nacionalismu
a v‰em formám diskriminace, za mír, skuteãnou svobodu, sociální pokrok a prosperitu.
Aktivní vytváﬁení a vyuÏívání moÏností pro úãast
mladé generace na spoleãenském Ïivotû povaÏuje
KSâM za pﬁedpoklad jejího zdravého rozvoje.
Podpoﬁí a bude prosazovat opatﬁení, která napomohou vstupu mladé generace do Ïivota. Sympatie mlad˘ch lidí chce získávat volbou pﬁitaÏliv˘ch forem aktivity. V tom vidí smysl své práce mezi mládeÏí a pﬁedpoklad úspû‰ného naplnûní svého programu.
V oblasti vûdy a v˘zkumu KSâM poÏaduje pﬁejít od
opakovanû nenaplÀované slovní podpory ke skuteãn˘m opatﬁením, která by umoÏnila dosáhnout úrovnû financování vûdy a v˘zkumu srovnatelné s pﬁedními zemûmi. Je Ïádoucí znovu posoudit souãasné v˘daje na
vûdeckou a v˘zkumnou práci v ústavech a na vysok˘ch
‰kolách ve srovnání s v˘daji v EU a ve svûtû. Tyto v˘daje na v˘zkum by se mûly zv˘‰it nejménû na úroveÀ
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2,7 % HDP do r. 2008. Z toho by 0,8 % HDP bylo pokryto pﬁímo ze státního rozpoãtu a zb˘vající ãást z prostﬁedkÛ soukrom˘ch podnikatelÛ. Je tﬁeba také prohloubit ochranu a domácí vyuÏití dosaÏen˘ch v˘sledkÛ.
KSâM bude podporovat kroky k posílení prestiÏe vûdecké a v˘zkumné práce i ke zlep‰ení pracovních a Ïivotních podmínek vûdeck˘ch pracovníkÛ, zvlá‰tû mlad˘ch, na v‰ech úrovních základního a aplikovaného v˘zkumu a v˘voje. PoÏaduje opatﬁení, která zlep‰í postavení vûdeckého v˘zkumu na vysok˘ch ‰kolách a zv˘‰í
motivaci podnikÛ podporovat a vyuÏívat akademick˘,
vysoko‰kolsk˘ i vlastní v˘zkum a v˘voj.
KSâM podporuje zdrav˘ zpÛsob Ïivota a dostupnost masové tûlov˘chovy a sportu chápe jako v˘znamné právo obãanÛ, zejména dûtí a mládeÏe. Jde
o plné rozvíjení spoleãenské funkce tûlov˘chovy, které je rovnûÏ prostﬁedkem zdravotní prevence a udrÏení fyzického a psychického zdraví, faktorem aktivního
vyuÏití volného ãasu, tvorby morálních a etick˘ch hodnot a projevu kultury národa.
KSâM povaÏuje objektivitu a dostupnost informací, informaãní demokracii, za základní podmínku fungování demokratické spoleãnosti. Uvnitﬁ strany i v celé spoleãnosti proto podporuje zavádûní a vyuÏívání
informaãních technologií. Informaãní politiku a její prosazování chápe rovnûÏ jako ‰anci pro nastupující generaci i jako oblast celospoleãenského uplatnûní mlad˘ch lidí nezbytnou k tvÛrãímu zvládání úkolÛ. KSâM
je proti manipulaci s informacemi. PoÏaduje zpﬁesnit
podmínky pÛsobení hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ, zejména veﬁejnoprávních, zajistit náleÏitou
ochranu dat obãanÛ ãi informací o obãanech.

IV. Mír, spolupráce a prosperita
pro cel˘ svût, bezpeãnost a obrana âR
a) Zahraniãní politika âR
KSâM prosazuje koordinovanou zahraniãní politiku státu, zaloÏenou na mírové a vzájemnû v˘hodné spolupráci mezi státy, její propojení s cíli
hospodáﬁské, sociální, kulturní, bezpeãnostní
a obranné politiky zemû.
KSâM poÏaduje, aby vláda âR, parlament a prezident republiky koordinovali své zahraniãnû politické
cíle a konkrétní kroky k závaÏn˘m mezinárodnûpolitick˘m událostem.
KSâM nesouhlasí se zuÏováním zahraniãnû politické orientace âR pouze na USA a EU a prosazuje
roz‰íﬁení diplomatick˘ch kontaktÛ a ekonomické spolupráce s dal‰ími zemûmi. V popﬁedí pozornosti
KSâM trvale zÛstává upevÀování sousedské spolupráce se Slovenskou republikou. Odmítáme zavedení
zpﬁísnûného reÏimu na ãesko-slovenské hranici.
Za zásadní princip zahraniãní politiky KSâM povaÏuje nedûlitelnost mezinárodního míru, bezpeãnosti,
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udrÏení a zdokonalení systému mezinárodního práva
zaloÏeného na Chartû OSN a posilování nezastupitelné a klíãové role této organizace v mezinárodním dûní. Prosazuje ochranu lidsk˘ch práv a Ïivotního prostﬁedí v souladu s mezinárodnû pﬁijat˘mi dokumenty
a usiluje o dal‰í zdokonalení této ochrany.
KSâM odsuzuje v‰echny formy terorismu, zvlá‰tû
ty, které se obracejí proti nevinn˘m lidem. Vystupuje
v‰ak i proti zneuÏívání boje proti terorismu a poÏaduje objektivnû zhodnotit koﬁeny a odstraÀování pﬁíãin,
z nichÏ terorismus vyrÛstá a získává spojence.
Usilujeme o vypracování a pﬁijetí mezinárodnû uznávané definice terorismu, která by zúÏila manévrovací
prostor tûm, kteﬁí by chtûli tohoto jevu vyuÏívat pro své
mocenské cíle, a umoÏnila i jasné pojmenování státního terorismu. V boji proti mezinárodnímu terorismu
podpoﬁíme jen ta opatﬁení, která budou vedena pod
hlaviãkou OSN. KSâM nesouhlasí s tím, aby pod záminkou boje proti terorismu docházelo k omezování
svobody a demokracie, obãansk˘ch a lidsk˘ch práv,
ke zhor‰ování podmínek Ïivota lidí.
b) âlenství âR v EU a spolupráce mezinárodní
levice
KSâM si uvûdomuje, Ïe se vstupem do EU
vznikla kvalitativnû nová situace, která v dal‰ím
období v˘znamnû ovlivní Ïivot na‰ich obãanÛ
i politiku strany. KSâM z této situace vychází.
Vnímáme nepﬁipravenost oslabené ekonomiky âR
na konkurenãní prostﬁedí EU, nerovnoprávné postavení, pasivní podﬁizování âR orgánÛm EU a problémy
EU (tûÏkopádnost, byrokracie). ZároveÀ v‰ak upozorÀujeme na nové moÏnosti âR v EU, prosazujeme posilování jak ãesk˘ch zájmÛ, tak i zájmÛ pracujících
v EU. Trváme na jiÏ dﬁíve zpracovaném konceptu socializace Evropy, která se neomezuje jen na ãlenské
zemû EU. Tento koncept a celá levicová politika získávají nov˘ prostor a nové moÏnosti.
KSâM podporuje rovnoprávné postavení ãlensk˘ch
zemí v politick˘ch institucích EU. Odmítá rozsáhlou byrokratizaci a pﬁetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU. Minimálním základem zahraniãní, bezpeãnostní a obranné politiky EU musí b˘t normy
mezinárodního práva a Charta OSN. KSâM prosazuje, aby EU vycházela z úplného obsahu Charty základních práv a svobod i z mezinárodních úmluv o obãansk˘ch a politick˘ch právech i o hospodáﬁsk˘ch, sociálních a kulturních právech (Evropská úmluva o lidsk˘ch právech, Evropská sociální charta a dal‰í).
KSâM usiluje o pﬁekonání souãasné neÏádoucí
roztﬁí‰tûnosti levice, o koordinovan˘ postup ‰ir‰ího
uskupení evropské levice, aby bylo moÏné spoleãnû
ãelit tendencím v EU, smûﬁujícím k dal‰í militarizaci
a prohlubování antisociálních dopadÛ neoliberální politiky na Ïivot lidí. Organizuje vlastní aktivity a podílí se
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i na jin˘ch konkrétních akcích, které vedou k tomuto
cíli. V tomto smyslu navazuje na „PraÏskou v˘zvu“
mezinárodní konference s úãastí delegací 34 stran
v listopadu 2002 pﬁi pﬁíleÏitosti summitu NATO a na
„Závûreãné provolání“ z konference komunistick˘ch
a levicov˘ch stran v bﬁeznu 2004 v Praze.
c) Evropsk˘ bezpeãnostní systém, obranyschopnost âR a ochrana obyvatelstva
KSâM odmítá agresivní politiku USA a NATO
vycházející z doktríny „preventivní války“ vãetnû
moÏného pouÏití jadern˘ch zbraní. KSâM je proti
militarizaci EU.
KSâM prosazuje bezpeãnostní systém zaloÏen˘
na respektování úlohy Rady bezpeãnosti OSN pﬁi ﬁe‰ení krizov˘ch situací ve svûtû a na v‰estrann˘ch preventivních opatﬁeních. Bezpeãnost Evropy garantovanou NATO nepovaÏuje za efektivní, naopak NATO povaÏuje za pﬁeÏitek éry bipolárního svûta, kter˘ objektivnû pﬁekáÏí evropské integraci. Dlouhodobû prosazuje jeho úplné zru‰ení, v první etapû poÏaduje vystoupení âR z jeho vojenské sloÏky.
Bezpeãnost Evropy chápe KSâM v celoevropském rozmûru, do evropsk˘ch bezpeãnostních struktur se v tomto pojetí postupnû budou zapojovat dal‰í
státy, které nejsou ãleny EU nebo NATO. Proto usilujeme o pﬁebudování OBSE a o jeho postavení na pevnûj‰í základy- urãitou spoleãnou kolektivní obranu
a vojenskou spolupráci evropsk˘ch státÛ proti rizikÛm
souãasného svûta.
KSâM obezﬁetnû posuzuje spoleãnou zahraniãnû bezpeãnostní politiku EU a vytváﬁení evropského
ozbrojeného sboru. Demokratick˘ deficit se zde projevuje pﬁedev‰ím nedostateãnou úãastí Evropského
parlamentu i národních parlamentÛ v rozhodování
o bezpeãnostních otázkách. KSâM podporuje nezávislost Evropy na USA. PoÏaduje, aby plánované
nadnárodní vojensko-bezpeãnostní struktury EU,
budou-li vytváﬁeny, byly pod demokratickou kontrolou celého spoleãenství, jeho volen˘ch orgánÛ
a Evropského parlamentu, pÛsobily jen v souladu
s mandátem Rady bezpeãnosti OSN a byly orientovány na obranu spoleãenství EU, pﬁípadnû na humanitární akce.
KSâM poÏaduje, aby pod záminkou profesionalizace nebyla ru‰ena Armáda âR, zaloÏená na demokratickém principu obrany a ochrany státu a na podílu
obãanÛ na tomto procesu. Je proti zneuÏívání Armády
âR jako expediãního sboru urãeného k prosazování
zájmÛ cizích mocností v zahraniãních misích.
KSâM navrhuje posílení obrany území âR vlastními vojensk˘mi i teritoriálními silami a podporuje aktivity ke zv˘‰ení zájmu obyvatel o obranu zemû.
PoÏaduje vãas vyﬁe‰it dÛsledky ru‰ení vojensk˘ch posádek pro Ïivot obãanÛ v dotãen˘ch místech.
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Za priority v oblasti bezpeãnosti a ochrany obyvatelstva povaÏuje boj proti závaÏné hospodáﬁské kriminalitû, mezinárodnímu i vnitrostátnímu organizovanému zloãinu, zejména proti ‰íﬁení drog a omamn˘ch látek, korupci a praní ‰pinav˘ch penûz, pﬁevadûãství
a dal‰ím formám obchodu s lidmi.
Za zvlá‰tû dÛleÏité povaÏuje KSâM dosáhnout
rozhodného obratu ve sféﬁe obecné kriminality ve
v‰ech jejích formách, které se dot˘kají zájmu obãanÛ,
jejich ÏivotÛ, zdraví a majetku a nejvíce sniÏují pocit
bezpeãí obãanÛ v ulicích mûst a obcí i v dopravû.
KSâM podporuje obnovení systému ochrany obyvatelstva pﬁi pﬁípadn˘ch mimoﬁádn˘ch událostech, jako jsou pﬁírodní katastrofy, technické havárie a podobnû.
Prosazujeme
dobudování
funkãního
Integrovaného záchranného systému, vãetnû zkvalitÀování úãinnosti jeho jednotliv˘ch sloÏek.
KSâM nesouhlasí s tím, aby pod záminkou stíhání
trestné ãinnosti s extremistick˘m podtextem byla postihována antifa‰istická a levicová hnutí a naopak byla málo postihována ãinnost rasistick˘ch a xenofobních skupin. KSâM poÏaduje vyho‰tûní ãi zru‰ení pÛsobnosti takov˘ch zahraniãních institucí v âeské republice, které potenciálnû zvy‰ují pravdûpodobnost
útoku na území na‰eho státu, jenÏ by mohl ohrozit Ïivoty na‰ich obãanÛ.

V. Demokratická obãanská spoleãnost
a právní stát
KSâM prosazuje politick˘ systém vycházející
z plurality názorÛ a jejich svobodného uplatÀování s cílem vytvoﬁit skuteãnû humánní, sociálnû
spravedlivou a demokratickou spoleãnost.
KSâM je pro roz‰íﬁení samosprávy a zefektivnûní
veﬁejné správy. Podporuje financování nutné pro rozvoj jak územních celkÛ (krajÛ a obcí), tak jednotliv˘ch
oblastí správy, jmenovitû v oblasti zdravotnictví, ‰kolství, dopravy atd. Prosazuje v‰ak také vytváﬁení finanãních prostﬁedkÛ pro podporu zamûstnaneckého
i druÏstevního vlastnictví. Pﬁi nezbytné úpravû veﬁejné
správy poÏaduje, aby na celém území byly jednotné
struktury, aby byly doﬁe‰eny vztahy obcí s obcemi
s roz‰íﬁenou pÛsobností a obcemi s povûﬁen˘m obecním úﬁadem atd. PoÏaduje provûﬁení náplnû ãinnosti
ministerstev s cílem sníÏit jejich poãet i rozsah zaji‰Èovan˘ch agend vzhledem k existenci úﬁadÛ v územních
celcích. Je to nezbytné pro omezení nadbyteãn˘ch
nákladÛ. Dále poÏaduje, aby v kaÏdé obci bylo alespoÀ jedno kontaktní místo, ze kterého by se obãané
mohli spojit se v‰emi registry veﬁejné správy.
KSâM navrhuje zjednodu‰ení, ze‰tíhlení a zlevnûní veﬁejné správy. Vystupuje ale proti bezdÛvodnému
krácení rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ tam, kde jejich nedostatek podkopává budoucnost zemû - jako je tomu
ve ‰kolství, vûdû a v˘zkumu - nebo sniÏuje kvalitu Ïi-
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vota mlad˘ch rodin s dûtmi, seniorÛ, sociálnû slab˘ch
ãi zdravotnû postiÏen˘ch osob.
KSâM poÏaduje uplatÀování uceleného souboru
práv a svobod obãanÛ, respektování ústavnosti
a právního státu. I po vstupu do Evropské unie bude
nadále usilovat pﬁi jednotliv˘ch integraãních krocích
o udrÏení státní suverenity a územní celistvosti.
Rozhodnû odmítáme jakékoli vmû‰ování zahraniãních
nátlakov˘ch skupin, vãetnû spolkÛ odsunut˘ch
NûmcÛ, do vnitﬁních záleÏitostí âR, odmítáme pokusy
o revizi v˘sledkÛ druhé svûtové války, zejména v otázce dekretÛ prezidenta Bene‰e.
KSâM nepovaÏuje demokracii za módní heslo, ale
za kategorick˘ poÏadavek, kter˘ se v polistopadovém
v˘voji nepodaﬁilo ani zdaleka uskuteãnit. Nebudeme
neãinnû pﬁihlíÏet narÛstání nedemokratick˘ch prvkÛ
v politickém systému a podnûcování nenávistn˘ch
kampaní, které jsou projevem pokleslé politické kultury.
KSâM chce prosazovat volební systém vycházející
z pomûrného zastoupení v obou komorách parlamentu
i v orgánech samosprávy, aby jejich sloÏení odráÏelo
skuteãn˘ pomûr názorÛ ve spoleãnosti. Chce dosáhnout roz‰íﬁení pﬁímé demokracie zejména zavedením
obecného referenda a pÛsobit ke zdokonalování územní samosprávy v obcích a krajích, k jejímu ekonomickému posílení a ke zlep‰ení odborné úrovnû jejích pracovníkÛ. KSâM je pro dotaÏení reformy veﬁejné správy
do takové podoby, která by místo k nárÛstu byrokracie
vedla k vût‰ímu zapojení obãanÛ do ﬁe‰ení záleÏitostí,
které se jich t˘kají. Je pro vyuÏití v‰ech moÏností regionální politiky souvisejících se vstupem do EU. Zejména
euroregiony nesmí b˘t nástrojem rozpadu jednotného
státu, ale naopak prostﬁedkem k úãinné komunikaci
mezi obãany demokratické Evropy.
KSâM prosazuje nezbytné zmûny ústavy, zejména
pﬁemûnu Senátu, zúÏení pravomocí Ústavního soudu,
roz‰íﬁení pÛsobnosti Nejvy‰‰ího kontrolního úﬁadu, zmûny postavení státního zastupitelství. Zásadnû neodmítá
ani pﬁímou volbu prezidenta, ale vyÏaduje posoudit ji
v souvislosti s ﬁe‰ením vzájemného postavení a pravomoci nejvy‰‰ích orgánÛ moci v˘konné a zákonodárné.
V legislativní ãinnosti parlamentu bude KSâM podporovat zámûry smûﬁující k vyváÏenému rozvoji ekonomiky a k posilování hospodáﬁsk˘ch, sociálních
a kulturních práv obãanÛ, proti neustálému posilování
práv velk˘ch vlastníkÛ, zejména zahraniãního kapitálu, proti neoprávnûn˘m nárokÛm tzv. sudetsk˘ch
NûmcÛ, ‰lechty a církví. Bude soustavnû usilovat
o vytvoﬁení úãinn˘ch mechanismÛ obrany základních
lidsk˘ch práv a svobod jak v rámci âR, tak EU, ale nadále i prostﬁednictvím orgánÛ Rady Evropy
a Evropského soudu pro lidská práva.

Dokument VI. sjezdu KSČM

KSâM bude podporovat úsilí o vytvoﬁení úãinného
systému soudnictví chránûného pﬁed politick˘mi a lobbistick˘mi tlaky a zaruãujícího vãasnou vymahatelnost
práva. KSâM se zamûﬁí na posilování právního vûdomí obãanÛ a bude se snaÏit poskytovat právní pomoc
tûm, kteﬁí ji potﬁebují. Bude vystupovat proti v‰em formám a projevÛm diskriminace men‰in i jednotlivcÛ.
KSâM je pro co nej‰ir‰í svobodné sdruÏování obãanÛ, bohatou spolkovou ãinnost a rÛznorodé formy
obãansk˘ch aktivit. Usiluje zejména o dal‰í prohloubení spolupráce s odborov˘mi organizacemi a vnímá
nutnost v‰estranné podpory odborov˘ch práv a poÏadavkÛ, zvlá‰tû vzhledem k souãasné antisociální
ofenzivû kapitálu. Souãasná spoleãnost je hodnû
dluÏná také zájmÛm Ïen, a proto budeme v‰estrannû
podporovat Ïenské hnutí a Ïenské zájmové organizace. Komunisté nabízejí spolupráci a pomoc v‰em dal‰ím spoleãensk˘m organizacím, obãansk˘m iniciativám a sdruÏením, které vyjadﬁují oprávnûné zájmy obãanÛ, a budou nich aktivnû pracovat.
❐

❐

❐

KSâM nadále opírá svou politiku o Marxovu tezi,
Ïe svût nelze jen vykládat, ale je nutno jej zmûnit.
KSâM si je vûdoma toho, Ïe obãané nejsou ve své
vût‰inû spokojeni s perspektivou, která nepﬁesahuje
Ïití ze dne na den a z roku na rok a silnû postrádají vizi dal‰ího v˘voje.
KSâM nenabízí Ïádné utopie, vychází z anal˘zy
moÏností, vãetnû reálného hodnocení podmínek pro
své vlastní pÛsobení. âR dnes stojí na kﬁiÏovatce.
Buì dlouhodobû uvízne v závislém neokoloniálním
postavení, nebo se podaﬁí zachytit modernizaãní pohyb probíhající ve vyspûlém svûtû. KSâM si je pﬁitom
vûdoma, Ïe v nadcházející etapû budeme muset ãelit
následkÛm kapitalistického v˘voje, Ïe budou pÛsobit
ostré sociální rozdíly, rozpory a nejistota, jak je tomu
i v jin˘ch kapitalistick˘ch zemích, vãetnû zemí západní Evropy. Mnohé závisí na tom, zda v politice vlády
pﬁeváÏí logika volného trhu (v kombinaci liberálnû
konzervativní politiky) nebo logika sociálního státu.
V dÛsledku stagnace a úpadku mÛÏe ov‰em dojít
také k hlub‰ím sociálním otﬁesÛm a krizím. KSâM se
tomu snaÏí sv˘mi návrhy a praktickou ãinností pﬁedejít,
protoÏe rozhodnû nezastává heslo „ãím hÛﬁe, tím lépe“. Uvûdomuje si, Ïe situace vyÏaduje zásadní zmûny. Svou aktivní ãinností v zastupitelsk˘ch i v˘konn˘ch
orgánech spoleãnosti KSâM vyjadﬁuje zájmy sv˘ch
voliãÛ. I nadále je pﬁipravena k této politické práci v obcích, krajích i v centru, vãetnû úãasti v nejvy‰‰ích v˘konn˘ch orgánech, za pﬁedpokladu, Ïe budou podmínky pro prosazení rozhodujících prvkÛ jejího programu.
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