
PROGRAM
PRO BUDOUCNOST

KKSSČČMM nnaabbíízzíí žžiivvoottaasscchhooppnnáá řřeeššeenníí kk oožžiivveenníí eekkoonnoommiicckkééhhoo rrůůssttuu,, rroozzššíířřeenníí ddeemmookkrraacciiee aa zzvvýý--
ššeenníí žžiivvoottnníí úúrroovvnněě vvěěttššiinnyy oobbyyvvaatteell ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy.. KKSSČČMM ttaakk uussiilluujjee oo nnaappllnněěnníí zzáájjmmůů
aa ppoottřřeebb oobbččaannůů,, ii ttěěcchh,, kktteeřříí vv ppooddmmíínnkkáácchh kkaappiittaalliissmmuu nneemmaajjíí mmoožžnnoosstt zzaabbeezzppeeččiitt vvllaassttnníí
ppooccttiivvoouu pprraaccíí ssvvéé rrooddiinnyy ppřřiimměěřřeennoouu žžiivvoottnníí úúrroovvnníí,, uuppllaattnniitt ssee ppooddllee ddoossaažžeennééhhoo vvzzdděělláánníí
aa kkvvaalliiffiikkaaccee.. 

ZZaa ssoouuččaassnnoouu kkrriizzii nneemmoohhoouu oožžeebbrraaččoovvaanníí oobbččaannéé.. NNeemmaallýý ppooddííll nnaa nníí aallee mmaajjíí kkoorruuppččnnííccii,,
ttuunneelláářřii ii bbaannkkééřřii.. PPrroobblléémmyy nneezzaamměěssttnnaannýýcchh aa ssoocciiáállnněě vvyylloouuččeennýýcchh řřeeššmmee ooddssttrraanněěnníímm jjeejjiicchh
ppřřííččiinn!! KKSSČČMM ooddmmííttáá tteezzii ššíířřeennoouu pprraavviiccíí oo ššeettřřííccíí aa hhoossppooddáárrnnéé pprraavviiccii aa rroozzhhaazzoovvaaččnnéé lleevviiccii,,
kktteerráá zzaaddlluužžuujjee ssttáátt.. LLiiddéé ppoottřřeebbuujjíí pprrááccii aa ssoolliiddnníí mmzzdduu,, nnee ssoocciiáállnníí ddáávvkkyy!!
KKoorruuppččnníí vvllááddaa PPeettrraa NNeeččaassee,, kktteerráá vvzzeeššllaa zz vvoolleebb vv rrooccee 22001100,, bbyyllaa jjeenn vvyyvvrrcchhoolleenníímm pprraa--

vviiccoovvéé ppoolliittiikkyy,, kktteerráá ddlloouuhhooddoobběě ppoošškkooddiillaa ppoolliittiicckkéé,, ssoocciiáállnníí ii eekkoonnoommiicckkéé zzáájjmmyy vvěěttššiinnyy oobbyy--
vvaatteell ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy.. ZZaavvlleekkllaa zzeemmii ddoo ppaassttii nneessyyssttéémmoovvýýcchh šškkrrttůů aa pprroottiilliiddoovvýýcchh ooppaattřřeenníí,,
kktteerréé vveeddoouu kk eekkoonnoommiicckkéé ssttaaggnnaaccii aa ssnniižžoovváánníí žžiivvoottnníí úúrroovvnněě vvěěttššiinnyy oobbččaannůů.. 
NNeessllaavvnnýý kkoonneecc ttééttoo vvllááddyy ppooooddhhaalliill ssyyssttéémm ttěěssnnýýcchh vvaazzeebb nnaa ttzzvv.. kkmmoottrryy ppoolliittiicckkýýcchh ssttrraann

aa lloobbbbiissttiicckkéé sskkuuppiinnyy ss kkrriimmiinnáállnníímm ppoozzaaddíímm.. UUkkáázzaall nnaa pprroohhnniilloosstt ppoolliittiicckkýýcchh eelliitt,, kktteerréé ssee cchhoo--
ppiillyy mmooccii ppoo rrooccee 11998899.. NNaa ttuuttoo sskkuutteeččnnoosstt KKSSČČMM ddlloouuhhooddoobběě ppoouukkaazzoovvaallaa aa kkrriittiizzoovvaallaa jjii..
KKSSČČMM ssii jjee vvěěddoommaa,, žžee nneeeexxiissttuujjee jjeeddnnoodduucchhéé řřeeššeenníí.. JJeejjíí pprrooggrraamm pprroottoo oobbssaahhuujjee kkoommpplleexx

řřeeššeenníí kkrrááttkkooddoobbýýcchh,, ssttřřeeddnněěddoobbýýcchh ii ddlloouuhhooddoobbýýcchh.. KK pprrvvnníímm kkrrookkůůmm KKSSČČMM bbuuddee ppaattřřiitt zzrruu--
ššeenníí aassoocciiáállnníícchh ooppaattřřeenníí pprraavviiccoovvýýcchh vvlláádd aa ooddvvrráácceenníí pprriivvaattiizzaaccee zzbbyyttkkuu vveeřřeejjnnýýcchh sslluužžeebb..
SSttřřeeddnněěddoobbáá ooppaattřřeenníí nnaavvrrhhoovvaannáá KKSSČČMM ssmměěřřuujjíí kk nnaassttaarrttoovváánníí vvyyššššííhhoo vvýýkkoonnuu ččeesskkéé eekkoonnoo--

mmiikkyy,, ppooddppoořřee iinnvveessttiicc aa zzvvýýššeenníí zzaamměěssttnnaannoossttii aa ssoocciiáállnníícchh jjiissttoott zzaamměěssttnnaannccůů ii ddaallššíícchh oobbččaa--
nnůů nnaa zzáákkllaadděě pprriinncciippůů ssoocciiáállnnííhhoo ssttááttuu.. JJeenn pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm ttěěcchhttoo ooppaattřřeenníí mmůůžžee ddoojjíítt kk úúnnooss--
nnéémmuu ssnniižžoovváánníí zzaaddlluužžoovváánníí ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy aa uummoořřoovváánníí jjeejjííhhoo ddlluuhhuu..
SSttrraatteeggiicckkýýmm ccíílleemm KKSSČČMM jjee ssoocciiaalliissmmuuss,, ddeemmookkrraattiicckkáá ssppoolleeččnnoosstt ssvvoobbooddnnýýcchh,, rroovvnnoopprráávv--

nnýýcchh oobbččaannůů,, ssppoolleeččnnoosstt ppoolliittiicckkyy aa hhoossppooddáářřsskkyy pplluurraalliittnníí,, ppoossttaavveennáá nnaa mmaaxxiimmáállnníí oobbččaannsskkéé
ssaammoosspprráávvěě,, pprroossppeerruujjííccíí aa ssoocciiáállnněě sspprraavveeddlliivváá,, ppeeččuujjííccíí oo zzaacchhoovváánníí aa zzlleeppššoovváánníí žžiivvoottnnííhhoo
pprroossttřřeeddíí,, zzaabbeezzppeeččuujjííccíí lliiddeemm ddůůssttoojjnnoouu žžiivvoottnníí úúrroovveeňň aa pprroossaazzuujjííccíí bbeezzppeeččnnoosstt aa mmíírr..
KKSSČČMM jjaakkoo ssttrraannaa nneezzaattíížžeennáá kkoorruuppččnníímmii aafféérraammii ttyyppiicckkýýmmii pprroo oossttaattnníí ppaarrllaammeennttnníí ssttrraannyy,,

ččiitteellnnáá aa ppllnnííccíí ssvvéé sslliibbyy,, ppřřeeddkkllááddáá oobbččaannůůmm ČČeesskkéé rreeppuubblliikkyy tteennttoo pprrooggrraamm pprroo oobbddoobbíí ppoo
ppřřeeddččaassnnýýcchh vvoollbbáácchh ddoo PPoossllaanneecckkéé ssnněěmmoovvnnyy..
OObbnnoovvmmee ddůůvvěěrruu vv ppoolliittiikkuu aa ssttáátt!!



POCTIVOST
SE MUSÍ VYPLÁCET
KKSSČČMM ssee ssoouussttřřeeddíí zzeejjmméénnaa nnaa::
PPrroossaazzoovváánníí zzáákkoonnaa oo mmaajjeettkkoovvýýcchh ppřřiizznnáánníícchh pprroo

vvššeecchhnnyy oobbččaannyy nnaadd uurrččiittoouu vvýýššii hhooddnnoottyy mmaajjeettkkuu,,
rroozzššíířřeenníí iinnffoorrmmaaccíí oo mmaajjeettkkoovvýýcchh ppoomměěrreecchh ppoolliittiikkůů,,
vveeřřeejjnnýýcchh ččiinniitteellůů aa úúřřeeddnnííkkůů ss vvýýzznnaammnnýýmmii pprraavvoommoo--
cceemmii..
PPrrooddlloouužžeenníí pprroommllččeeccíí llhhůůttyy uu ttzzvv.. pprriivvaattiizzaaččnníícchh zzlloo--

ččiinnůů aa pprroovveeddeenníí iinnvveennttuurryy pprrooddeejjůů ssttááttnnííhhoo mmaajjeettkkuu..
NNoovveelluu zzáákkoonnaa oo ffiinnaannččnníí kkoonnttrroollee vvee vveeřřeejjnnéé sspprráávvěě.. 
VVyyvvoozzeenníí oossoobbnníí aa ttrreessttnníí zzooddppoovvěěddnnoossttii kkoonnkkrrééttnníícchh

ččiinniitteellůů ssttááttuu ii mmííssttnníícchh ssaammoosspprráávv zzaa nneekkoommppeetteennttnníí
rroozzhhooddoovváánníí aa zzáávvaažžnnáá ppoocchhyybbeenníí..
PPrroossaazzeenníí zzáákkoonnaa zzaakkaazzuujjííccííhhoo aannoonnyymmnníí lliissttiinnnnéé

aakkcciiee,, kktteerrýý zzáárroovveeňň zzpprrůůhhlleeddnníí vvllaassttnniicckkoouu ssttrruukkttuurruu
ppooddnniikkůů..
DDooddrržžoovváánníí ttrraannssppaarreennttnnoossttii vvýýbběěrroovvýýcchh řříízzeenníí ((vvččeett--

nněě ppooddlliimmiittnníícchh)) aa zzaavveeddeenníí úúččiinnnnééhhoo ssyyssttéémmuu vveeřřeejj--
nnééhhoo sslleeddoovváánníí zzaakkáázzeekk oodd zzaaddáánníí aažž ppoo rreeaalliizzaaccii..
VVyyttvváářřeenníí ttaakkoovvýýcchh ppooddmmíínneekk pprroo PPoolliicciiii ČČRR,, HHaassiiččsskkýý

zzáácchhrraannnnýý ssbboorr aa cceellýý IInntteeggrroovvaannýý zzáácchhrraannnnýý ssyyssttéémm,,
kktteerréé ppoovveeddoouu kkee zzvvýýššeenníí jjeejjiicchh aakkcceesscchhooppnnoossttii..

Zavedení hmotné odpovědnosti státních úředníků,
soudců i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způ-
sobí škodu na státním nebo veřejném majetku. 
Vytváření legislativních předpokladů pro předcházení

korupci ve veřejné správě a formulování protikorupč-
ního programu, zaměřeného na činnost volených
zástupců na všech úrovních státních a zastupitelských
orgánů, ale i vyšších úředníků státní a veřejné správy.
Omezení a regulování lobbingu podle zákonných

pravidel.
Udržení profesionálů a specialistů v rámci Policie

ČR, stabilizace policejního sboru a výchova nových
odborníků s ohledem na růst nároků výkonu služby.
Jednotnou organizační strukturu Policie ČR a obno-

vu specializovaných útvarů, upevnění struktury a zlep-
šení vybavení základních útvarů Policie ČR.
Prosazování zákona o státní službě, který umožní

odpolitizovat státní správu, profesionalizovat státního
úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej
chránit proti politickým a jiným tlakům.
Zvýšení výslednosti práce orgánů činných v trestním

řízení od vytvoření společenského tlaku na zrychlení
práce soudů až po efektivnější činnost policie a orgá-
nů činných v trestním řízení, včetně odborného
a materiálního zázemí. 
Zpřísnění trestů za korupci a častější využití trestu

propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněži-
tých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech
veřejných.
Tvrdé postihy za svévolné předražování státních

zakázek, založené na tichém kartelu soutěžících firem
a zkorumpovaných úředníků. 
Zachování struktury Hasičského záchranného sboru

ČR v čele s generálním ředitelstvím. Personální audit
a analýzu využitelnosti zařízení GŘ HZS ČR. 
Podporu dobrovolných hasičů zařazených do jedno-

tek Sborů dobrovolných hasičů, které jsou součástí
poplachových plánů. 

Rozšíření daňových úlev pro členy jednotek Sboru
dobrovolných hasičů a jednotek požární ochrany aktiv-
ně zasahující ve výjezdových jednotkách a daňové
zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří tyto členy aktivně
zasahující ve výjezdových jednotkách zaměstnávají.

PRÁCI MÍSTO
SOCIÁLNÍCH DÁVEK
KKSSČČMM ssee ssoouussttřřeeddíí zzeejjmméénnaa nnaa::
ZZaajjiiššttěěnníí kkvvaalliittnnííhhoo vvzzdděělláánníí aa ssttaabbiillnníícchh pprraaccoovvnníícchh

mmíísstt.. OOddbboorrnnoouu ppřříípprraavvoouu ddllee ppooppttáávvkkyy ttrrhhuu pprrááccee
zzvvýýššiitt zzaamměěssttnnaatteellnnoosstt pprraaccoovvnníícchh ssiill..
PPrroossaazzoovvaatt pprráávvoo nnaa pprrááccii aa sspprraavveeddlliivvéé ooddmměěňňoovváá--

nníí.. ZZaassttaavviitt ssttaaggnnaaccii rreeáállnnéé úúrroovvnněě mmeezzdd aa ppllaattůů pprraa--
ccuujjííccíícchh aa ččeelliitt nneeppřřiimměěřřeennýýmm rroozzddííllůůmm vv ooddmměěňňoovváánníí..
PPooddppoorruu pprroorrůůssttoovvýýcchh,, cchhyyttrrýýcchh aa iinnoovvaattiivvnníícchh iinnvveess--

ttiicc aa ppooddppoorruu eexxppoorrttuu jjaakkoo zzáákkllaadduu oobbnnoovvyy ssííllyy aa kkoonn--
kkuurreenncceesscchhooppnnoossttii nnaaššíí eekkoonnoommiikkyy..
NNáávvrrhh nnaa vvyyttvvoořřeenníí vveeřřeejjnnéé kkoommeerrččnníí bbaannkkyy bbeezz

ppooppllaattkkůů,, ssee zzaarruuččeennýýmm zzhhooddnnoocceenníímm vvkkllaaddůů
aa ddoossttuuppnnoouu úúrrookkoovvoouu mmíírroouu nnaa ppoosskkyyttoovvaannéé úúvvěěrryy..
PPrroossaazzoovváánníí ssttáátteemm ggaarraannttoovvaannéé ppoottrraavviinnoovvéé bbeezz--

ppeeččnnoossttii aa ssoobběěssttaaččnnoossttii,, oobbnnoovveenníí ppřřííssnnýýcchh ppoottrraavvii--
nnáářřsskkýýcchh nnoorreemm kkvvaalliittyy ppoottrraavviinn..
PPooddppoorruu kkoonnkkuurreenncceesscchhooppnnoossttii mmaallééhhoo žžiivvnnoosstteenn--

sskkééhhoo,, oobbeeccnnííhhoo aa ddrruužžsstteevvnnííhhoo ppooddnniikkáánníí..

Opětovné posílení pracovního práva zaměstnanců
a jejich zástupců. Přednost zaměstnávání na pracovní
smlouvu před dohodami.
Všechny formy práce zrovnoprávnit ve vztahu

k daňovým a pojistným plněním. Vyrovnání neopráv-
něných rozdílů v odměňování žen a mužů - za stej-
nou práci stejnou odměnu.
Postupné snižování ročního pracovního fondu a zvy-

šování mezd. Obojí na úroveň průměru EU! Zajistí se
tím uvolnění nových pracovních míst i úspory na výda-
jích za sociální dávky.
Uzákonění práva na první zaměstnání pro absolven-

ty škol. Podpora absolventských míst pro zaměstna-
vatele.
Znovuzavedení slev na daních u pracujících důchodců.
Postupné zvyšování minimální mzdy až na 

14 000 Kč (na 50 % průměrné mzdy).
Odhalování nelegálního zaměstnávání včetně zneuží-

vání tzv. švarcsystému, kontrola dodržování pracovně
právních předpisů a bezpečnosti a ochrany při práci.
Nezvyšování nepřímých daní zejm. DPH – požaduje-

me postupný návrat k sazbám před rokem 2007 (tj. 
5 a 19 %). Jednání s EU o zavedení nulové sazby
DPH na léky.
Opětovné zařazení kultury do snížené sazby DPH

a zvýšení výdajů na kulturu na 1 % státního rozpo-
čtu, zavedení daňových asignací.
Vrácení progrese do daně z příjmu fyzických osob –

aktuálně zavést po zrušení superhrubé mzdy 3 pásma,
19 %, 25 % a 32 %, a časem znovu 5 pásem. 
Zavedení druhého pásma u daně z příjmu právnic-

kých osob ve výši 25 % pro zisky nad 10 milionů Kč,
do zisku 10 milionů Kč ponechat zdanění 19 %.
Zavedení tzv. milionářské daně a daně na luxusní

zboží.



Prosazování efektivnějšího zdanění spekulačních přesu-
nů kapitálu bez další zátěže klientů bankovních ústavů. 
Vypracování konceptu obnovy ekonomiky spolu

s návrhem restrukturalizace ekonomiky ČR s akcen-
tem na vybrané obory průmyslu a zemědělství a spo-
jené s diverzifikací výroby a služeb.
Zpřísnění odpovědnosti vlády za výkon vlastnických

práv státu v podnicích s majetkovou účastí státu
a zastavení další privatizace důležitého majetku státu.
Koncepční charakter aktivit státu v ekonomice, zří-

zení veřejných fondů hospodářské rekonstrukce pro
strategické řízení veřejných investic.
Zakládání nových podniků, dále výkup akcií vedou-

cí k posílení státního majetku v podnicích důležitých
pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu,
ve strategických oblastech, jako jsou energetika, infor-
mační služby, bankovnictví, podpora zahraničního
obchodu, též voda a kanalizace či těžba surovin.
Podporu exportu a ochrana hospodářských zájmů

ČR s pomocí posílení pojištění a exportních úvěrů,
rozvoje informačních a zprostředkovatelských služeb
a práce obchodních oddělení zastupitelských úřadů
ČR v zahraničí.
Podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací a jejich

investiční a finanční zabezpečení na relativní úrovni
srovnatelné s nejvyspělejšími státy, tj. celkově ze
všech zdrojů 3 % HDP.
Prověření politiky státních pobídek do soukromých

investic, zaměřit je především na tvorbu pracovních
míst.
Vytvoření rovných podmínek pro domácí a zahranič-

ní kapitál a zabránění odčerpávání v ČR vytvořeného
zisku do zahraničí – pro lepší šance českých investo-
rů a výrobců i posílení příjmů rozpočtu.
Zachování státní podpory stavebního spoření

a hypoték. 
Omezování nátlakových praktik obchodních řetězců

zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů
z ČR. 
Snížení nadměrné marže v podnikání s energií

s pomocí činnosti ERÚ a ÚOHS.
Prosazování takové právní úpravy, která by umožni-

la státu, krajům a obcím usměrňovat rozvoj a struk-
turu průmyslové výroby.
Omezení zbytečného dovozu dotovaného zahraničního

zboží a potravin např. uvalením kompenzačního poplat-
ku pro dovozce ve výši dotace, kterou vlády západních
zemí tomuto zboží poskytují. Získané prostředky využít
např. k rozvoji potravinářského komplexu.
Omezování výstavby velkých logistických center

v ČR, vyžadující další zábor zejména zemědělské
půdy.
Preferenci veřejné drážní a linkové dopravy v přepra-

vě cestujících s cílem zabezpečit tak dopravu po
všechny dny v týdnu do škol, k orgánům veřejné sprá-
vy, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za kul-
turou, rekreací apod.
Prosazování železniční dopravy jako páteře dopravní

soustavy (doprava nejméně narušující životní prostředí).
Při rozdělování investic mezi silniční a železniční
dopravní infrastrukturu akcentovat více drážní dopravu.
Prosazování kombinované veřejné dopravy. 
Zrušení osvobození mezinárodní nákladní dopravy od

daní (jednáním v EU i WTO), které umožní omezit
zbytnou dopravu a odstranit deformaci trhu.

Upřednostňování staveb silničních obchvatů měst
a obcí v investicích silniční dopravní infrastruktury,
využívání Státního fondu dopravní infrastruktury.

BUDOUCNOST MLÁDÍ,
JISTOTY STÁŘÍ
KKSSČČMM ssee ssoouussttřřeeddíí zzeejjmméénnaa nnaa::
ZZrruuššeenníí ttzzvv.. rreegguullaaččnníícchh ppooppllaattkkůů vvee zzddrraavvoottnniiccttvvíí

aa ssttrrooppůů pprroo ooddvvooddyy nnaa zzddrraavvoottnníí aa ssoocciiáállnníí ppoojjiiššttěěnníí
zzaavveeddeennéé pprraavviiccoovvýýmmii vvllááddaammii..
DDlloouuhhooddoobboouu ssttaabbiilliizzaaccii 11.. ssttááttnnííhhoo ddůůcchhooddoovvééhhoo

ppiillíířřee aa uummrrttvveenníí nnoovvééhhoo 22.. ppiillíířřee nnaa ssoouukkrroomméé ssppoořřee--
nníí,, kktteerrýý vvyyvvááddíí ppeenníízzee zzee ssoolliiddáárrnnííhhoo ssyyssttéémmuu aa vvyyppllaa--
ttíí ssee ((ppookkuudd nneezzkkrraacchhuujjee)) ppoouuzzee úúzzkkéé sskkuuppiinněě oobbyyvvaa--
tteell.. 
ZZaavveeddeenníí iinnssttiittuuttuu ttzzvv.. mmiinniimmáállnnííhhoo ddůůcchhoodduu nnaadd úúrroo--

vveeňň žžiivvoottnnííhhoo mmiinniimmaa ((ss jjeehhoo ppoossttuuppnnýýmm zzvvyyššoovváánníímm
aažž nnaa 1100 000000 KKčč mměěssííččnněě))..
PPrroossaazzeenníí rreeffeerreennddaa oo ddaallššíímm oossuudduu zzáákkoonnaa oo ttzzvv..

ccíírrkkeevvnníícchh rreessttiittuuccíícchh aa uurryycchhlleennéé zzrruuššeenníí ppřřííssppěěvvkkuu
ssttááttuu nnaa ččiinnnnoosstt ccíírrkkvvíí..
OOddmmííttnnuuttíí šškkoollnnééhhoo vvee vvššeecchh ppooddoobbáácchh ppřřii řřááddnnéémm

pprrůůbběěhhuu ssttuuddiiaa.. 
ZZaajjiiššttěěnníí kkvvaalliittnníícchh vveeřřeejjnnýýcchh aa ssoocciiáállnníícchh sslluužžeebb

ddoossttuuppnnýýcchh vvššeemm ppoottřřeebbnnýýmm oobbččaannůůmm..

Prosazování vzniku páteřní sítě neziskových nemoc-
nic, ambulancí a lékáren. 
Zajištění bezplatné léčebné a preventivní zdravotní

péče na základě všeobecného zdravotního pojištění
s důrazem na zachování její dostupnosti a kvality. 
Zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny.
Neomezování podílu zaměstnavatelů na proplácení

náhrady mzdy v případě nemoci a zvýšení plnění –
nemocenské dávky u dlouhodobých nemocí.
Převedení úrazového pojištění zaměstnanců zaměst-

navateli z privátního sektoru na stát.
Přehodnocení metodiky posuzování závislosti posti-

žených a dalších osob na péči s cílem umožnit jim
důstojný život.
Stanovení pravidel pro marketingové pobídky farma-

ceutických firem, které se promítají do cen léků, a boj
proti dalším druhům korupce ve zdravotnictví.
Přesun těžiště zdravotní péče do oblasti prevence

a výchovu k větší odpovědnosti občana za své zdraví.
Zajištění následné rehabilitační a lázeňské péče jako

nedílné součásti péče o zdraví.
Pravidelnou valorizaci důchodů a sociálních dávek

podle inflace a vývoje průměrných mezd.
Zastavení klouzavého posouvání hranice prodlužová-

ní věku pro nárok na starobní důchod. Nalezení dal-
ších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důcho-
dového systému.
Výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seni-

ory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celoden-
ní péči, zachování současných sociálních zařízení pro
seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které
seniorům umožní zůstat v domácím prostředí. 
Prosazování zákona o sociálním bydlení, stanovení

normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších
opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby sta-
rých a bezmocných nebo sociálně ohrožených. 



Státní podporu výstavby startovacích a sociálních
bytů, zejména formou družstevního a obecního bydle-
ní s dostupným nájemným.
Státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitko-

vé a pitné vody, stočného, tepla a paliv, boj proti
jejich nadměrnému zvyšování.
Zpracování politiky bydlení jako součásti rozvoje

každé obce a zajištění bydlení pro obyvatele obce,
včetně řádné péče o dosavadní bytový fond, a kaž-
doroční výstavbu 30 000 nových bytů v souladu
s místní poptávkou po bydlení.
Prosazování výstavby družstevních domů a bytů na

neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje
bydlení a stavebního spoření.
Státní podporu a rozšiřování kapacit jeslí, mateř-

ských škol a služeb pro rodiče. Zavedení povinné bez-
platné docházky v posledním ročníku mateřských škol.
Podporu učňovskému a technickému školství

a změny ve financování vzdělávání, posilující jeho
efektivnost a kvalitu. Na financování by se měly podí-
let i firmy, pro které jsou studenti připravováni.
Zkvalitnění učebních dokumentů a osnov; zavedení

jednotných učebních osnov na úrovni základních škol.
Poskytování státních sociálních stipendií a stipendií

nejtalentovanějším studentům na základě jednotných
kritérií.
Zajištění a rozvoj finančně dostupných a kvalitních

kolejí a menz.
Optimalizaci počtu vysokých škol na základě nároč-

ných akreditací.
Obnovu aktivní pomoci Úřadu práce ČR při vyhle-

dávání vhodných pracovních míst a rekvalifikací pro
nezaměstnané, zejména z řad mladistvých a dlouho-
době nezaměstnaných.
Podporu veřejné diskuse o evropské iniciativě za tzv.

bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobé-
ho hlediska garantovat všem občanům EU bezpodmí-
nečné, individuální právo na uspokojení jejich materi-
álních potřeb k vedení důstojného života.
Zpracování koncepce propopulační politiky zahrnují-

cí podporu mladých rodin a zvýšení porodnosti.
Slaďování rodinného a pracovního života pomocí

spravedlivě odměňovaných flexibilních forem práce.
Účinnější koordinaci zainteresovaných subjektů

v práci na úseku sociálně právní ochrany dětí
a finanční a personální posílení sociálně právní péče
o děti a dalších sociálních služeb, zejména mediace. 
Uzákonění náhradního výživného jako nároku dítěte

garantovaného a posléze vymáhaného státem, zejmé-
na v případech rodiče, starajícího se o postižené dítě.
Vedení obcí či sdružení obcí k reálnému, finančně

zvládnutelnému střednědobému plánování sociálních
služeb (komunitní plány).
Zamezení posilování privátních sociálních služeb na

úkor státních, krajských či obecních organizací.
Resocializační programy pro bezdomovce, podporu

chráněného bydlení, azylových domů, vývařoven
a lékařských středisek pro bezdomovce. 
Prosazování bezplatného vstupu do Národního

muzea, Národní galerie a dalších podobných kulturních
institucí jako součásti vzdělávání celého národa.
Na větší podporu státu a veřejné správy při vytvá-

ření podmínek pro tělovýchovu, sport, turistiku a rekre-
aci občanů i její dostupnost - zejména dětí a mláde-
že z nízko příjmových rodin.

Podporu neprofesionální kultury, tvůrců a interpretů
vychovávajících zejména mládež ke slušnému chování,
úctě k práci, občanské snášenlivosti a tradicím.
Obranu existující sítě kulturních zařízení a podporu

jejího rozšiřování, jakožto i podporu kulturního života
v regionech a oživení kulturních památek.
Veřejnoprávní televizi a rozhlas kultivovaně sloužící

veřejným zájmům, otevřít otázku financování veřejno-
právních medií, nezávislá kontrola vyváženosti a objek-
tivity informací ve veřejnoprávních médiích. 
Prosazování čistoty a ochrany českého jazyka

v médiích a při výuce na všech stupních škol.
Spolupráci občanského sektoru a státních orgánů na

efektivní ochraně spotřebitelů zboží a služeb. 
Ochranu práva žen na rozhodování o vlastním těle,

hrazení antikoncepce ze zdravotního pojištění na pod-
poru plánovaného rodičovství. 

ODPOVĚDNOST
K PROSTŘEDÍ,
VE KTERÉM ŽIJEME
KKSSČČMM ssee ssoouussttřřeeddíí zzeejjmméénnaa nnaa::
PPrroossaazzoovváánníí ssttrraatteeggiiee uuddrržžiitteellnnééhhoo rroozzvvoojjee ssppoojjeennéé

ss vviizzíí ddlloouuhhooddoobbééhhoo eekkoonnoommiicckkééhhoo rroozzvvoojjee vv ssoouullaadduu
ssee ssoocciiáállnníí ssoouuddrržžnnoossttíí aa eekkoollooggiicckkýýmmii ssttaannddaarrddyy..
EEffeekkttiivvnněějjššíí pprroottiippoovvooddňňoovvoouu oocchhrraannuu aa zzlleeppššeenníí

vvooddnníícchh ppoomměěrrůů vv kkrraajjiinněě.. OOcchhrraannuu zzddrroojjůů ppiittnnéé vvooddyy
aa vvooddnníícchh zzddrroojjůů.. 
NNaalleezzeenníí ssppoolleeččeennsskkyy ppřřiijjaatteellnnéé aa úúmměěrrnnéé mmeezzee

ttěěžžbbyy nneerroossttnnýýcchh ssuurroovviinn..
PPooddppoorruu eekkoollooggiicckkýýcchh ffuunnkkccíí zzeemměědděěllssttvvíí,, eekkoollooggiicc--

kkéé kkrraajjiinnoottvvoorrbbyy aa uurrbbaanniissttiikkyy aa nnaa oocchhrraannuu bbiiooddiivveerr--
zziittyy..
PPooddppoorruu eekkoollooggiicckkyy ššeettrrnnýýcchh ddrruuhhůů ddoopprraavvyy,, zzeejjmméé--

nnaa kkoommbbiinnoovvaannéé ddoopprraavvyy,, vvnniittrroozzeemmsskkéé vvooddnníí ddoopprraavvyy
aa žžeelleezznniiččnníí ddoopprraavvyy..
PPrroossaazzoovváánníí eekkoollooggiicckkyy ššeettrrnnýýcchh aa ffiinnaannččnněě úúnnooss--

nnýýcchh zzppůůssoobbůů zzíísskkáávváánníí eenneerrggiiee aa ssnniižžoovváánníí eenneerrggeettiicc--
kkéé nnáárrooččnnoossttii vvýýrroobbyy ii ssppoottřřeebbyy vvee vvššeecchh oobbllaasstteecchh..
ZZvvýýššeenníí ppooddíílluu oobbnnoovviitteellnnýýcchh zzddrroojjůů eenneerrggiiee,, aavvššaakk

bbeezz ddooddaatteeččnnééhhoo rrůůssttuu cceenn eenneerrggiiíí pprroo ssppoottřřeebbiitteellee..

Zlepšení dlouhodobě špatné kvality ovzduší, a to
nejenom v Moravskoslezském kraji, ale na velké části
území ČR. 
Zahájení systémových změn ve způsobu nakládání

s odpady, především s jejich tříděním a recyklací, roz-
víjení průmyslu zpracování odpadů.
Dodržování zákazu dovozu odpadů ze zahraničí

k uskladnění a likvidaci v ČR.
Podporu energetické nezávislosti ČR, a to dalším

využíváním jaderné energetiky, ekonomicky rozumným
využíváním obnovitelných zdrojů energie a postupným
snižováním spotřeby uhlí v teplárenství a energetice. 
Úměrné meze těžby nerostných surovin a účinná

opatření proti znečišťování půdy a horninového prostře-
dí průmyslovou výrobou, podporu rekultivace a sanace. 
Prosazování udržitelných forem hospodaření, aktivní

role zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy
vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního
fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů.



Provedení zásadních systémových změn státní sprá-
vy v oblasti životního prostředí. V exekutivě zohledňo-
vat soulad ekologických a národohospodářských prio-
rit. 
Udržení práva občanů být informován o ekologic-

kých dopadech hospodářských činností a staveb
a práva účastnit se spolurozhodování o životním pro-
středí.
Výsadbu druhově pestřejších lesů; vymezování prvků

územního systému ekologické stability v územních plá-
nech a realizaci těchto plánů.
Pokračování výstavby a modernizací čistíren odpad-

ních vod a kanalizačních systémů.
Vnímání myslivosti, rybářství, včelařství, chovatelství

a zahrádkářství jako součásti systému ochrany příro-
dy.
Intenzivní dialog s ekologickými odborníky, struktura-

mi občanského a ekologického hnutí napříč politickým
spektrem. 

VÍCE ROZHODOVACÍCH
PRAVOMOCÍ LIDEM!
KKSSČČMM ssee ssoouussttřřeeddíí zzeejjmméénnaa nnaa::
PPřřiijjeettíí úússttaavvnnííhhoo zzáákkoonnaa oo oobbeeccnnéémm rreeffeerreenndduu

aa zzjjeeddnnoodduuššeenníí vvyyhhllaaššoovváánníí mmííssttnníícchh aa rreeggiioonnáállnníícchh
rreeffeerreenndd..
PPoossíílleenníí úúččaassttii oobbččaannůů nnaa ttvvoorrbběě ppoolliittiicckkýýcchh rroozzhhoodd--

nnuuttíí,, ppoossíílleenníí vveeřřeejjnnéé kkoonnttrroollyy,, ttrraannssppaarreennttnnoossttii pprrááccee
vvššeecchh zzaassttuuppiitteellsskkýýcchh oorrggáánnůů..
ZZaahháájjeenníí ddiisskkuussee oo uuppřřeessnněěnníí ččii zzddookkoonnaalleenníí ÚÚssttaavvyy

ČČRR aa kkllííččoovvýýcchh zzáákkoonnůů ss ccíílleemm uuppeevvnniitt ddeemmookkrraattiicckkýý
pprráávvnníí ssttáátt aa oobbhháájjiitt pprriinncciipp ssvvoobbooddnnéé ssoouuttěěžžee ppoolliittiicc--
kkýýcchh ssttrraann vv rráámmccii ppaarrllaammeennttnnííhhoo ssyyssttéémmuu..
OOppaattřřeenníí ssmměěřřuujjííccíí kk ppoossttiihhuu ssuubbjjeekkttůů ppoosskkyyttuujjííccíícchh

nneevvýýhhooddnnéé ppůůjjččkkyy aa kk zzaammeezzeenníí nneeoopprráávvnněěnnýýcchh aa ppřřee--
ddrraažžeennýýcchh eexxeekkuuccíí mmaajjeettkkuu..
TTvvrrddéé ppoossttiihhyy vvůůččii ssppeekkuullaannttůůmm ss bbyyttyy,, ppoozzeemmkkyy

aa vvůůččii lliiddeemm zznneeuužžíívvaajjííccíímm ssoocciiáállnníí ddáávvkkyy vvššeehhoo ddrruuhhuu..

Odstranění ekonomických překážek přístupu občanů
k právu (bezplatná právní pomoc, úprava soudních
a správních poplatků apod.).
Větší ochrana dlužníků, posílení kontroly zákonných

exekutorů, jasná pravidla pro nebankovní poskytovate-
le spotřebitelských úvěrů; hodnota dluhu by neměla
nepřiměřeně narůstat o lichvářské úroky a nadměrné
sankce.
Podpora dluhového poradenství, finančního poraden-

ství a finanční gramotnosti, předcházení insolvenci
domácností.
Prosazování návrhu zákona o poměrném zastoupení

v orgánech zastupitelstev a parlamentu. Posílení pra-
vomocí zastupitelstva na úkor rady, posoudit možnost
změny na jednokomorový Parlament ČR, popř. přemě-
ny Senátu na zástupce regionů.
Uzákonění možnosti (za jasně stanovených podmí-

nek) nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandá-
tu poslance, pokud se v průběhu výkonu svého man-
dátu podstatně odchýlí od volebního programu politic-
kého subjektu, za který byl zvolen.
Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání

i uměleckého projevu. Odmítnutí snah omezovat tuto

svobodu autoritativními zásahy politiků a pokusy kri-
minalizovat pomocí zákonů celé myšlenkové proudy
a jejich představitele. 
Obnovení důvěry veřejnosti v právo a možnost jeho

dodržování. Zjednodušení právního řádu a stabilizace
právního systému. 
Zrychlení a zjednodušení soudního řízení bez újmy

na právech účastníků řízení (jen výjimečně vracet věc
k novému posouzení). 
Posilování právního vědomí občanů a rozšíření práv-

ní výchovy, její zařazení do výukových programů všech
typů škol. 
Důsledný boj proti všem formám násilí na ženách,

dětech a seniorech.
Podporu sdružování dětí a mládeže a jejich spoluú-

časti na všech úrovních na rozhodování o věcech,
které se jich týkají; přijetí zákona o dětech a mláde-
ži, uzákonění institutu dětského ombudsmana.
Podporu občanských sdružení a iniciativ - konzulto-

vat s nimi připravované legislativní i exekutivní změny.
Prohloubit spolupráci s nimi, s odbory a levicovými
i sociálně cítícími věřícími.
Podporu snah zaměřených proti omezování svobody

internetu.
Redukci uměle posilovaných monopolů v oblasti

vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké
korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších
firem. 
Zkrácení nepřiměřených lhůt ochrany autorských

práv.
Podporu rovného přístupu k využití informačních

technologií všemi generacemi a ve všech oblastech
života. 

ANO SVĚTU,
NE ZBRANÍM
KKSSČČMM ssee ssoouussttřřeeddíí zzeejjmméénnaa nnaa::
DDůůsslleeddnnéé uuppllaattňňoovváánníí CChhaarrttyy OOSSNN aa ppoossiilloovváánníí kkllíí--

ččoovvéé rroollee OOSSNN,, rreessppeekkttoovváánníí aa ddooddrržžoovváánníí mmeezziinnáárroodd--
nnííhhoo pprráávvaa pprroo vvššeecchhnnyy zzeemměě.. 
ZZaammeezzeenníí jjaakkýýmmkkoollii ssnnaahháámm oo vvýýssttaavvbbuu cciizzíícchh vvoojjeenn--

sskkýýcchh zzáákkllaaddeenn nnaa úúzzeemmíí ČČRR aa oo úúččaasstt nnaa vvoojjeennsskkýýcchh
zzáássaazzíícchh nnaa cciizzíímm úúzzeemmíí bbeezz mmaannddááttuu RRBB OOSSNN..
PPřřeekkoonnáánníí aaggrreessiivvnníícchh bbeezzppeeččnnoossttnníícchh bbllookkůů aa pprroo--

ssaazzoovváánníí mmooddeerrnněějjššíí,, kkoolleekkttiivvnníí cceellooeevvrrooppsskkéé oorrggaanniizzaa--
ccee bbeezzppeeččnnoossttii.. 
PPookkrraaččoovváánníí ttrraaddiicc hheellssiinnsskkééhhoo mmíírroovvééhhoo pprroocceessuu

zzeejjmméénnaa vv oobbllaassttii mmíírroovvéé ddiipplloommaacciiee aa lliiddsskkýýcchh pprráávv,,
bbeezz rreecciiddiivv ssttuuddeennéé vváállkkyy..
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Odmítání jakéhokoli vměšování zahraničních nátlako-
vých skupin, včetně spolků vznášející požadavky
odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí ČR, jakož
i zpochybňování dekretů prezidenta Beneše. 
Uplatnění principu nedotknutelnosti státních hranic,

odmítnutí separatistických snah porušujících uspořádá-
ní Evropy po 2. světové válce. 



Plné zajištění rovnoprávného postavení členských
zemí v politických institucích EU. Cílevědomě odmítat
rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokra-
cie v politickém rozhodování EU a odstranit je. 
Požadavek na zrušení NATO jako dlouhodobý cíl

a jako minimální cíl vystoupení ČR z jeho vojenských
struktur. Pojetí bezpečnosti ČR a Evropy v celoevrop-
ském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti. 
Revizi nepřijatelné praxe NATO z roku 1999, která

obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení dale-
ko za hranicemi členských zemí i bez mandátu podle
mezinárodního práva. 
Požadavek na obnovení obranyschopnosti České

republiky, vypracování nové obranné a bezpečnostní
strategie ČR a tomu odpovídajících ekonomických
podmínek. 
Zpřísnění podmínek vyslání ozbrojených složek vojá-

ků Armády ČR do zahraniční -uskutečňovat je pouze
se souhlasem obou komor parlamentu a na základě

požadavku Rady bezpečnosti OSN. Humanitární mise
podle situace a vlastních možností speciálních sil ČR
a Armády ČR.
Požadavek optimalizace bezpečnostního systému

ČR, úpravy kompetencí a sladění prováděcích činnos-
tí mezi Hasičským záchranným sborem, Policií ČR,
Záchrannou zdravotní službou a Armádou ČR jako
součástí jednoho integrovaného multifunkčního celku -
podmínku jeho připravenosti čelit bezpečnostním rizi-
kům na vlastním území, včetně projevů mezinárodního
terorismu. 
Udržení výjimečných vztahů a užší spolupráce se

Slovenskem na bázi rovnoprávnosti a vzájemné výhod-
nosti, v rámci rozvoje dobrých vztahů se sousedními
zeměmi a v rámci Visegrádské skupiny a CEFTA. 
Odmítnutí snah, aby pod záminkou boje proti tero-

rismu docházelo k omezování občanských a lidských
práv, rozvoji zbrojení a ke zhoršování životních podmí-
nek lidí.


