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SSSTTTRRRAAANNNYYY   
 

Základním strategickým programovým cílem KSČM je přechod od kapitalistické 
společenské formace k sociálně spravedlivé společnosti – socialismu. Jde o demokratickou 
společnost, která na základě prosperující ekonomiky a plné zaměstnanosti zajistí základní 
politická, osobní, hospodářská i sociální práva všem lidem. Programový dokument 
„Zaměření politiky a hlavní úkoly KSČM v období mezi VII. a VIII. sjezdem strany“ je 
vyjádřením dialektického souladu dlouhodobé vize programu a politiky KSČM s úkoly 
střednědobého charakteru. Jde o otevřený dokument, který vychází z programu „Naděje pro 
ČR“,  přijatého VI. sjezdem KSČM  a vytváří nástupní prostor pro volby v roce 2008, 2009, 
2010 a 2012.  

Svůj střednědobý program bude Komunistická strana Čech a Moravy vůči veřejnosti 
realizovat jako  strana opoziční vůči pravicovým garniturám, ale i  ke  konkurenční  ČSSD,  
s  úkolem v  různých časových úsecích modifikovat a rozpracovávat  priority programu do 
akčních a volebních programů jako alternativy k současnému kapitalismu, spolu s kritikou 
jeho soudobých praktik. Realizace bude postavena na legislativně právní činnosti 
v Poslanecké sněmovně, oponenturách v Senátu, na činnosti v  krajských a obecních 
zastupitelstvech.  Jeho úspěšné plnění se neobejde bez kvality vnitřního života, bez schopnosti 
členů strany a sympatizantů oslovit veřejnost a získat především mladší lidi k jeho podpoře. 
Ale také schopnosti poučit se z minulých chyb a svým potenciálem čelit výzvám měnící se 
společnosti a stále více nejistější Evropy i světa. 

KSČM dokázala překonat nelehké počáteční období své existence. Dalším krokem, 
který před stranou stojí, je  akční sjednocování levice a formování širokého spojeneckého 
svazku pracujících a sociálně slabých vrstev. KSČM otevřeně deklaruje zájem o hlasy lidí, 
kteří si uvědomují reálné společenské problémy a podporují  jejich praktické a konkrétní 
řešení.  
 
Charakteristika situace 

 
Lidé této země žijí ve světě globálního kapitalismu. Po epoše průmyslové revoluce 

bylo dosaženo epochy vědeckotechnické revoluce a ji provázející objektivní globalizace 
ekonomických, politických, kulturních a dalších společenských vztahů. Světové propojování 
civilizace je znakem pokroku, které se ale ve své kapitalistické formě stává účinným a 
všestranným nástrojem expanze i agrese velkokapitálu, zejména v boji o suroviny a cesty 
k jejich dopravě. Zostřuje rozpory mezi bohatými a chudými zeměmi i mezi privilegovanými 
a neprivilegovanými vrstvami společnosti. 

Česká pravicová koaliční vláda spolu s částí ČSSD se plně podřizuje agresivní 
politice USA, zaměřené na světovou nadvládu v zájmu dalšího zvyšování zisků nadnárodních 
korporací, zejména vojenskoprůmyslového komplexu USA. Pokračující vykořisťování 
pracujících se i u nás projevuje likvidací zbytků sociálního státu. KSČM je dnes jediná 
parlamentní politická strana, která se ve svém programu i v praktické činnosti staví proti 
rozvratu ekonomiky a výprodeji národního majetku zahraničním vlastníkům, proti likvidaci a 
oklešťování principů, na kterých stojí tzv. sociální stát. Právní základ pro takto zaměřenou 
politiku má v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod.    
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 Otevírá se hrozba společenské krize. Nejde jen o krizi mechanismů vládnutí, jejímiž 
projevy jsou vleklé koaliční spory a existence nestabilních vlád, nezájem mnoha občanů o 
volby, zneužívání bezpečnostních složek v bojích ekonomických a politických lobby, slabá 
vymahatelnost práva ve vztahu k silné kriminalitě a korupci. Jde i o vleklou a prohlubující se 
krizi společenských a mravních hodnot a soustavné štěpení společnosti. 
 Pravicovým stranám, zejména ODS, se dosud daří značné části společnosti vnutit 
svou představu vývoje. Praxe pravicových reformních změn však otevírá možnost opětné 
aktivizace části neprivilegovaných, ale i nespokojených nižších středních vrstev. V těchto 
souvislostech se pronikavě rozšiřuje prostor pro působení důsledně levicové strany. Neméně 
pronikavě rostou i nároky na její činnost.        
 

I. Upevňování demokracie a prosperity 
je předpokladem úspěšného rozvoje státu 

 
Hlavní úsilí politiky KSČM bude orientováno:  

-   Na zachování a neměnitelnost volebního systému na základě poměrného zastoupení, 
udržení demokracie v podmínkách pluralitního systému.  

-    Na dosažení rovnoprávnosti všech forem vlastnictví a zajištění ekonomické prosperity 
státu pro všechny na bázi udržitelného rozvoje, harmonického vztahu člověka a 
přírody. 

-   Na ochranu životního prostředí a ekologickou udržitelnost všech aktivit společnosti i 
jednotlivců. 

 
Za priority považujeme: 

a) Nedopustit narušení plurality politického systému pod vlivem mezinárodních i 
vnitropolitických tendencí k silovým řešením, nárůstu neonacismu a fašizujících 
tendencí, včetně dalších pravicově extrémistických projevů. 

b) Strategické podniky ve vlastnictví státu, především u energetické a surovinové 
základny. 

c) Plnou zaměstnanost a ochranu práv zaměstnanců. 
d) Ochranu životního prostředí  s důrazem na ekologicky šetrnou dopravu, energetické a 

materiálové úspory,  obnovitelné zdroje energie a ochranu vodních zdrojů.  
e) Respektovat objektivně vyváženou informaci a rovnoprávný přístup opozičních 

názorů do médií jako jeden z  pilířů demokracie a volebního systému. 
 

 Ke splnění těchto záměrů bude zapotřebí plnit následující úkoly: 
� Navrhnout příslušné zákonné úpravy k  prosazení poměrného zastoupení v orgánech 

zastupitelstev a parlamentu, posílení pravomocí zastupitelstva na úkor Rady, včetně 
ústavní změny na jednokomorový Parlament ČR. (Parlament ČR) 

 
� Opětovně usilovat o přijetí ústavního zákona o obecném referendu, zjednodušit 

vyhlášení sjednocujících podmínek místních a regionálních referend. (Parlament ČR, 
krajská zastupitelstva) 

  
� Za jasně stanovených podmínek navrhnout možnost nezávislého soudního rozhodnutí 

o ztrátě mandátu  poslanců, pokud se v průběhu výkonu svého mandátu podstatně 
odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byli zvoleni. 
(Parlament ČR) 
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� Podporovat všechny formy účasti občanů na řešení veřejných záležitostí, věnovat 
zvýšenou podporu svobodnému sdružování občanů, potírat projevy xenofobie a 
rasové nesnášenlivosti, razantně řešit tendence k neofašismu. (Parlament ČR, krajská 
a obecní zastupitelstva) 

  
� Odstranit všechny formy diskriminace menšin a jednotlivců, včetně migrantů, důraz 

klást  také na důsledné prosazování rovných příležitostí žen a mužů. (Parlament ČR, 
krajská a obecní zastupitelstva) 

  
� Prosazovat urychlení růstu reálných příjmů občanů, u nominální mzdy v horizontu 

pěti let cca o 50% a u průměrného důchodu postavit se zhoršování poměru 
k průměrné mzdě. (Parlament ČR) 

 
� Proti bezbřehé privatizaci prosazovat nezbytný státní sektor v ekonomice - 

postupným odkupem podílu ve vybraných strategických společnostech, podporou 
zřizovatelských aktivit státu a veřejné správy. (Parlament ČR, krajská zastupitelstva) 

  
� Prosadit právní úpravu, která by umožnila státu, krajům a obcím usměrňovat rozvoj a 

strukturu průmyslové výroby. Navrhnout a prosazovat vypracování státních cílových 
programů rozvoje výrobních odvětví. (Parlament ČR, krajská zastupitelstva) 

 
� Prosazovat podporu rozvoje zemědělství a zpracovatelského průmyslu, včetně 

vyjednání výhodných podmínek v rámci EU. Navrhnout a prosazovat opatření k 
dosažení vyvážené bilance dlouhodobě pasivní zemědělské výroby. Bránit další 
likvidaci zemědělského půdního fondu; bránit prodeji zemědělské půdy zahraničním 
subjektům. Prosadit dotace zemědělcům tak, aby pro ně nebylo výhodnější produkci 
vyvážet. (Evropský parlament,  Parlament ČR, krajská zastupitelstva) 

 
� Prosazovat a podporovat  ekologicky udržitelné formy hospodaření, aktivní roli 

zemědělců při ochraně krajiny, ochranu půdy a vody jako nenahraditelných 
přírodních zdrojů,  zachování přirozeného vodního režimu zajišťujícího nejenom 
protipovodňovou ochranu obyvatel, ale především dostatek kvalitních vodních zdrojů. 
(Parlament ČR, orgány strany na centrální i regionální úrovni) 

 
� Zabránit další privatizaci lesů v majetku ČR, přiměřená podpora biopaliv 

odpovídající  podmínkám konkurenceschopnosti ČR. (Parlament ČR) 
 

� Bránit zvýhodňování zahraničního kapitálu a nekontrolovatelnému odčerpávání v ČR 
vytvořených důchodů do zahraničí – zajistit  lepší šance pro české investory a 
výrobce. (Parlament ČR) 

 
� Znovuzavedení progresivního zdanění a  zastavení přesunu daňové zátěže na nepřímé 

daně. (Parlament ČR) 
 

� Podporovat zvýšení konkurenceschopnosti malého a středního podnikání prosazením 
kvalitního přístupu k informacím a zjednodušení povinné agendy a zlepšením 
dostupnosti finančních zdrojů. (Parlament ČR, krajská zastupitelstva) 

  
� Prosadit bezpečný jaderný energetický program v rámci dlouhodobé perspektivy 

energetických potřeb ČR. (Parlament ČR) 
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� Vypracovat a prosadit právní úpravu postavení a povinností územních 

samosprávných celků a státu při zajišťování zaměstnanosti. Navrhovat a prosazovat 
realizaci projektů vytváření nových pracovních míst. (Evropský parlament, Parlament 
ČR, krajská zastupitelstva) 

 
� Podporovat energetickou nezávislost obyvatel ČR budováním lokálních a 

regionálních energetických zdrojů, podporovat širší využívání obnovitelných druhů 
energie a obnovitelných surovin. Prosazovat ekologicky šetrné způsoby získávání 
energie a snižování energetické náročnosti   výroby i spotřeby ve všech oblastech 
života společnosti. Prosazovat recyklační  průmysl odpadů namísto jejich spalování a 
skládkování. (Evropský parlament, Parlament ČR, krajská a obecní  zastupitelstva, 
orgány strany na centrální i regionální úrovni) 

 
� Stanovit ekologické parametry dopravy s důrazem na železniční a integrovanou 

dopravu, překonávání sporů mezi investory silniční dopravy a ekologickými zájmy.  
(Parlament ČR, krajská zastupitelstva, obecní zastupitelstva) 

 
� Prosazovat opatření k účinnému boji proti korupci, všem formám organizovaného 

zločinu a jeho pronikání do ekonomických, politických a státních struktur i  volených 
orgánů všech úrovní  a proti zneužívání funkcí. Iniciovat zákon o majetkovém 
přiznání občanů ČR i dlouhodobě bydlících cizinců. (Parlament ČR) 

 
� Prosazovat v pracovním právu rovnoprávné postavení ve vztahu mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli a nepřipustit oslabení či dokonce zrušení zákoníku práce. (Parlament 
ČR) 

             
II.  Kvalitu života všedního dne zaručí všem 

jen dostatečné sociální funkce státu 
  
Hlavní úsilí politiky KSČM bude orientováno:  

- Na zachování zbývajících a v  následujícím období na postupné rozšiřování a 
upevňování sociálních funkcí státu.  

- Na státní garance, udržení a obnovení základních sociálních jistot a potřeb občanů 
(zdravotní péče, vzdělání, dostupného bydlení, práva na práci a spravedlivou mzdu 
v souladu s právy zakotvenými v Listině základních práv a svobod), na zajištění 
životní úrovně občanů.  

- Na zabezpečení práva obyvatel na kvalitní a zdravé životní prostředí. 
- Na rozvíjení hodnot lidské solidarity, především příjmové, mezigenerační a zdravotní, 

jako  podmínky zdravého života společnosti.  
- Na legislativní i praktické zajištění práv dětí podle Úmluvy o právech dítěte. 
 

Za priority považujeme: 
a) Eliminaci dopadů reformy veřejných financí zrušením či novelizací asociálních 

zákonů. 
b) Zajištění zdravotní péče z veřejného, solidárního a povinného zdravotního pojištění.  
c) Podmínky  pro plnohodnotný život rodin i neúplných, dětí a mládeže, péči o seniory. 
d) Dostupnost bydlení. 
e) Veřejné školství – páteř vzdělávací soustavy. 
f) Dostupnost zdravotně nezávadné vody a potravin všem občanům ČR. 
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g) Bezpečnost občana.   
h) Kulturní a společenské vyžití. 

 
Ke splnění těchto záměrů bude zapotřebí plnit následující úkoly: 

� Zajištění zdravotní péče hrazené pro všechny občany ČR bezplatně, tj. z povinného 
solidárního veřejného zdravotního pojištění, s důrazem na zachování dostupnosti a 
kvality péče. (Parlament ČR, krajská zastupitelstva) 

 
� Iniciovat zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, prosazení každoroční 

valorizace minimální mzdy a všech sociálních podpor a dávek. (Parlament ČR) 
 

� Požadovat zastavení a revokaci všech opatření k  přeměně nemocnic a zdravotních 
pojišťoven na obchodní společnosti, připravit a předložit návrh zákona o 
Zdravotnické záchranné službě. (Parlament ČR, krajská zastupitelstva) 

 
� Navrhnout   změny  v deregulaci   nájemného  podle   zákona  č. 107/2006 Sb.           

o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, prosadit opatření k eliminaci dopadů 
nárůstu nájemného na  sociálně slabší nájemníky. Prosazovat výstavbu obecních 
nájemných bytů s nákladovým nájemným  (startovací byty, domovy seniorů, apod.) a 
podporovat bytová družstva a další formy samosprávy pro výstavbu a správu bytů. 
Iniciovat vytváření jistot pro motivaci mladých k zakládání rodin s dětmi – cenově 
dostupné bydlení, pokračovat ve státní podpoře k stavebnímu spoření, bezúročné 
půjčky apod.  (Parlament ČR, krajská a obecní zastupitelstva) 

 
� Podporovat budování infrastruktury dopravy, zdravotnictví, školství a podnikání ve 

výrobě a službách na venkově s cílem zastavit vylidňování venkova a zlepšit zde 
kvalitu života. (Parlament ČR, krajská a obecní zastupitelstva) 

 
� Podporovat alternativní kulturu a životní styly mládeže, pokud mají humanistický 

charakter, podporovat prevenci před represí podle zásady „Děti nepatří za mříže“. 
(Parlament ČR, krajská a obecní zastupitelstva) 

  
� Zachovat státem garantovaný, průběžný, dávkově definovaný důchodový systém, 

zohledňující princip generační a příjmové solidarity. Požadovat včasné valorizace 
důchodů odpovídající růstu životních nákladů i růstu mezd. Nepřipustit posílení 
dalších pilířů na úkor státního. (Parlament ČR) 

 
� Všestranně podporovat kvalitní život seniorů – tzv. volnočasové aktivity, vzdělávání 

(univerzita třetího věku), lékařská, lázeňská a rehabilitační pracoviště pro seniory a 
zdravotně handicapované spoluobčany.  Usilovat o zajištění finančně dostupné 
nabídky umístění do domova seniorů potřebným či osamělým seniorům. (Parlament 
ČR a krajská a obecní zastupitelstva) 

  
� Vybudování kvalitních předškolních zařízení dostupných pro všechny a vybudování 

kvalitních služeb; prosazovat síť předškolních zařízení s prodlouženou pracovní 
dobou, dodržování pružné pracovní doby či zkráceného pracovního úvazku, 
bezplatný pobyt a finančně dostupné stravování pro děti ve všech ročnících 
mateřských škol. (krajská a obecní  zastupitelstva) 
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� Prosazovat takové podmínky pro osamělé rodiče, aby nebyli diskriminováni v                         
zaměstnání, na úřadech apod. (Parlament ČR, krajská a obecní  zastupitelstva) 

 
� Odmítnout školné ve všech podobách, usilovat o zkvalitnění učebních dokumentů, 

prosazovat na základních školách jednotné, státem dané osnovy, podpořit učňovské 
školství; iniciovat změny ve financování vzdělávání vedoucí k jeho vyšší efektivnosti 
a kvalitě. (Parlament  ČR, krajská zastupitelstva) 

 
� Požadovat dostatečné finanční prostředky pro programy prevence proti závislosti na 

drogách, alkoholu, apod. pro krizová centra, centra pomoci a jejich telefonní linky. 
(krajská a obecní zastupitelstva) 

  
� Podporovat opatření směřující ke zlepšení zajištění bezpečnosti občanů, ochraně 

jejich zdraví, životů a majetku. (Parlament ČR) 
 

� Majetkové vyrovnání s církví řešit s ohledem na již vydané majetky a reálné zájmy 
demokratické většiny obyvatelstva. (Parlament ČR) 

 
� Prosazovat, aby v kultuře nedocházelo k ekonomické, politické či ideologické 

diskriminaci.  Podle toho upravit systém grantů a dotací,  posílit včasnost a pružnost 
rozhodování o finančních prostředcích tak, aby o prostředcích na kulturu 
spolurozhodovali tvůrci a odborníci a ne pouze úředníci a  politici. (Parlament ČR, 
krajská a obecní  zastupitelstva) 

  
� Podporovat rozvoj masové tělovýchovy. Vytvářet podmínky pro dobrovolnou činnost 

občanských sportovních sdružení, k  tomu iniciovat komplexní řešení této 
problematiky i novým zákonem o tělesné kultuře. (Parlament ČR, krajská a obecní  
zastupitelstva) 

 
� Podporovat regionální možnosti rekreace obyvatelstva, podporovat udržitelnost 

využívání volné krajiny s ohledem na její potřebnost a nenahraditelnost v případě 
volnočasových (rekreačních a relaxačních) aktivit obyvatel. (Parlament ČR, krajská a 
obecní  zastupitelstva) 
 

� Podporovat aktivity vedoucí k obnově přírodních prvků ve volné krajině i 
v urbanizovaných oblastech, a to nejenom se zřetelem na obnovu ekologických funkcí 
krajiny, na ochranu půdy a vodních zdrojů, ale také se zřetelem na atraktivnost 
krajiny a možnosti jejího rekreačního využití. (Parlament ČR, krajská a obecní  
zastupitelstva) 

 
 

III. Renesance aktivní politiky míru a mírového soužití 
 

Hlavní úsilí politiky KSČM bude orientováno: 
       -  Na prosazování politiky mírového soužití mezi státy Evropy  a v nejbližším     
           zahraničním i globálním okolí EU jako je Rusko, Čína, Indie, Japonsko apod.  

 -  Na aktivní podíl řešení mezinárodních otázek mírovými prostředky a na odpor vůči 
silovým řešením prostřednictvím ozbrojených sil a vojenských činností.  

 -   Na posílení a využití vlivu a autority mezinárodních a nadnárodních organizací v úsilí    
     o respektování mezinárodního práva. 
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Za priority KS ČM považuje: 
      a)   Všestrannou a vzájemně výhodnou spolupráci ČR se všemi státy. 

b) Aktivní odpor proti rozšiřování americké vojenské přítomnosti v Evropě. 
c) Energetickou bezpečnost ČR a Evropy. 
d) Organizovat hnutí za mír, proti imperialismu a válkám. 

 
Ke splnění těchto záměrů bude zapotřebí plnit následující úkoly: 

� Prosazovat ideje celoevropské bezpečnosti a tomu odpovídající institucionální a 
realizační nástroje na principech helsinského procesu. Pro nejbližší etapu požadovat 
větší emancipaci Evropy a EU vůči NATO a USA. (Evropský parlament, Parlament 
ČR) 

 
� Aktivněji podporovat a podílet se na občanských iniciativách a organizaci veřejných 

protestních akcí občanů, například proti americké vojenské základně. Aktivně 
vystupovat doma i na mezinárodním fóru proti novému kolu zbrojení, odmítat 
v tomto směru jakékoliv záminky, včetně boje proti mezinárodnímu terorismu a 
„darebáckým“ státům. (Parlament ČR, orgány strany na centrální i regionální 
úrovni) 

 
� Podporovat úsilí OSN, nevládních organizací a hnutí o řešení mezinárodních 

konfliktů mírovou cestou podle Charty OSN a dalších norem mezinárodního práva. 
Odmítnout jakékoli doktrinální pokusy USA a NATO o převzetí hegemonie v OSN, 
včetně některých kompetencí OSN a Rady bezpečnosti. Obdobně odmítat rozšiřování 
NATO a jeho novou strategickou koncepci přijatou v Bukurešti 2008. Usilovat o 
zrušení NATO jako o dlouhodobý cíl, minimálně o pozastavení účasti ČR v jeho 
vojenské složce. (Evropský parlament, Parlament ČR) 

 
� Požadovat, aby vysílání jednotek Armády ČR do zahraničních misí, včetně účasti na 

úkolech bojových skupin ozbrojených sil Evropské unie kdekoliv na zeměkouli, bylo 
vždy v souladu  s mandátem RB OSN a mezinárodním právem. (Evropský parlament, 
Parlament ČR) 

 
� Připravit návrh vlastních podmínek energetické spolupráce se zahraničními partnery, 

zejména s Ruskou federací a se zeměmi tranzitu. Seznámit veřejnost s riziky v oblasti 
evropské energetiky a usilovat o snížení energetické závislosti ČR podporou úspor a 
alternativních energetických zdrojů. (Evropský parlament, Parlament ČR) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 


