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ÚVODNÍK 

 

 Vážení čtenáři Informačního zpravodaje, 

 

 léto a s ním čas prázdnin a dovolených je za námi a pomalu přichází podzim. V letním čase ani 

média nepracují naplno a zvykli jsme si tuto dobu nazývat okurkovou sezonou. Ale nevím, jestli toto 

léto okurkovou sezonou bylo. Nekončící migrační vlna a s ní spojovaný terorismus přináší celé Evropě 

nekonečnou řadu problémů. Nestačíme ani sledovat všechny atentáty, které příslušníci Islámského státu 

během oné „okurkové sezony“ provedli. V paměti určitě zůstane atentát v Nice, při kterém zahynulo 84 

lidí a mnoho dalších bylo zraněno. Ani olympijské hry neproběhly jako největší svátek sportu. Vyřazení 

ruských atletů údajně kvůli organizovanému dopinku vyvolalo velkou diskusi a určitě jejich 

nepřítomnost hry v Riu poznamenala. To vše nám média okořeňují presidentkou kampaní v USA. 

 Ze všech sdělovacích prostředků se na nás valí spousta informací a je těžké všechny zpracovávat, 

obzvlášť v tom letním čase, kdybychom měli odpočívat a sbírat síly pro nadcházející čas. Zatím jen 

billboardy některých stran u cest nám připomínají, že podzim bude časem volebním. Pravý předvolební 

boj teprve nastane a zastíní vše ostatní. Naše poštovní schránky budou plnit letáčky menší, větší a 

největší, podle toho kolik ta či ona strana má k dispozici finančních prostředků. Na mnohých si přečteme 

líbivá hesla a sliby, které jsou nereálné a těžko splnitelné (např. zrušení televizních poplatků pro 

seniory). Ve srovnání s tím vším se může náš volební program pro krajské volby zdát obyčejný. Ale o to 

více je pro lidi pochopitelný a splnitelný. Navíc naši zástupci ve vedení kraje dokázali, že volební 

program pro ně není cár papíru, ale je to závazek vůči voličům, který se svými koaličními partnery 

v průběhu čtyř let plnili. Možná naši nově zvolení zastupitelé nebudou mít na všechno recept, ale 

v každém případě jsou si vědomi velké odpovědnosti, kterou tato funkce přináší. Náš kraj je sice 

nejmenší, ale zvolení zastupitelé budou hájit zájmy 584 676 občanů, kteří v tomto kraji žijí. A KSČM 

chce, aby se v našem kraji žilo dobře mladým rodinám, seniorům, studentům, pracujícím, zkrátka všem. 

Aby zde každý našel to, co ke spokojenému životu potřebuje. Líbivá hesla na billboardech a sliby 

v letáčcích jim to nezajistí. 

 Nesmíme však zapomínat, že v našem okrese respektive ve volebním obvodu č. 76 proběhnou i 

volby do Senátu. Je třeba vzít i tyto volby velmi vážně. Senát je a bude a tak je třeba k těmto volbám 

přistupovat. O hlasy voličů bude usilovat devět kandidátů, mezi nimi i kandidátka KSČM Ing. Eva 

Badinková. 

 Volby vyhrávají voliči. Proto je nutné jít k volbám a nepromrhat svůj hlas. Ve dnech 7. a 8. října 

dát hlas pro lepší život nás a našich dětí. Ať je to hlas pro KSČM. 

Zdeňka Hlobilová, 

předsedkyně OV KSČM 



STRANICKÉ ORGÁNY 

 

Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM 
 

A. Cestou z krize společnosti je systémová změna 
 

 KSČM vidí strategické východisko ze současných hlubokých společenských a ekonomických 

problémů, které přináší kapitalismus, ve změně společenského systému. 

 

„Kapitalismus není řešením, budoucností je socialismus“ 
 

 Socialismus chápeme jako demokratickou společnost svobodných, rovnoprávných občanů, 

společnost politicky různorodou založenou převážně na společenském vlastnictví výrobních prostředků, 

která každému poskytuje příležitost, aby mohl uplatnit své pracovní schopnosti, své nadání a mohl se 

reálně podílet na vytváření podmínek svého života. Přitom vycházíme z humanistického poselství 

zakladatelů marxismu a navazujeme na pokrokové ideje minulosti a současnosti. Nabízíme otevřenou 

diskusi o vizi sociálně spravedlivé společnosti a cestách, jak k ní dospět. 

 Program KSČM vychází ze své důkladné analýzy vývoje ve společnosti. Spojují se v něm 

dlouhodobá opatření vytvářející podmínky pro kvalitativní změny s opatřeními denní politiky. 

 Socialismus dnešní doby KSČM chápe jako společnost, která každému poskytuje příležitost, aby 

mohl uplatnit své pracovní schopnosti, své nadání, aby se mohl reálně podílet na vytváření podmínek 

svého života i své vlastní budoucnosti. 

 Cílem je vytvořit demokracii socialistické občanské společnosti, ve které se zastupitelská, účastnická 

a přímá demokracie vzájemně doplňují a podmiňují. Demokracie se musí uskutečňovat nejen v 

zájmu lidí, ale stále více lidmi samotnými. 

 Předpokladem pro tyto přeměny je zvládnutí vědeckotechnického rozvoje, ve prospěch celé 

společnosti a respektování kulturně humanizačních a ekologických hledisek. 

 Ekonomika musí sloužit rozvoji a potřebám celé společnosti a její výkonnost závisí zejména na 

svobodném a plném uplatnění talentu a schopností každého občana. 

 V této etapě vývoje současné společnosti, charakteristické diktátem oligarchů a kapitalistických 

monopolů, požadujeme minimálně respekt k rovnoprávnosti vlastnických forem. Předpoklad 

efektivního řešení zásadních sociálních a ekologických problémů společnosti ale vidíme v přechodu 

ke společenskému vlastnictví výrobních prostředků. 

 KSČM považuje za nezbytné vtisknout nový smysl rovnoprávné celoevropské integraci bez 

privilegií a politického podřizování. Požadujeme demokratizaci evropských institucí, vyrovnání práv 

a postavení členských zemí Evropské unie a uchování a prohloubení evropských sociálních a 

ekologických standardů. Evropa musí vycházet se základů rovnosti a spolupráce národů celého 

kontinentu a zároveň ctít solidaritu a suverenitu všech jejich obyvatel. 

 Budovat tuto společnost lze jen na mírové spolupráci, posilováním důvěry, řešením konfliktů na 

základě mezinárodního práva, rozvojem světové bezpečnosti a ozdravováním globálních ekosystémů 

a hospodárným využíváním zdrojů země. 

 Pro své programové cíle chceme získávat širokou podporu veřejnosti. Potřebné změny doma, v 

Evropě i ve světě chceme realizovat společně se všemi, kteří budou mít dobrou vůli spolupracovat na 

humanistickém a demokratickém řešení problémů. 

 

B. Hlavní úkoly KSČM po IX. sjezdu KSČM 
 

 Důležitým prvním krokem na cestě k socialismu je v podmínkách kapitalismu naplňování 

principů sociálního a demokratického právního státu a důsledné dodržování základních lidských práv a 

svobod včetně ekonomických a sociálních. 

 Zásadní význam přikládáme řešení sociálních otázek. Stěžejním pilířem politiky KSČM je hájení 

práv pracujících občanů, nezaměstnaných a sociálně ohrožených skupin - dětí, lidí pobírajících starobní 



a invalidní důchody, matek a otců samoživitelů s dětmi či drobných živnostníků. Naší prioritou je rozvoj 

lidského potenciálu, jako toho nejcennějšího, co máme. 

 KSČM prosazuje právo na práci, spravedlivou mzdu a sociální zabezpečení. Samozřejmostí by 

měl být odpovědný přístup k veřejným službám hrazeným z veřejných zdrojů. Důležité je zamezení 

privatizace s následnou liberalizací veřejných služeb, zejména zdravotnictví a vzdělávání, jelikož zdraví 

ani vzdělání nejsou zbožím. Vzdělanost a kulturní hodnoty považujeme za významný zdroj rozvoje 

všech oblastí společenského života. 

 K zajištění vyšší kvality života širokých vrstev obyvatelstva je nutné především nastartovat 

významnější ekonomický rozvoj a jeho užití k celospolečenskému prospěchu. Bez podpory nových 

technologií a investic do vědy, ze které se tyto technologie musí odvíjet, se obejít nemůžeme. 

 

Oblast ekonomická: Prioritou je zaměření ekonomického rozvoje na zabezpečení 

celospolečenských potřeb a spravedlivý podíl občanů na užití vytvořených hodnot. Respektování 

práva na práci, rovnoprávné odměňování a odpovídající sociální zabezpečení. 
 Prosazovat především společenské vlastnictví výrobních prostředků, posilování státního podílu ve 

strategických odvětvích, vytvořit státní komerční banku, podporovat rozvoj ekonomické samosprávy 

a družstevnictví. 

 Prosadit solidárnější rozdělování daňového břemene, znovuzavedení výraznější daňové progrese, 

zdanění spekulativního kapitálu a snížení nepřímých daní. 

 Mobilizovat všechny formy zabraňující odtékání zisků nadnárodních korporací a oligarchů do 

daňových rájů a centrál nadnárodního kapitálu jejich důsledným zdaňováním posilování státního 

podílu v ekonomice. 

 Podporovat udržitelné, obnovitelné a cenově dostupné energetické zdroje, jakož i bezpečnou 

jadernou energetiku. 

 Vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj zemědělského, živnostenského a drobného podnikání a 

rozšiřování kontrolní a iniciativní funkce státu v potravinové bezpečnosti. 

 Podporovat váhu dlouhodobých programů rozvoje a plánovitost. 

 Požadovat zpracování a uskutečnění projektů na rozvoj a vyrovnání životní úrovně v oblastech s 

výrazně podprůměrnou hospodářskou nebo sociální úrovní a s nadprůměrnou nezaměstnaností. 

Podporovat obchodní diplomacii a aktivní získávání nových trhů 

 

Oblast demokracie a práva: Prioritou jsou praktické kroky a úsilí o spravedlivé společenské 

uspořádání a funkční právní stát. O svobodnou politickou soutěž opřenou o rozvoj samosprávy a 

demokratické principy, včetně neformální aktivity občanské společnosti zdola. 
 Rozvíjet přímý podíl občanů na rozhodování, také s pomocí ústavního zákona o obecném referendu 

a pořádáním i regionálních a místních referend. 

 Vytvářet legislativní předpoklady pro předcházení korupci ve státní a veřejné správě i samosprávě, 

posilování občanské a veřejné kontroly včetně kontroly exekučního řízení. 

 Prosadit urychlenou odluku církve od státu a zákonnou nápravu majetkových dopadů církevních 

restitucí. 

 Posilovat objektivní a nezávislou informovanost veřejnosti, prosadit zrušení koncesionářských 

poplatku a převedení veřejnoprávních médií na příspěvkové organizace. 

 Solidaritu považovat za základní princip, bez něhož se nemůže lidská společnost rozvíjet. 

 

Oblast státní správy a samosprávy: Prioritou je její trvalé přibližování podmínkám života a 

potřebám občanů, včetně účinného omezování byrokracie ve veřejné správě. 
 Prosazovat možné formy zkvalitňování a zjednodušení veřejné správy a hledat její efektivní 

uspořádání vedoucí k odstraňování zbytečné byrokracie. 

 Trvat na zavedení osobní odpovědnosti při výkonu práce vládních, krajských i městských a obecních 

představitelů a úředníků včetně ministrů, soudců, státních zástupců, policistů apod. Posilovat 

suverenitu zastupitelstev nad radami coby výkonnými orgány. Dle možností prosazovat poměrné 

zastoupení v orgánech zastupitelstva a rad dle výsledků voleb. 

 Rovnoměrný rozvoj krajů s důrazem na snižování rozdílů v úrovni života mezi jednotlivými regiony. 

 Požadovat přistoupení ČR k Evropské chartě místní samosprávy bez výhrad. 



Oblast sociální a zdravotní politiky: Prioritou je odpovědný přístup k veřejným službám 

hrazeným z veřejných zdrojů, zamezení liberalizace těchto služeb, a to zejména zdravotnictví a 

vzdělávání. 
 Trvat na dodržování práv pracujících a na účinné pomoci skupinám spoluobčanů ohrožených 

chudobou, zejména řad zdravotně postižených, nezaměstnaných či pobírajících nízké důchody, nebo 

rodinám (i neúplným) s dětmi. 

 Podporovat stanovení pevné věkové hranice pro odchod do důchodu 

 Prosazovat stabilizaci financování systému zdravotnictví pravidelnou valorizací plateb za státní 

pojištěnce a důslednou veřejnou kontrolu toku finančních prostředků do zdravotnictví. S 

požadavkem stabilizace jsou privátní zájmy v rozporu. 

 Požadovat za stejnou práci stejnou spravedlivou mzdu, plat či odměnu žen a mužů. Taktéž požadovat 

průběžnou valorizaci minimální mzdy, sociálních dávek a důchodů. V souvislosti se stárnutím 

populace vytvářet nové kapacity pro důstojné prožití stáří prostřednictvím fungujících sociálních 

služeb. 

 Prosazovat právo na dostupné a důstojné bydlení, výstavbu státního sociálního bydlení a podporu 

opatření vedoucích k postupnému vymýcení chudoby, ghett, vyloučených skupin a osob a 

bezdomovectví. 

 Dbát na odpovídající navyšování financí pro oblast sociálních služeb, aby rostla jejich kvalita a také 

platy sociálních, zdravotních a režijních pracovníků. 

 

Oblast vzdělávání, školství, sportu, kultury a památkové péče: Prioritou je podpora 

harmonického a komplexního rozvoje mladé generace občanů České republiky, stejně jako 

rovnoprávný přístup všech generací ke zdrojům poznání i ke vzdělávání podle schopností každého 

občana. 
 Posilovat kvalitu a dostupnost veřejného školství financovaného z veřejných zdrojů, harmonizaci 

vzdělávacího systému s potřebami pracovního trhu a úlohu vysokých škol v oblasti výzkumu a 

vývoje. 

 Prosazovat dodržování práv dítěte, zajišťovat v obcích ekonomicky dostupné jesle, mateřské školy, 

školy prvního stupně a zvýšit zájem o technické vzdělávání a učňovské školství. 

 Podporovat kvalitní speciální školství, využívající efektivně odpovídající formy vzdělávání osob se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Zabezpečit všemi prostředky ochranu hmotného i nehmotného národního kulturního dědictví, rozvoj 

národní kultury, obranu českého jazyka, zajištění financování kultury ve výši minimálně 1 % HDP a 

věnovat nezbytnou pozornost v oblasti památkové péče. 

 Podporovat komplexní řešení tělovýchovy a sportu včetně jeho výchovných, zdravotních a 

sociálních funkcí, a rozvoj sportovní infrastruktury s důrazem na masovou tělovýchovu a širší 

zapojování mládeže do sportu. 

 

Oblast ekologie: Prioritou je zabezpečení práva obyvatel na kvalitní a zdravé životní prostředí v 

dlouhodobé perspektivě. Posilování harmonického vztahu člověka a přírody při vzájemném 

souladu požadavků sociální a environmentální politiky (tzv. rudozelený program) musí být účinně 

chráněno proti zištným zájmům. 
 Prosazovat rovnocenný vztah mezi konkurenceschopnou ekonomikou a zdravým životním 

prostředím vedoucím k zachování trvale udržitelného rozvoje. 

 Podporovat zvýšení stability ekosystémů, ochranu krajiny a ochranu zemědělského půdního fondu, 

lesů a zeleně proti jejich omezování, vyčerpání a znečišťování. 

 Zajistit všem občanům právo na vodu a zásobování vodou, podporovat projekty k zadržování vody v 

krajině a na výstavbu protipovodňových opatření. 

 Posilovat kroky vedoucí ke snižování vlivu motoristické zátěže na krajinu převodem na ekologičtější 

formy dopravy a dotační politiku státu na ekologické vytápění. 

 Podporovat výchovu k ekologické odpovědnosti, účasti občanů a ekologických iniciativ na 

rozhodování. 

 

 



Oblast obrany a bezpečnosti: Prioritou je trvalé úsilí o zabezpečení života v míru, obrana 

národních zájmů v souladu s mezinárodním právem a odpor proti zneužití občanů ČR v zájmu 

cizím. Prvořadá je bezpečnost občana a ochrana jeho zdraví, života a majetku a odmítnutí 

eskalace hrozeb omezování společnosti. 
 Prosazovat a včas aktualizovat přijatá opatření k regulaci migrace do EU a ČR při respektu k 

ženevským konvencím o postavení uprchlíků. 

 Podporovat opatření k zamezení nelegální migrace a upevnění ochrany společných hranic 

schengenského prostoru. 

 Realizovat všechna opatření, která povedou k boji proti organizovanému zločinu a terorismu, ve 

všech výkonných složkách v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

 Požadovat politiku míru, spolupráce a rovnoprávných vztahů mezi zeměmi, pomoc lidem v oblastech 

zasažených válkou a opatření vedoucí k ukončení všech ozbrojených konfliktů. 

 Trvat na zaměření Armády ČR na ochranu obyvatelstva a upuštění od vytváření a vysílání 

expedičních bojových jednotek a stávající bojové jednotky urychleně stáhnout zpět do vlasti. 

Prosazovat aktivní opatření směřující k potírání projevů neofašismu, nacionalismu, xenofobie a 

terorismu nebo popírajících práva zaručená Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. 

 

Oblast mezinárodních vtahů: Prioritou je celoevropská bezpečnost a mír ve světe. 
 Odmítat expanzivní celosvětovou politiku NATO a USA v jakýchkoliv formách (ve vojenské, v 

barevných revolucích, v destabilizaci zemí světa apod.). 

 Usilovat o vystoupení ČR z NATO (v prvém kroku z vojenské složky) a podporovat ideu 

celoevropské bezpečnostní struktury jako východisko k zabezpečení míru. 

 V rámci mezinárodní spolupráce komunistických a levicových stran usilovat o zrušení paktu NATO. 

Prosazovat orientaci zahraniční politiky ČR všemi směry na základě vzájemné výhodnosti. 

 Trvat na systémové změně v EU při posílení pravomocí Evropského parlamentu a národních 

parlamentů na úkor rozhodovacích pravomocí orgánů a úředníků EU, občany nevolenými. Prosadit 

transparentní projednávání Transatlantického partnerství o obchodu a investicích (TTIP) a 

zablokování jejího vnucování při ratifikaci v národních parlamentech, zamezit nerovnoprávnému 

postavení států uvnitř EU a EU vůči USA. 

 

C. Otevřená politika KSČM společně s lidmi 
 

 KSČM uskutečňuje svoji politiku na všech úrovních společnosti vždy společně s lidmi a v zájmu 

lidí. Své konkrétní cíle a postupy k jejich dosahování na všech úrovních své činnosti neustále 

konfrontuje s reálnými potřebami a zájmy lidí práce a sociálně ohrožených skupin. Bezprostřední 

odpovědnost má KSČM vůči vlastním občanům vytvářejícím hodnoty nyní i v minulosti. Záleží nám na 

názoru a životě každého občana. 

 Svých cílů dosahuje KSČM veřejným působením a pomocí stranické struktury, zvolených členů 

Parlamentu a zastupitelů na všech úrovních. 

 KSČM bude opět, při prosazování své politiky úzce spolupracovat s levicovými subjekty, 

zejména vlasteneckými, odborovými, mládežnickými a ženskými organizacemi. Hodlá spolupracovat i s 

nezávislými internetovými médii. Neodmítá diskuzi ani s nositeli zcela odlišných názorů. V diskuzi se 

rodí pravda a nachází řešení. 

 KSČM se angažuje v rámci Spojenectví práce a solidarity, které vzniklo před lety jako širší 

neformální spojenectví a poradní i koordinační shromáždění různých subjektů širší levice proti aroganci 

současné moci. Takové platformy v budoucnu využívat jako přirozený prostor pro pokus o 

demokratizující a sociálně spravedlivou změnu. Regionální struktura takových iniciativ by současně byla 

permanentním zdrojem a školou osobností. 

 Pro přirozenou generační obměnu KSČM si vytváří komise mládeže a další platformy pro vliv a 

spolupráci strany mezi mladými a novými členy a sympatizanty. Oslovovat aktivněji mladé 

sympatizanty, získávat a pomáhat připravovat mladé talenty pro poltickou práci v zastupitelských i 

stranických funkcích. To má strategický význam pro získávání nových členů a sympatizantů a 

perspektivní rozšiřování voličské základny KSČM. 

 KSČM se dále aktivně podílí na vytváření podmínek pro širokou mezinárodní spolupráci levice. 



KSČM hledá podněty pro spolupráci s nekomunistickou levicí a pokrokovými silami světa. Sama pak se 

usiluje dostat do popředí zájmu levicového hnutí problematiku komunistických a dělnických stran 

střední a východní Evropy. 

 Respekt ke konkrétním podmínkám a specifikám ve světě nijak nesnižuje význam mezinárodní 

spolupráce. Prioritou je vzájemná solidarita komunistických a dělnických stran a pokrokového 

levicového hnutí. Spor s kapitálem je ze své podstaty mezinárodní. Znamená to pokračovat v 

intenzivních dvoustranných stycích a v dalším rozvoji pravidelných Mezinárodních setkání 

komunistických a dělnických stran a spolupráci na regionální úrovni. 

Zdroj: IX. sjezd KSČM 

Připravil: JH 

 

Devět priorit IX. sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy 
 

 Své cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi. Proto 

vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti. 
 Důrazně budeme prosazovat oprávněné požadavky občanů. Skutečně důsledné řešení hlavních 

problémů společnosti ale umožní až nový sociálně spravedlivější systém, o jehož prosazení a 

budování hodláme usilovat. 

 Respektujeme různé formy vlastnictví, budoucnost ale vidíme ve společenském vlastnictví 

výrobních prostředků. Podporujeme rozvoj družstevních a komunálních podniků. Požadujeme více 

demokracie, trvalé propojení demokracie přímé a zastupitelské, požadujeme znemožnit prorůstání 

moci ekonomické, politické a mediální, omezení byrokracie a efektivní fungování veřejné správy. 

 Právo na práci a spravedlivou odměnu, které považujeme za záruku spravedlivého života všech, kteří 

se živí vlastní prací. Právo na dostupné a důstojné bydlení, kvalitní zdravotní péči, sociální 

zabezpečení a vzdělání považujeme za nezadatelná práva člověka. O naplnění těchto práv usilujeme. 

Požadujeme důsledné vymýcení chudoby, sociálního vyloučení a skutečně rovné příležitosti pro 

všechny. 

 Veřejné školství musí být prioritně financované z veřejných zdrojů, prosazujeme komplexní řešení 

podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví, stejně jako podporu masové tělovýchovy a 

sportu. 

 Požadujeme spravedlivé mzdy a důstojné důchody, trváme na progresivním zdanění zisků především 

nadnárodních korporací a oligarchů. 

 Podporujeme přechod k ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelnému životu, zastavení devastace 

krajiny a půdního fondu, zavedení důsledných opatření proti znečišťování životního prostředí a 

zajištění práva na vodu. 

 Prosazujeme mírovou politiku. Chceme sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou Evropu 

sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. 

Usilujeme o vystoupení ČR z paktu NATO. Armáda ČR musí sloužit především k obraně občanů 

naší země. 

 Požadujeme důsledné omezení ekonomické migrace. Uprchlická krize je důsledkem účelového 

vměšování do vývoje rozvojových zemí a účet musí hradit především viníci - agresoři. Prosazujeme 

nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům neofašismu a nacionalismu. 

Zdroj: IX. sjezd KSČM 

Připravil: JH 

 

Závěry IX. sjezdu KSČM v podmínkách OO KSČM Kroměříž 
 

 IX. sjezd KSČM se konal v Praze ve dnech 14 až 15. května 2016 a navazoval na výroční 

členské schůze a konference KSČM v České republice. Zhodnotil práci strany od VIII. sjezdu KSČM a 

schválil programový dokument „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a 

další dokumenty. 

 V OO KSČM Kroměříž platí v plném rozsahu schválené závěry sjezdu a schválené usnesení 

Okresní konference KSČM Kroměříž ze dne 28. 11. 2015. Při rozpracování sjezdových dokumentů jsou 

v OO KSČM Kroměříž tyto stěžejní okruhy: 



 při prosazování politiky KSČM v zastupitelských sborech: 

- prosazovat vhodné podmínky pro rozvoj zemědělského a živnostenského podnikání; 

- požadovat zpracování a realizaci projektů na rozvoj a vyrovnávání životní úrovně v regionech 

s vysokou nezaměstnaností (využít současné a zřizovat nové průmyslové zóny) a nízkým 

rozsahem poskytovaných sociálních veřejných služeb - mateřské školky, dostupnost zdravotní, 

obchodní a poštovní sítě, dopravní obslužnost apod.; 

- požadovat přepracování kritérií pro udělování dotací tak, aby dotace byly poskytovány pro 

veřejné blaho občanů a ne pro soukromé a zájmové účely jednotlivců a skupin; 

- trvat na stanovení osobní zodpovědnosti při výkonu práce krajských a obecních představitelů a 

úředníků; 

- prosazovat projekty vedoucí k důstojnému a ekonomicky dostupnému bydlení; 

- prosazovat projekty vedoucí ke zkvalitňování forem a metod především speciálního a 

učňovského školství; 

- podporovat řešení mládežnické tělovýchovy a sportu, zřizovat infrastrukturu na rozvoj masové 

tělovýchovy (dětská hřiště, cyklostezky apod.); 

- podporovat projekty a akce vedoucí ochraně krajiny proti záplavám a suchu, znečišťování 

ovzduší a vod; 

 práce s členskou základnou a veřejností: 

- zintenzivnit osobní agitační práci členů strany mezi mladými lidmi a ekonomicky aktivními 

občany s cílem je seznamovat s politikou strany a získávat je jako sympatizanty KSČM nebo 

členy KSČM; k tomu využívat nejen členy KSČM, ale především komunisty pracující 

v odborech, ženském hnutí a dalších sdruženích a zájmových spolcích; 

- postupně dle místních podmínek zřizovat další nástěnnou agitaci (nástěnky, vitríny apod.) a 

zaměřovat se na zkvalitňování obsahu nástěnné agitace s využitím Haló novin, Informačního 

zpravodaje OV KSČM a dalších propagačních materiálů; 

- věnovat maximální podporu a metodickou pomoc Komisi mládeže pro OV KSČM a jejímu 

aktivu; 

- organizovat a podporovat aktivity sdružení, které vedou boj za světový mír; 

 vnitřní život strany: 

- zavést pravidelnost v konání členských schůzí a zvyšovat jejich obsahovou úroveň se zaměřením 

na místní podmínky základní organizace; 

- nastavit a prohlubovat kontakt s celou členskou základnou; přitom klást důraz na členy KSČM, 

kteří z věkových a zdravotních důvodů se nemohou účastnit členských schůzí a stranického 

života a informovat je o politice strany; 

- pracovat s mladými a ekonomicky aktivními členy KSČM s cílem jejich přípravy pro zařazení do 

funkcionářského stranického aktivu; 

Zdroj: OV KSČM 

Připravil: JH 

 

Církevní restituce (zdanění církevních restitucí) 
 

 Ministr financí Andrej Babiš prohlásil, že finanční náhrady za církevní restituce jsou předražené 

o 54 miliard korun. Hlasoval proto ve vládě pro návrh opozičních komunistů, aby byly náhrady, které 

dostávají církve kromě vydávaného majetku, zdaněny. Lidovci varují před porušením koaliční smlouvy. 

 Vláda v pondělí 18. 7. 2016 dostala na stůl návrh komunistickým poslanců, podle nichž by měly 

být náhrady zdaněny, čímž by stát podle jejich výpočtu ušetřil v průběhu vyplácení náhrad 11,5 miliardy 

korun, ročně 380 milionů. Stát má podle uzavřených smluv v průběhu třiceti let církvím vyplatit 59 

miliard korun, bez započtení inflace. Ministři se kvůli rozdílným postojům na stanovisku ke 

komunistickému návrhu neshodli, bitva o něj se tedy naplno odehraje až ve sněmovně. 

 Církve podaly stovky žalob o majetek v restitucích. Kvůli zadním vrátkům v zákoně. (Jak to 

koresponduje s jejich vírou?) Tyto požadavky byly poměrně výrazně medializovány. Česká biskupská 

konference se poté rozhodla stáhnout žaloby na kraje, ve kterých se domáhala určení vlastnictví majetku. 

Ke stažení žalob vyzvala také další řády a kongregace působící v České republice. Nebudou se tak muset 

stěhovat školy nebo pečovatelská zařízení, v galeriích pak zůstanou díla, která si také církev nárokovala. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120476/114462_0_


 Vyzvala také ostatní církve, aby se k ní připojily. Stažení žalob se ale netýká obcí. Jejich 

starostové doufají, že i oni se s církvemi dohodnou. Před okresními soudy se začátkem června vedlo přes 

tři sta šedesát sporů se Státním pozemkovým úřadem a dalších zhruba pět set sporů eviduje úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. Církev požadovala do svého majetku například skvosty 

Alšovy Jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Jejich reálná hodnota je přitom neodhadnutelná, jak 

řekl Aleš Seifert, ředitel galerie. 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 

 

Vystoupení ČR z NATO 
 

 Od svého založení se NATO podílelo na desítkách válek a ozbrojených konfliktů rozpoutaných 

vedoucí silou NATO - Spojenými státy. Od svého vzniku bylo NATO útočným agresivním vojenským 

paktem, tak je tomu i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích 

Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO bombardovalo Jugoslávii a je 

zodpovědné za destabilizaci, násilí a války, které jsou dnes skutečností v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, 

v Sýrii nebo na Ukrajině. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo 

mír - jediným výsledkem byla smrt a zkáza a navýšení nadvlády nad zdroji a zvýšení zisků monopolů a 

korporací z členských zemí NATO. 

 Obrovská síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich 

spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě, jsou nástroji jejich strategie nadvlády USA a 

ovládnutí energetických a surovinových zdrojů celé planety. NATO je přímo odpovědné za drama 

milionů uprchlíků, kteří se snaží uniknout z hrůz války. Agenda připravovaného summitu NATO a její 

přijetí představuje skutečnou hrozbu světové války a nebezpečí jaderné konfrontace, znamenající zničení 

civilizace na celé planetě. Proto je NATO hlavní hrozbou pro mír v Evropě a ve světě. 

 NATO představuje hlavní bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní 

jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými 

normami mezinárodního práva. 

 KSČM má v programu vystoupení ČR z NATO. Bezpečnost Evropy chápe KSČM v 

celoevropském rozměru. Do evropských bezpečnostních struktur se v tomto pojetí postupně musí 

zapojovat další státy, které nejsou členy EU nebo NATO. Proto usilujeme o přebudování OBSE a o jeho 

postavení na pevnější základy - určitou společnou kolektivní obranu a vojenskou spolupráci evropských 

států proti rizikům současného světa. KSČM obezřetně posuzuje společnou zahraničně bezpečnostní 

politiku EU a vytváření evropského ozbrojeného sboru. Demokratický deficit se zde projevuje 

především nedostatečnou účastí Evropského parlamentu i národních parlamentů v rozhodování o 

bezpečnostních otázkách. KSČM požaduje, aby bezpečnostní struktury EU, budou-li vytvářeny, byly 

pod demokratickou kontrolou celého společenství, jeho volených orgánů a Evropského parlamentu, 

působily jen v souladu s mandátem Rady bezpečnosti OSN. 

 Vystoupit z NATO nelze naráz. KSČM ve Sněmovně předloží speciální zákon o referendu o 

vystoupení z NATO. Bude také požadovat vystoupení z vojenských struktur NATO tak, jak to kdysi 

učinila Francie. V souladu s již dříve přijatými dokumenty KSČM a z rozboru situace vyplývá potřeba: 

 Neustále upozorňovat vládu, Parlament ČR, média a veřejnost na existenci rizik a možných způsobů 

ohrožení ČR a celé Evropy, na nebezpečí rozpoutání ozbrojeného konfliktu velkého rozměru 

s nedozírnými důsledky při řešení krizí, na nebezpečí terorismu a pronikání islamismu do Evropy po 

vzniku tzv. Islámského státu (IS). 

 Hledat a volit jiné cesty k zajištění bezpečnosti republiky a jejích občanů, než je účast a aktivity ČR 

ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO a vysílání příslušníků ozbrojených sil ČR do 

současných nebo budoucích zahraničních operací a „misí“ USA/NATO bez příslušného rozhodnutí 

Rady bezpečnosti OSN. KSČM v minulosti navrhovala otevření diskuse k celoevropské bezpečnosti, 

ke změně OBSE návratem k principům helsinského procesu aplikovaným na současnou zahraničně 

politickou situaci. V tom je nutno pokračovat. 

 Nesouhlasit s dalším rozšiřování „euro-atlantického prostoru“, s budováním nových vojenských 

základen a rozmísťováním nových zbraňových systémů USA/NATO na evropském kontinentu, 



včetně rozmisťování aliančních jednotek na území jiných států, které může znovu vést k vyvolávání 

nedůvěry a napětí mezi státy a k dalšímu zbrojení. 

 Odmítnout zřizování cizích vojenských základen na území ČR pod jakoukoliv záminkou, bez 

možnosti občanů republiky vyjádřit se k této záležitosti v referendu. 

 Prezentovat stanovisko, že Armáda ČR - ve stávající podobě není v soudobé situaci schopna 

plnohodnotně zabezpečit zákonné úkoly vytyčené pro obranu země, ani přispět vlastní činností 

k jejich naplňování. S velkými potížemi, omezeným způsobem plní závazky vůči Alianci, dílčí snahy 

resortu ministerstva obrany o řešení například novelizací některých „vojenských zákonů z roku 

1999“ se zatím nedaří systémově realizovat. Resort a Armáda ČR doplácejí na minulá léta 

překotných reorganizací, personálních politických rošád na funkci ministra obrany ČR a stranických 

náměstků, špatného a nesystémového hospodaření, doprovázeného korupcí a skandály. Jmenování 

gen. P. Pavla do vysoké funkce v NATO má zřejmě zvýšit politické sebevědomí ČR, ale také přenést 

odpovědnost za budoucí vojenské rozhodování v možných krizových situacích z USA na spojence. 

Pro obranu ČR to nemá žádný praktický význam. 

 Neutralitou se rozumí právní postavení státu definované určitými specifickými pravidly, zejména 

právy a povinnostmi vůči druhým státům. Neutralita ad hoc (v průběhu válečného konfliktu) je stav, ve 

kterém se nalézá stát neúčastnící se konfliktu (neutrál) poté, co byly zahájeny válečné akce. Neutrál má 

povinnost zdržet se účasti ve válečném konfliktu a zachovat nestrannost vůči všem bojujícím stranám; 

jeho území je nedotknutelné, má právo na styk s ostatními státy, na obchodní styk i na styk s bojujícími 

stranami, má právo na sebeobranu. Neutralita trvalá je postavení, jehož stát dosáhne zejména uzavřením 

mnohostranné mezinárodní smlouvy; vyplývá z něho povinnost zdržet se účasti na jakékoli budoucí 

válce a ze strany jiných států zároveň garance územní nedotknutelnosti a politické nezávislosti. 

Rakousko i Švýcarsko mají neutralitu trvalou k zajištění své bezpečnosti. 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 

 

Optimalizace důchodového systému ČR - varianta KSČM 
 

 KSČM je v řešení důchodového systému konzistentní. Její návrh, zapracovaný v závěrečné 

zprávě výkonného týmu tzv. 1. Bezděkovy komise, je životaschopný a po nezbytné aktualizaci 

parametrických úprav reálný. Žádné řešení není bezbolestné! Je na politicích, koho nezbytné dopady 

více zatíží a jak spravedlivě budou potřebná opatření v čase rozložena. 

 Současný průběžný státní důchodový pilíř je regulovatelný, adaptovatelný na nové podmínky, 

což je jeho největší výhodou. Přes všechna úskalí je největší jistotou. Jde jen o odvahu politiků, aby dle 

potřeby včas zatížili více ty, kteří nemohli či nechtěli systém zajistit prostřednictvím svých či 

osvojených dětí, to znamená, prostřednictvím reprodukce ekonomicky aktivních plátců. 

 Problémy, které ovlivňují důchodový systém, zejména jeho státní solidární pilíř, jsou mimo tento 

systém. Vně důchodového systému by se měly úspěšně řešit. Jde především o: 

 nepříznivou demografickou prognózu (nerovnoměrný vývoj poměru důchodců k ekonomicky 

aktivním občanům), 

 malou výkonnost domácího hospodářství (omezené zdroje pro vícezdrojové financování prvního 

pilíře za náhradní doby apod.), 

 velký počet nezaměstnaných (zátěž pro příjmy i výdaje v důchodovém účtu), 

 neochotu občanů s vyššími příjmy solidarizovat se na úkor svého ekvivalentního plnění (stropy na 

odvody do pojištění, změny v redukčních pásmech), 

 zájem skupin finančního kapitálu o správu větší části veřejných financí mimo solidární systém 

(odklon od kolektivního k individuálnímu zabezpečení proti rizikům - III. pilíř), 

 odmítnutí sociálně spravedlivějšího přerozdělování nově vytvořené hodnoty při zvyšující se 

produktivitě práce (růst vykořisťování). 

 Hlavní argumenty pro urychlené reformy v duchu liberalizmu či neoliberalizmu vycházejí ze 

záporného bilančního výsledku důchodového účtu a jeho výhledu. Jde o důsledek převedení 

důchodového zabezpečení na důchodové pojištění, které je však jen jakýmsi kvazi-pojištěním. Zákony a 

vývoj mění v čase parametry, které např. snižují příjmovou stránku důchodového účtu, na jehož úkor se 

řeší například nezaměstnanost (předčasné důchody!), nebo nejsou finančně zajištěny nároky za náhradní 



doby, Ústavní soud ČR rozhoduje o nepřijatelné solidaritě a ekvivalenci. Z tohoto pohledu by byl 

praktičtější návrat z důchodového pojištění zpět k důchodovému zajištění. Pojistné by se tak stalo 

součástí daně a důchodové nároky by se vypočítávaly obdobně jako nyní u pojištění. Důchodový systém 

by měl být znovu pojímán ne jako pojištění, ale jako součást celého sociálního systému zajišťovaný 

z daňových výnosů. 

 Co dnes především oslabuje na příjmové stránce 1. státní solidární důchodový pilíř? Neplacení 

státu za náhradní doby pojištění, ale jejich započítávání pro nárok na dávky: 

 Značný deficit v bilanci důchodů spravovaných ministerstvem obrany. 

 Zavedení stropu na odvody na důchodové pojištění (DP) pro skupiny s vysokými příjmy. 

 Řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody - důchodový účet tak hradí náklady nezaměstnanosti 

ze solidárního důchodového účtu za statisíce předčasných důchodců, kteří předčasně čerpají 

důchodové dávky, i když trvale snížené, a neodvádí již pojistné (snižuje se tak i statistika 

nezaměstnaných). 

 Různé slevy na úkor příjmů důchodového pojištění. 

 Historicky vzniklý deficit výběru pojistného (nedobytné pohledávky zejména od bývalých státních 

podniků). 

 Náklady na administraci ČSSZ (a to i mimo DP!) hrazené z pojistného namísto z daní. 

 Nekolidující zaměstnání (dohody) - omezené či žádné odvody na DP. 

 Nelegální zaměstnávání - bez evidence a bez odvodů na DP (šedá a černá ekonomika). 

 Švarcsystém (falešné vykazování práce na živnostenský list) - nízké odvody na DP oproti 

zaměstnancům (zaměstnavatel tak šetří režijní náklady na úkor veřejných rozpočtů a tzv. OSVČ 

bude mít nízký důchod). 

 Jiný výpočtový základ pro odvody na DP u OSVČ oproti zaměstnancům (nízké odvody). 

 Nezaměstnanost z důvodu špatné hospodářské politiky - bez odvodů na DP. 

 Není povinnost odvádět částku na DP ze všech příjmů sloužících k živobytí (př. příjmy z nájmů aj.). 

 Dopady cyklické krize - méně zaměstnanců a nízké mzdy = menší odvody na DP. 

 Není zavedeno zákonné vícezdrojové financování důchodů ze státního rozpočtu mimo odvody na DP 

jako v zahraničí (vykazuje se tak deficit na důchodovém účtu). 

 Privátní kapitálové ekvivalentní důchodové a životní pojištění či spoření, spravované bankovní 

sektorem, považuje KSČM za významnou doplňkovou formu v rámci celého důchodového systému. 

Toto dlouhodobé spoření je určeno především pro občany, kteří mají dostatek finančních prostředků na 

odloženou spotřebu, či pro zaměstnavatele, kteří využívají tohoto benefitu k méně nákladnému zvýšení 

příjmů zaměstnance (bez odvodů daní a pojistného). 

 KSČM byla připravena po volbách spolupracovat na koncepci důchodové reformy. To z našeho 

pohledu předpokládalo dojednání shody na sociálním cíli, ke kterému budeme hledat postupnou 

legislativní cestu. Jde především o to, jakou váhu bude mít státní pilíř vůči dalším pilířům důchodového 

systému a jiným možnostem důchodového zabezpečení. Dále je důležité, zda budeme dodržovat 

mezinárodní dohody o minimálním náhradovém poměru (zjednodušeně) průměrného důchodu 

k průměrné mzdě, zavedeme-li kategorii minimálního důchodu nad hranicí životního minima (problém 

je u snížených úvazků i řady OSVČ, kteří odváděli malé pojistné) a zprůhledníme-li vícezdrojové 

financování státního pilíře ze státního rozpočtu za konkrétní výpadky (náhradní či vyloučené doby). 

 Nová koalice se však v programovém prohlášení dohodla pouze na přípravě šesti okruhů 

legislativních změn. Zástupci KSČM byli pozváni do MPSV zřízené Odborné komise pro důchodovou 

reformu. Komise navrhuje vládě jednotlivá řešení (zrušení II. důchodového pilíře, změny valorizačního 

vzorce, stanovení maximální důchodové hranice pro nárok na starobní důchod, podpora státu III. pilíři, 

způsob řešení dřívějšího odchodu do důchodu u těžkých povolání, zvýhodnění rodičů a zatížení 

bezdětných občanů…). Komise má však tendenci pracovat i nad rámec původního zadání - mandátu. 

Písemně předložené návrhy KSČM na způsoby řešení nebyly, stejně jako v minulosti, akceptovány. 

Zdroj: ÚV KSČM 

Připravil: JH 
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Zasedání OV KSČM a porady předsedů ZO KSČM 
 

 Dne 15. června 2016 se sešlo III. zasedání OV KSČM Kroměříž rozšířené o 

předsedy ZO a další funkcionářský aktiv KSČM. Jednání se účastnil s. Petr Šimůnek, I. 

místopředseda ÚV KSČM, který přednesl informaci o průběhu a závěrech IX. sjezdu 

KSČM. 

 Program zasedání byl zaměřen na rozpracování přijatých závěrů sjezdu 

v podmínkách OO KSČM Kroměříž a průběžnou informaci o přípravě senátních a 

krajských voleb. 

JH 

 

Byli jsme v Dubňanech 
 

 OV KSČM Kroměříž zorganizoval v sobotu 20. 8. 

2016 zájezd na 26. Setkání občanů a mládeže na moravsko-

slovenském pomezí v Dubňanech. Za krásného slunečného 

počasí se sportovní areál zaplnil několika stovkami levicově 

orientovaných občanů z celé republiky a kroměřížští 

komunisté nemohli přece chybět. Úžasná akce, plná nadšení, 

porozumění a odhodlání potvrdily, že naše národy ani hranice 

nerozdělila a nerozdělí. V politické části účastníky setkání 

pozdravil předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip, předseda KSS 

Jozef Hrdlička, vedoucí kandidát jihomoravské kandidátky 

Ivo Pojezdný. Kdo nebyl s námi, pochybil. Neobstojí argumenty některých z nás, že už v Dubňanech 

byli - jde přece úplně o něco jiného. 

RSDr. Jaroslav Procházka, místopředseda OV KSČM 

 

Byli jsme opět na Kunětické hoře 
 

 OV KSČM Kroměříž uspořádal dne 3. 9 2016 již 

tradiční zájezd na 26. setkání občanů pod Kunětickou horou. 

Zúčastnilo se více než 50 členů a sympatizantů KSČM 

z našeho okresu a několik účastníků bylo z Olomouce. 

 Součástí programu byl politický mítink, kterého se 

zúčastnilo vedení KSČM, řada poslanců PSP ČR, kandidátů 

na senátory a zastupitelstev pořádajících krajů. Přítomna byla 

i naše poslankyně Ing. Maruška Pěnčíková, která se aktivně 

zapojila do diskusních besed s účastníky setkání. 

 V hlavním projevu předsedy ÚV KSČM s Filipa 

zazněla slova poděkování za práci na správě krajů za 

uplynulé 4 roky. Naši zastupitelé na mnoha místech odvedli kus poctivé a zodpovědné práce. Kandidáti 

KSČM, kteří mají reálnou šanci v krajských volbách uspět, mají na co navazovat. Kandidáti KSČM do 

Senátu jsou zkušenými a prověřenými občany, kteří vždy drží slovo a nikdy se nezpronevěřili programu 

KSČM. Předseda ÚV vyzval všechny přítomné, aby přišli k volbám a podpořili kandidáty KSČM. 

 Účastníci zájezdu vyjádřili maximální spokojenost s organizací zájezdu a kvalitním programem. 

Vysoce ocenili zejména atmosféru setkání, kde bylo jasně cítit, že KSČM má širokou podporu řady i 

bezpartijních občanů a hlediska obhajoby zájmů všech lidí práce, mládeže a seniorů je v podstatě 

jedinou alternativou pro překonávání politického marasmu ve společnosti. Zájmy lidí práce jsou pro 

komunisty prvořadým úkolem. 

RSDr. Jaroslav Procházka, místopředseda ÚV KSČM 



AKTUÁLNÍ TÉMA 

 

Kandidátní listina KSČM pro krajské volby do Zlínského zastupitelstva 
 

p.č. jméno, příjmení, titul věk povolání bydliště příslušnost 
1 Ing. Ivan Mařák 54 náměstek hejtmana ZK Uherské Hradiště KSČM 

2 Ing. Eva Badinková 49 občan. zaměst. Policie ČR Holešov KSČM 

3 Ing. Vítězslav Lapčík 51 agronom Kněžpole KSČM 

4 Ing. Jaroslav Kučera 69 radní ZK Rožnov pod Rad. KSČM 

5 Anna Foltýnová 48 registrovaná všeobecná sestra Zlín KSČM 

6 Ing. Kateřina Srncová 34 vzdělávací konzultantka Zdounky KSČM 

7 Ing. Jiří Varga 61 předseda OV KSČM Valašské Meziříčí KSČM 

8 Mgr. Věra Lovecká 53 vedoucí knihovny Uherský Brod bezpartijní 

9 JUDr. Josef Čejka 67 advokát Žlutava KSČM 

10 Ing. Marie Pěnčíková 36 poslankyně Parlamentu ČR Morkovice-Slížany KSČM 

11 Vladimír Místecký 64 starosta obce Poličná KSČM 

12 Miroslava Jemelková 58 účetní Březová KSČM 

13 Pavlína Procházková  39 starostka obce Počenice- Tetětice bezpartijní 

14 Ing. Pavel Kroča 57 technik Uherské Hradiště KSČM 

15 Jana Jurišová 33 pracovnice sociálních služeb Vsetín KSČM 

16 Ivan Juřena  44 ředitel výrobní divize Chropyně bezpartijní 

17 Ing. Lukáš Snopek 26 doktorand Univerzity Salaš KSČM 

18 Ing. Petr Polášek 52 technik infor. technologií Rožnov pod Rad. KSČM 

19 Stanislav Remeš 63 předseda OV KSČM Zlín KSČM 

20 Bc. Michal Kostka 27 student vysoké školy Kroměříž KSČM 

21 Ing. Tomáš Margetík 29 projektant Ostrožská Nová Ves bezpartijní 

22 Magda Krejčí 49 ekonomka Rožnov pod Rad. bezpartijní 

23 Mgr. Evžen Krahula 59 pedagog Brumov-Bylnice KSČM 

24 Zdeňka Hlobilová  60 předsedkyně OV KSČM Hulín KSČM 

25 Ondřej Panáček 28 manažer Uherské Hradiště bezpartijní 

26 Dáša Bazalková 68 dělnice Branky KSČM 

27 Miroslav Tomšů 23 student vysoké školy Slušovice bezpartijní 

28 Julie Šuránková 59 referentka úřadu práce  Hluk bezpartijní 

29 Vlastimil Koňařík 37 řidič Branky bezpartijní 

30 Ing. František Jordák 67 technik Luhačovice KSČM 

31 RSDr. Jaroslav Procházka 65 interní auditor kvality Kroměříž KSČM 

32 JUDr. Antonín Blažek 37 advokát Kunovice bezpartijní 

33 Zbyňka Sýkorová 69 účetní Vsetín KSČM 

34 Antonín Stojan 60 ekonom Napajedla KSČM 

35 Adéla Lažová  21 kontrolorka kvality Dřínov KSČM 

36 Martin Šoustek 44 bankovní úředník Nedakonice bezpartijní 

37 Ing. Jiří Oplatek 66 technik Zubří KSČM 

38 Radomír Rafaja 71 živnostník v pohostinství Zlín KSČM 

39 Ing. Bohumil Kuchařík 53 THP Hulín KSČM 

40 Ing. Vlastimil Basovník 54 podnikatel Ostrožská Nová Ves KSČM 

41 Luděk Červík  65 THP Kroměříž KSČM 

42 Václav Lysák 20 zdravotní ošetřovatel Brumov – Bylnice KSČM 

43 Jaroslava Ovečková 41 pečovatelka Zborovice KSČM 

44 RNDr. Vladimír Koníček 52 poslanec Parlamentu ČR Boršice KSČM 

45 Mgr. František Krpal 65 technik Bojkovice  KSČM 

46 Stanislav Vlček 65 technik Zlín KSČM 

47 Mgr. Jiří Mecerod 70 předseda sportovního klubu Zlín  KSČM 



48 Hana Slunečková 48 dětská sestra Otrokovice bezpartijní 

49 Miroslav Berka 59 technik Uherské Hradiště KSČM 

50 Radim Zrník 52 provozovatel autoškoly Bystřička KSČM 

 

Kandidáti KSČM z okresu Kroměříž do Zastupitelstva Zlínského kraje 
 

 
Připravil: JH 

 



Manuál pro souběžně konané volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR 2016 
 

 Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech. V pátek a sobotu 7. a 8. října 2016. V pátek 

začíná hlasování v 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. V sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a končí 

v 14:00 hodin. Volby do Senátu PČR (první kolo) proběhne ve stejnou dobu jako krajské volby, druhé 

kolo o týden později, tzn. 14. a 15. října 2016 ve stejných časech. 

 Právo volit do zastupitelstva kraje nebo do Senátu ČR má státní občan České republiky, který 

alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 

náleží do územního obvodu kraje. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň 

druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Občan musí být zapsán v seznamu 

voličů, toto je dobré si zkontrolovat v případech, pokud jste prvovolič nebo po přestěhování. U voleb je 

samozřejmě nutné se prokázat platným občanským průkazem. V obou volbách je možnost hlasovat na 

voličský průkaz, ale pouze na území daného kraje/senátního obvodu. 

 Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou vytištěny pro každou 

politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 

určené losem - KSČM číslo 37. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť 

převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech 

krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky 

jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, 

že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 

je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 

hlasovacích lístků. 

 Hlasovací lístky pro volby do Senátu PČR pro I. kolo jsou barvy žluté a jsou vytištěny pro 

každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem - s. Eva 

Badinková číslo 7. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu. Hlasovací lístky jsou 

opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou 

starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že 

dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 

možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady 

hlasovacích lístků. 

 Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu PČR. Úřední 

obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu PČR. 

 Při záměně je volební lístek je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích 

lístků, je hlas neplatný. Jelikož se v okrese Kroměříž se konají krajské a senátní volby - I. kolo 

v jednom termínu, je třeba si zapamatovat: 

 šedý lístek do šedé obálky - krajské volby; 

 žlutý lístek do žluté obálky - senátní volby; 

 Volby do zastupitelstev krajů: 

 Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 

nebude mu hlasování umožněno. 

 V krajských volbách má KSČM číslo 37. 

 V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé 

barvy jako úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl 

hlasovat. 

- Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 

uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud 

volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací 

lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však 

nepřihlíží. 

- Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Není třeba 

se tedy bát preferenční hlasy udělovat. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na 

předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 

vloženy do úřední obálky. 



 Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 

lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

 Volby do Senátu PČR: 

 Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 

nebude mu hlasování umožněno. 

 V senátních volbách na Kroměřížsku má kandidátka KSČM Eva Badinková číslo 7. 

 V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro 

kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. 

- Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na 

předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou 

vloženy do úřední obálky - úřední obálka žluté barvy, jinak je neplatný. Hlas voliče je 

neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků. 

 Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 

lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Pokud budou ve volební místnosti 

různé schránky pro krajské a senátní volby, je nutné si dát pozor i na to, do které obálku vkládáme. 

 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním 

obvodu stálého volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své 

členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Upozorněte své nemohoucí 

známé na tuto možnost, případně požádejte volební komisi, aby je navštívila! 

Připravil: JH 

 

Senioři, aneb jak to vidíme my 
 

 Domov pro seniory, místo kde lidé prožívající podzim svého života, 

nachází nová kamarádství, přátelství a věnují se aktivitám, které jim zdraví 

dovolí. Do jednoho takového domova jsem v úterý 26. 7. 2016 zavítala také. 

Šlo o Centrum pro seniory v Holešově. Domov se nachází v klidové části 

města, nechybí zde parčík k posezení s přáteli a poklábosení o životě. Tomuto 

centru vévodí rukou pečlivou a starostlivou osoba nejpovolanější p. Mgr. 

Bozděchová. Díky ní a ochotě pracovníků z centra jsem zde mohla uskutečnit 

besedu se seniory a popovídat si tak nejen o dění v ČR, ale také o běžných 

starostech i radostech našich důchodců. 

 Počáteční ostych byl prolomen a přítomní se sami rozpovídali o tom, co 

je trápí a zajímá. Došlo také na otázku Senátu, proč je a zda není zbytečný atd. 

Velice jsem byla překvapena tím, jak dnes je nahlíženo na Senát očima 

seniorů. Již není tato instituce viděna jako zbytečná, ale je chápána jako 

kontrolní článek a také pojistka, že zákony, které nemají v mnoha případech hlavu ani patu se vrátí k 

přepracování. Jen si moji diskutující povzdechli nad tím, že by se mohl Senát omladit. Inu k tomu není 

co dodat. Diskuse se stočila na to, jak se jim v domově žije. Kladných hodnocení bylo více než dost. 

 Zajímala mě ovšem finanční stránka celé věci. Bohužel tady bylo jasně patrno, že mnohým by 

samotný důchod na zaplacení pobytu nestačil. Situaci jsem podrobněji rozebrala s jednou s místních. 

Paní mi sdělila, že syn jí doplácí na pobyt v tomto centru 1 077 Kč. Není to sice mnoho, ale ne každý 

senior má děti, potažmo děti, které mají možnost pomoci rodiči po finanční stránce. Je to paradox. 

Převážná část seniorů dříve pracovala a odvedla kus dobré a poctivé práce pro společnost a dnes mají s 

bídou na ubytování. To jiní berou všemi hrstmi a nejsou přínosem pro společnost v ničem. Je opravdu 

třeba tyto věci měnit. K čemu budou registrační pokladny a přísný výběr daní, když se peníze vyhodí 

oknem. Myslím přesně ony dávky pro nepřizpůsobivé občany, kteří bez práce berou, berou a berou. 

Potom se není co divit, že pracující v této zemi jsou pomalu k smíchu. Sociální systém? Pro koho? Tato 

otázka byla opravdu velmi vášnivě, ale podotýkám oprávněně diskutována. Rozhovor se také stočil k 

migraci a migrantům. Tady jednohlasně zaznělo NE!! A co zdravíčko? Zazněl v závěru můj dotaz. Ve 

tvářích seniorů bylo patrno postesknutí nad tím, že přeci již zdraví není to, co bývalo. ,,Kéž by nám bylo 

o 20 let míň“ povzdechli si někteří. Zdraví je to nejcennější co máme. 



 Z centra pro seniory jsem odcházela s pocitem, že 

nelze stavět tuto generaci na okraj společnosti, že je  třeba 

ji brát jako rovnocennou partnerku, neboť může v 

mnohém náš život obohatit. Zvláště v době, kdy jsme k 

sobě neteční, a naše morálka je v mnohém na bodu mrazu. 

Věřím a budu dělat vše proto, abych takových setkání 

uskutečnila mnohem více. Už nyní se těším na setkání v 

jiném domově pro seniory, na názory, které uslyším a na 

pěkná a vstřícná přivítání. Vždyť i Váš názor mě zajímá. 

 

Ing. Eva Badinková, 

kandidátka KSČM pro senátní volny ve volebním obvodě č. 76 

kandidátka KSČM pro krajské volby 

 

KSČM zodpovědně pracuje v koalici vedení zlínského kraje 

a zodpovědně pracovat hodlá i nadále 
 

 Lidé jsou různí, ale všichni máme společné základní potřeby. Všichni 

potřebujeme jíst, všichni potřebujeme bezpečné a příjemné místo, kam hlavu 

složit a kde trávit čas se svou rodinou či blízkými. Většina z nás chce 

pracovat, nejen proto, aby si výdělkem tyto potřeby zabezpečila, ale také 

proto, aby naše dovednosti byly pro celou společnost přínosem. V současné 

době se hodně hovoří o problémech se zaměstnaností, špatným finančním 

ohodnocením a tento problém se výrazně týká našeho Zlínského kraje. Jistě, 

někteří mohou namítnout, že kdo chce, práci si najde a že je třeba pro 

zaměstnání ledacos obětovat, opustit své oblíbené bydliště a stěhovat se za 

prací, popř. denně dlouze dojíždět. Situace je mnohem složitější pro rodiny s 

dětmi, kdy čas určený pro rodinu je tráven dojížděním kvůli zaměstnání. 

Vyvstává nám tady ve Zlínském kraji otázka - proč není dostatek dobře 

placených pracovních míst v dostupné vzdálenosti od našich domovů a 

hlavně - jak to napravit? 

 Všeobecná deklarace lidských práv uvádí, že každý má právo na takovou životní úroveň, aby 

byla s to zajistit zdraví a blahobyt jeho i jeho rodiny, včetně výživy, ošacení, bydlení a lékařské péče, 

jakož i nezbytných sociálních opatření. Dle této deklarace má také každý právo na zabezpečení v 

nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech 

ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Ano, čte se to 

hezky, ale bohužel, jak pozoruji, realita pro většinu našich občanů a rodin je jiná. 

 Program KSČM prosazuje právo na práci, spravedlivou mzdu a sociální zabezpečení a já jsem si 

v rámci tohoto programu vybrala tyto priority: 

 podpora technického vzdělávání a učňovského školství; 

 tvorba nových pracovních míst a s tím související jistota dlouhodobého stabilního zaměstnání; 

 nepřipustit privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb; 

 modernizace a elektrizace trati Otrokovice, Zlín, Vizovice; 

 výstavba dalších sociálních zařízení pro zabezpečení důstojně prožitého stáří; 

 podpora zadržování vody v krajině v reakci na případné klimatické změny; 

 zabezpečení ochrany občanů před sociálně patologickými jevy, šíření bezpráví a vlivu kriminálního 

prostředí; 

 Všichni víme, jak je dnes složité prosadit potřebné změny v politice, což si uvědomuji. Jsem 

odhodlaná to zkusit, protože jsem přesvědčená, že člověk, který se snaží pracovat a být pro společnost 

užitečný, by měl mít jistotu alespoň základního bydlení, obživy, zdravotní péče a bezpečí pro sebe a 

svoji rodinu. Proto je mi blízký program politické strany KSČM a jejího pojetí „Socialismu 21. století“. 

Ing. Kateřina Srncová 

zastupitelka Obecního zastupitelstva Zdounky 

kandidátka KSČM do Zastupitelstva Zlínského kraje 



NAPSALI JSTE NÁM 

 

Volby se blíží 
 

 Dlouhodobé a pravidelné výzkumy volebních preferencí a volebního chování občanů 

poskytují agentury veřejného mínění jako ucelený pohled na politickou scénu v ČR a na základě 

nich sestavují volební modely. Kladou zpravidla jednoduchou otázku „Koho byste volil, kdyby volby 

proběhly příští týden“. Tyto výzkumy jsou přínosným podkladem pro optimalizaci volebních 

kampaní. Některé agentury provádí průzkumy měsíčně, jiné v jiném časovém intervalu. Některé 

agentury je zveřejňují, jiné je dělají na objednávku klienta, který je zveřejní či nikoliv. Jedná se tedy o 

průzkumy, které mají větší či menší vypovídací váhu. Vždy je zde však statistická odchylka. 

 Výsledky KSČM v těchto průzkumech vykazují stabilní dlouhodobý vývoj volebních preferencí 

s výkyvy směrem k posílení i oslabení pozice KSČM. Jsou odvislé i od agentury veřejného mínění - viz 

tabulka. Průzkumy vychází z volební účasti kolem 60 %.  

 

agentura leden únor březen duben květen červen červenec srpen 

AISA 12,0 9,5 x 13,0 12,0 9,0 x x 

CVVM 15,5 14,0 13,0 11,5 15,0 16,0 x x 

Median 13,0 13,5 12,5 14,0 x 16,0 15,0 x 

SANEP 13,5 13,1 14,7 14,1 14,3 14,2 13,6 13,4 

STEM 14,1 x 14,0 x 14,5 13,6 x x 

x - výsledky nebyly zjištěny 

 

 Výsledky průzkumů veřejného mínění zaměřené na krajské volby dělala agentura SANEP 

samostatně pro každý kraj. Výsledky Zlínského kraje jsou následující ze vzorku cca 500 respondentů: 

 

11/2015 1/2016 3/2016 5/2016 7/2016 

14,7 % 14,9 % 15,1 % 14,5 % 14,7 % 

 

 Termín voleb se blíží. Volby nám ukáží skutečné výsledky názorů voličů. Udělejme vše proto, 

abychom prokázali sami sobě, ale i agenturám i veřejnosti, že volební výsledky v krajských i 

senátních volbách v roce 2016 jsou lepší, než nám přiřazují jednotlivé průzkumy. V měsíci říjnu 

2016 (7. a 8.) se konají krajské a senátní volby. O týden později se koná II. kolo senátních voleb (14. a 

15.). Je pravdou, že se nejedná o parlamentní volby. Tím není však snížen jejich význam. 

 Krajské volby do Zastupitelstva Zlínského kraje rozdělí mandáty kandidujícím politickým 

stranám, hnutím a sdružením ve Zlínském kraji. KSČM jde pod volebním číslem 37. Pro KSČM jsou 

tyto volby velmi důležité. KSČM zde obhajuje svoji práci v zastupitelstvu za poslední čtyři roky, kdy 

naše účast se podílela i na vedení kraje. Myslím, že naší zastupitelé odvedli kus poctivé práce. Podařilo 

se nám udržet vyrovnaný rozpočet kraje, dosáhnout kladného výsledku v hospodaření nemocnic, 

zrekonstruovat či opravit 290 km silnic II. a III. třídy a 68 mostů, v oblasti veřejné hromadné dopravy 

udržet rozsah dopravní obslužnosti v kraji a prosadit další priority odrážející volební program KSČM. 

 Nechceme slibovat. Chceme, ale pracovat pro občany Zlínského kraje. Cílem KSČM v dalším 

volebním období ve Zlínském kraji je prosazovat urychlenou přípravu a zahájení staveb strategické 

dopravní infrastruktury státu v kraji (dálnice D49, D55, I35 a I/57), výstavbu obchvatů a zahájení 

modernizace železničních tratí. V ekonomické oblasti řešit vstup investorů do kraje, především do 

Strategické průmyslové zóny v Holešově, a prosazovat soulad odborné nabídky škol s potřebami trhu 

práce. V oblasti sociálních služeb zkvalitňovat a rozvíjet projekty péče o seniory, zdravotně postižené, 

rodiny s dětmi a zvyšovat kvalitu poskytované lékařské péče. 

 Souběžně s krajskými volbami se budou konat i volby do Senátu Parlamentu ČR a to ve 

volebním obvodě č. 76 Kroměříž, který zahrnuje celý okres Kroměříž a 15 obcí okresu Vyškov. 

V minulosti byly senátní volby voliči podceňovány, což se projevovalo především v nízké účasti ve II. 

kole. I tyto volby jsou pro KSČM však velmi důležité. Jde nám o posílení senátorů za KSČM v tomto 



v horní komoře parlamentu. Za KSČM ve volebním obvodu č. 76 kandiduje soudružka Ing. Bc. Eva 

Badinková z Holešova, která má volební číslo 7. Její priority jsou vyjádřeny motem: „Bezpečnost do 

ulic, právo a jistoty občanům“. 

 Předpokládám, že všichni členové a sympatizanti KSČM okresu Kroměříž udělají vše pro velmi 

dobrý výsledek kandidátů KSČM v těchto krajských i senátních volbách. Nezbytné je získat další voliče 

především z řad nerozhodnutých voličů a přesvědčit občany odmítající se účastnit voleb, aby šli 

k volbám a podpořili kandidáty KSČM. 

JH 

 

Rozhovor se soudruhem Josefem Skálou, místopředsedou ÚV KSČM 
 

Srncová: Měla jsem rozhovor s prvním místopředsedou, druhým 

místopředsedou a ještě mě chybí třetí rozhovor s třetím 

místopředsedou a mám ho tady. Otázka zní na Tebe. Já se těžce 

smiřuji s řadou politiků, kteří neustále pořád dokola opakují, že za 

komunismu bylo to anebo ono. Co je to komunismus, co je to 

socialismus a co je to kapitalismus? 

Skála: No, to je otázka, o které bychom mohli hovořit dlouho, ale 

já to řeknu stručně. Komunismus je náš budoucí cíl. Marx ho 

formuloval velice hezky „Svobodná asociace svobodných 

výrobců“. To nemůže odmítnout nikdo kdo má srdce, rozum 

zdraví. A Engels o tom říkával, že je to v podstatě naplnění toho o čem snili už první křesťani. My jsme 

samozřejmě v komunismu ještě zdaleka nemohli být, budovali jsme socialismus, což je etapa ještě 

mnohem ranější. No a jeho odpůrcem, protivníkem, antibodem byl kapitalismus a je dodnes 

kapitalismus. A říkáš také, že se tvrdí, že jsme se měli špatně za dob komunismu, tak to samozřejmě 

není. Byl to obrovský skok kupředu, zbavil lidí bídy, hladu, dal jim poprvé v životě bezpečí v nemoci i 

ve stáří dal možnost vzdělání, těm kdo by dřív na to neměli šanci a tak dále a tak dále. O tom by se ale 

dalo hovořit ještě mnohem déle. 

 

Srncová: Takže to shrnu, že společenský systém je pouze kapitalismus nebo socialismus a že reálný 

komunismus nikde nebyl dosud vybudován. 

Skála: Zatím nemohl být vybudován. My počítáme, uvažujeme, máme v plánu, poté až socialismus tu 

znovu bude a rozvine se naplno a ukáže svoje všechny přednosti tak jednou bude směřovat k oné 

svobodné asociaci svobodných občanů tedy komunismu. 

rozhovor připravila a vedla 

Ing. Kateřina Srncová 

kandidátka KSČM pro krajské volby 

 

Zastavte privatizaci 
 

 Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska plně podporuje 4. duben 2016 jako Mezinárodní den 

boje proti privatizaci veřejných služeb. Tváří v tvář poslední světové finanční a posléze hospodářské 

krizi z let 2008 až 2014 jsme neustále svědky nevybíravých a brutálních útoků vládnoucích mocenských 

elit nadnárodního finančního kapitálu a nadnárodních korporací na základní sociální funkce státu. 

Předmětem těchto útoků je snaha dosáhnout privatizace veřejných funkcí státu a státem zajišťovaných 

služeb a tím většího soukromovlastnického zisku úzké vládnoucí elity. Tato centralizace politické moci, 

její podřízenost moci ekonomické se projevuje nejen zvýšením míry vykořisťování dělníků a ostatních 

pracujících, ale také potíráním dlouholetých zápasů o osmihodinovou pracovní dobu s odpovídající 

mzdou, která bude vyjadřovat skutečné základní životní spotřeby a právo na důstojný život zahrnující 

právo na vzdělání, kulturní rozvoj i důstojné stáří. Naší politikou není proto flexibilita a mnohost 

krátkodobých či částečných pracovních úvazků, která je stále více prosazována jako východisko 

z hospodářské krize. Je to řešení, na které nejvíce doplácí lidé v nízkopříjmových skupinách a pracující 

ženy. Právě proto jsou nejvíce ohroženými skupinami zaměstnanců dělnické profese. Máme na paměti 

například tvrdé podmínky zaměstnanců pracujících v poštovních službách či řidičů autobusů, ale i 



v dalších profesích. Máme také na paměti obrovskou sociální nejistotu horníků dolů Paskov OKD, kteří 

jsou vystaveni bezprostřednímu tlaku vlastníků hájících svůj soukromovlastnicky zisk odvislý od 

světových cen černého uhlí. Vnímáme proto ostrý boj o právo na zaměstnání v kontrastu se 

soukromovlastnickými zájmy finančního a průmyslového kapitálu a jejich většinových vlastníků, jejichž 

heslem je privatizovat zisky a znárodňovat ztráty. 

 Zde jasně selhal kapitalistický stát a jeho všechny polistopadové vlády. Deregulace a nárůst 

pracovní doby, krácení reálných mezd za osmihodinovou pracovní dobu, zvyšování věku odchodu do 

starobního důchodu, neodpovídající valorizace důchodů vůči růstu skutečných životních nákladů, 

privatizace práva na vzdělání a zdravotní zabezpečení jsou zásadním projevem dnešního kapitalizmu. 

Těchto projevů není ušetřena ani Česká republika. Znovu je nastolována na pořad dne údajná potřeba 

flexibilního, tzv. „liberálního“ nového zákoníků práce. Kdo však tuto otázku nastoluje? Dělníci, ostatní 

pracující? Nebo korporace finančního a průmyslového kapitálu sdružených v rázných 

zaměstnavatelských svazech s cílem snížit cenu pracovní síly vyjádřenou mzdou. Často jsme svědky, jak 

staví záměrně zájmy právě jednotlivých profesních skupin zaměstnanců proti sobě. 

 Připomínáme těm odborovým centrálám, které jsou ochotny vést dnes či v budoucnu dialog za 

„liberální zákoník práce“ příkladmo současnou dlouholetou obtížnost boje za zvýšení minimální mzdy, 

za obhajobu práva odborů na kolektivní vyjednávání nebo za zvýšení práva kontroly bezpečnosti práce 

či dodržování práva na poskytování základních informací o ekonomickém stavu firmy ze strany 

zaměstnavatele odborovým organizacím. Jak obtížně se dnes prosazuje zrušení třídenní karenční doby, 

nebo zákaz práce ve státem uznaných svátcích v supermarketech. Přistoupí-li některé odborové svazy na 

tzv. „diskuzi“ o potřebě nového liberálnějšího zákoníku práce, vstupují na tenký led zrady zájmů 

zaměstnanců. OSČMS toto jednoznačně odmítá. OSČMS jako člen Světové odborové federace proto 

opakovaně vyzývá odborové centrály i ty sdružené v Evropské odborové konfederaci, ale i centrály 

zcela samostatně působící, k vzájemnému dialogu. Varuje je před jejich častou dosavadní politikou 

kompromisů a ústupků, která vede k oslabování postavení odborového hnutí, práv dělníků a ostatních 

pracujících včetně zaměstnanců veřejných služeb. Pochopení postavení a tím i zájmů tříd a velkých 

sociálních skupin ve společenské dělbě práce má pro odborovou práci a obhajobu práv zaměstnanců 

hluboký význam. Cesta ústupků, kompromisů vede naopak k popření těchto práv a k prohloubení 

vykořisťování člověka člověkem. OSČMS proto zásadně odmítá, aby základní lidská sociální, 

ekonomická a politická práva byla vládnoucími elitami koncentrována do trvalé podoby novodobého 

nevolnictví a otrokářství, jehož hlavním rysem je život člověka „životem na úvěr“. Na úvěr, který nelze 

v kapitalizmu nikdy splatit, který se dědí a zadlužuje celé generace, protože tvoří základ bankovních 

spekulací kapitalizmu a strategii jeho obchodního marketingu. Bohaté zkušenosti první Československé 

republiky nechceme znovu opakovat. To základní pošlapávání práv, za něž bojovali po desetiletí 

generace dělníků a ostatních pracujících. Svoboda se stává fikcí a ekonomické donucení realitou. 

Odmítáme, aby se právě dělníci, ostatní pracující, mladí lidé i lidé důchodového věku, lidé se 

zdravotním postižením, stali statisty v mocenské hře rozpoutané v hospodářské krizi USA, 

nekoloniálními mocnostmi Francií, Anglií, Německem, Tureckem za nové přerozdělení sfér vlivu ve 

světě. Jeho důsledkem je nejen migrační vlna a pošlapávání základních lidských práv, ale i často 

otevřená podpora nejrůznějších projevů rasové nesnášenlivosti, extremismu a fašismu a ostrá proti 

RSFR zaměřená politika. Ta nevede k trvalému míru. Nebezpečí válečného konfliktu vzrůstá. Vzájemná 

solidarita pracujících a odborových centrál jej může odvrátit. Využijme 4. duben 2016 jako symbol 

solidarity se zaměstnanci veřejných služeb proti jejich privatizaci a boje za mír proti násilí. OSČMS plně 

vyjadřuje solidaritu s Mezinárodním odborovým svazem veřejných služeb. 

Stanislav Grospič, 

předseda Ústředního zastupitelstva OSČMS 

Připravila: Jiřina Procházková 

 

Dombas: Jeden z předáků SOF (Světová odborová federace) obžalován na Ukrajině. 
 

 SOF odsuzuje ukrajinskou vládu pro kruté porušení odborářských práv. SOF, zastupující 92 

milionů členů ze 120 zemí, odsuzuje nepřijatelnou akci ukrajinské vlády, zahájení trestního procesu 

proti Pierpaolu Leonardimu, generálnímu tajemníkovi Mezinárodního odborového svazu (TUI) 

veřejných služeb a pobočky SOF, z „ilegálního vstupu do Dombasu“. Pierpaolo Leonardi navštívil 



Dombas z titulu funkce odborového zástupce SOF a TUI veřejných služeb, aby tu jako šéf oficiální mise 

SOF vyjádřil solidaritu lidu Dombasu. Ukrajinská vláda potvrdila, že část země, jíž lidové republiky 

Luganska a Doněcka vypustily ze svých území, je její a nemá tak právo tvrdit, že odboráři ze SOF 

porušili migrační zákony, protože předpokládali, že vstupují na ukrajinské území přes ukrajinskou 

hranici a měli povolení a ukrajinská vstupní víza. SOF odsuzuje reakcionářskou ukrajinskou vládu, jež 

silnou podporou podnikatelských zájmů přinesla Ukrajincům hodně utrpení. SOF veřejnými 

prohlášeními, výzvami, protestními dopisy a mezinárodními akcemi vyjádřila rozhořčení nad zločiny a 

barbarstvím neofašistů na Ukrajině a jasně prohlásila: „Velkou část odpovědnosti za zločiny na Ukrajině 

nesou USA, NATO a Evropská unie, jež podporují vládu neofašistických sil na Ukrajině a pomáhají 

jim.“Tyto činy nás nezastraší a nezastaví činnost mezinárodního třídně orientovaného odborového hnutí. 

Tato činnost jen posílí mezinárodní solidaritu s lidem Dombasu a Lugansku. SOF také protestuje proti 

italské vládě a Evropské unii, jež opět nalezly příležitost podpořit ukrajinský fašistický, zločinný režim, 

když schválili trestní řízení proti odboráři SOF a USB Pierpaolu Leonardimu. Požadujeme okamžité 

zrušení obžaloby. 

Sekretariát SOF 24. května 2016 

Připravila: Jiřina Procházková 

 

OTEVŘENÝ DOPIS premiérovi ČR Bohuslavu Sobotkovi 
 

 Vážený pane premiére, 

 již za méně než tři týdny se sejde summit Evropské unie v Bratislavě. Jedním z témat, které se 

zde bude diskutovat, je postoj ke smlouvám CETA a TTIP. Obě dvě smlouvy čelí ze strany evropské i 

české veřejnosti kritice za posilování moci nadnárodních korporací, ohrožení ochrany spotřebitelů a 

zaměstnanců. 

 V posledních dnech došlo k zásadnímu posunu. Smlouvu TTIP odmítli postupně jak německý 

vicekancléř a předseda Vaší sesterské SPD Sigmar Gabriel, tak ústy státního tajemníka pro zahraniční 

obchod Matthiase Fekla francouzská vláda. Ta dokonce požaduje okamžité zastavení jednání. 

 Zatímco TTIP je politicky mrtvá, smlouva CETA je připravena k ratifikaci. Tato smlouva se však 

řídí stejnou zastaralou a nefunkční logikou liberalizace všeho a všude. Smlouvy TTIP a CETA jsou 

produktem neoliberalismu, který je podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze 

naprostým selháním. 

 Vážený pane premiére, vyzývám Vás, abyste v zájmu občanů ČR a EU přidal hlas české vlády k 

těm, které odmítají neoliberalismus a na něm založené vytváření zahraničního obchodu. Odmítněte na 

summitu EU v Bratislavě smlouvy TTIP i CETA. 

Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM 

 

KOMISE MLÁDEŽE 

 

Setkání mladých členů a sympatizantů KSČM 
 

 Tak jako každý rok i letos se ve dnech 3. - 5. června 2016 uskutečnilo celostátní setkání levicové 

mládeže. Setkání probíhá od roku 2005 pod záštitou Komise mládeže ÚV KSČM, letošní deváté setkání 

bylo naplánováno v Moravskoslezském kraji v autokempu Jerlochovice u Fulneku. Hlavním cílem 

setkání je vzdělávat mladé členy KSČM, případně sympatizanty. Primárně informovat o aktuálním dění 

v poslanecké sněmovně, v evropském parlamentu a seznámit je s problematikou migrace a řešením 

těchto sporných otázek z pohledu KSČM. 

 Důležitá byla debata s krajskými radními či zastupiteli jakým způsobem řeší potíže, problémy, 

aby pomohli nováčkům, kteří vstupují do politiky svými nabytými zkušenostmi a znalostmi. S vedením 

stany s místopředsedou Dolejšem a Šimůnkem jsme řešili otázku podpory mladých lidí a propagace 

strany KSČM na internetu a sociálních sítí. V průběhu setkání zasedala i komise mládeže, kde byla 

zvolena nová předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Ing. Marie Pěnčíková. Podobná setkání neslouží 



jen ke vzdělávání a debatám, ale i k možnosti navázat nové kontakty či pobavit se. Odpoledne jsme se 

věnovali sportu, případně turistice, večer byla připravena hudba na naše přání. 

 

      
 

 účastníci setkání Ing. K. Konečná, Ing. K. Srncová a F. Zachariáš 

 

 Pokud Vás mladé zajímá levicová politika, chtěli byste se více zapojit do dění ve vaší obci či 

kraji neváhejte kontaktovat předsedkyni Komise mládeže Kroměříž Jaroslavu Ovečkovou přes 

facebookový profil KSČM - S lidmi pro lidi v Kroměříži. A možná se uvidíme příští rok na dalším 

setkání mládeže právě s Vámi. 

Ing. Kateřina Srncová, 

místopředsedkyně Komise mládeže Kroměříž 

kandidátka KSČM pro krajské volby 

 

LEVICOVÝ KLUB ŽEN 

 

Celostátní setkání Levicových klubů žen 
 

 Ve dnech 16. až 18. 6. 2016 se uskutečnilo další setkání 

Levicových klubů žen v Březové u Karlových Varů. Z našeho 

okresu se setkání zúčastnily s. Štěpánková, s. Linhartová a s. 

Procházková. Při zahájení byli přítomni hosté: primátor K. Varů 

Petr Kulhánek, poslanec Jaroslav Borka a také kandidátka do 

Senátu za Karlovarský kraj Věra Bartůňková. Všechny přivítala 

předsedkyně celorepublikové Rady Levicových klubů žen Květa 

Šlahúnková. Primátor K. Varů předal krajským koordinátorkám 

informační materiály města. Přesto, že jsme byli každý z jiné části 

politického spektra, setkání s primátorem bylo neformální a 

přátelské. Poslanec Jaroslav Borka nás ve svém vystoupení seznámil s problémy vedení Karlovarského 

kraje po vítezství KSČM v minulých volbách. Během připraveného programu jsme se zúčastnily 

prohlídky K. Varů, která byla završena před Hlavní poštou akcí na podporu kandidátky do Senátu Věrky 

Bartůňkové. Našeho setkání se účastnil i předseda OV KSČM Josef Murčo, čestná předsedkyně LKŽ 

Květa Čelišová a poslankyně Gabriela Hubáčková. Těšily jsme se i na soudružku Věru Flasarovu. Její 

přednáška na téma Současná mezinárodní situace všechny velmi zaujala. Třetí den jsme se zúčastnily 

tzv. "Lesní pedagogiky", kterou připravila Věrka Bartůňková. Tomuto tématu se věnuje již řadu let a 

vyučuje ho v mateřských a základních školách. Na závěr setkání dostali hosté i jednotlivé kraje perníčky 

s třešničkami od členek z Kroměříže na upomínku na naše setkání. „Děkujeme, Věrko, připravila jsi nám 

krásný program. Přejeme ti úspěch v senátních volbách". S úsměvem říká Alena Grospičová a předává 

Věrce kytici růží. Věrka se slzami v očích a dojetím skoro nemůže mluvit. Setkání skončilo a nás čekala 

dlouhá cesta domů. 

Jiřina Procházková 



Výjezdní zasedání LKŽ v Luhačovicích 
 

 Dne 8. června 2016 se členky LKŽ zúčastnily výjezdního zasedání, které se konalo v lázeňském 

městě Luhačovice. Sešli jsme se na vlakovém nádraží v Kroměříži v hojném počtu, kde naše cesta 

započala. Když jsme dorazily na místo, prošly jsme se po lázeňském areálu, daly jsme si oběd v blízké 

restauraci, a jak jsme dojedli, tak jsme vyrazily lázeňským vláčkem až na nedalekou přehradu pod hotel 

Adamantino, kde jsme měli krátkou přestávku, abychom se porozhlédly po přehradě. Na zpáteční cestě 

nás řidič vláčku vysadil u kolonády, kterou jsme si pomalu prošli, zastavily jsme se v kavárně, kde jsme 

u zákusku a kávy probraly klubové záležitosti. V nedalekém parku jsme shlédly práci řezbářů a napily se 

Vincentky na zdraví a vyrazily jsme k domovu. Výlet se nám velice líbil. Počasí nám přálo. Byl krásný 

slunečný den. Všechny jsme si to užily a doufáme, že takových příjemných společných chvil bude stále 

víc a víc. 

Marie Maliňáková 

 

      
 

Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku 
 

 Na pozvání europoslankyně Kateřiny Konečné navštívily zástupkyně Levicových klubů žen ve 

dnech 2. až 5. července sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. V padesátičlenné delegaci byly i 

dvě zástupkyně LKŽ z Kroměříže. Jaruška Sedlaříková a Zdeňka Hlobilová spolu s ostatními prožila 

několik nezapomenutelných dnů. Kromě návštěvy samotného parlamentu byl pro účastníky zájezdu 

připraven bohatý a zajímavý program. Po cestě tam jsme zhlédli Automobilové a technické muzeum 

v Sinsheimu. V následujících dnech byl pro nás připraven výlet po Alsaské vinné cestě s ochutnávkou 

tamních vín se zastávkou v městečku Colmar, Kaysersberg a malebné vesničce Riquewihr. Svezli jsme 

se na vyhlídkové lodi po řece Ill a samozřejmě jsme si prohlédli i památky samotného Štrasburku. Se 

Štrasburkem a europoslanci K. Konečnou a Maštálkou jsme se rozloučili po společné večeři. Pak již 

následovala jen cesta domů. Odjížděli jsme plni nezapomenutelných dojmů a zážitků i díky skvělému 

průvodci panu Hambálkovi, který pro nás tento bohatý program připravil. 

Z. Hlobilová, účastnice zájezdu 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Blahopřejeme všem našim členům - jubilantům 
 

 v měsíci červenci 2016: Kuchaříková Vlasta 93 Hulín 

Janečka Oldřich 88 Holešov 05 

Červíková Věra 87 Kroměříž 12 

Minařík Vladimír 86 Kroměříž 33 

Čížková Ludmila 85 Koryčany 

Hýžďal Vojtěch 80 Dřínov 

Kajanovičová Jarmila 75 Chropyně 

Koutný Pavel 60 Chropyně 



 v měsíci srpnu 2016: Krejčířová Marie 94 Kroměříž 31 

Řezníčková Jiřina 91 Zborovice 

Borůfková Marie 90 Kroměříž 23 

Dvořáková Věra 90 Kroměříž 31 

Mikšánková Milada 89 Hulín 

Ludvová Františka 88 Chropyně 

Zavadilíková Božena 87 Kroměříž 07 

Pohl Stanislav 86 Chropyně 

Klimková Libuše 85 Holešov 05 

Kubánková Anna 85 Koryčany 

Fiala Lubomír 60 Zařičí 

 v měsíci září 2016: Zezulová Ludmila 94 Bojanovice 

Koudela Jan 93 Koryčany 

Zelinková Milada 93 Hulín 

Dolečková Vlasta 90 Zborovice 

Hubík Miloslav 89 Holešov 08 

Douchová Milada 87 Holešov 05 

Valenta Miloslav 87 Holešov 05 

Macháčková Danuše 85 Chropyně 

Nezdařilová Jiřina 85 Holešov 08 

Ivaničová Eva 70 Chropyně 

Juřenová Jaroslava 70 Chropyně 

Liška František 70 Koryčany 

Suchánková Ludmila 70 Rataje 

Uhlík Jiří 70 Střílky 

Hepplerová Terezie 60 Chropyně 

 

Zápis do Knihy cti 
 

 

Ing. Jaroslav Adamík 
 

předseda MěR KSČM Kroměříž 

zastupitel v Městském zastupitelstvu Kroměříž 

u příležitosti 75 narozenin 

 

 

 

 

 

Luděk Červík 
 

člen výkonného výboru OV KSČM Kroměříž 

předseda ZO KSČM 31 Kroměříž 

u příležitosti 65 narozenin 

 

RSDr. Jaroslav Procházka 
 

místopředseda OV KSČM Kroměříž 

člen ÚV a KV KSČM 

předseda ZO KSČM 12 Kroměříž 

u příležitosti 65 narozenin 

 



Kalendářní plán akcí 
 

 

Orientační provozní doba OV KSČM Kroměříž 

Provozní doba: pondělí až čtvrtek - od 09:00 do 16:00 hodin, 

pátek - od 09:00 do 14:00 hodin 
 

 

Celookresní volební mítink 

 Datum: 22. září 2016, 14:00 do 16:00 hodin; 

Místo: Uherské Hradiště; 

 

 

Celookresní volební mítink 

 Datum: 26. září 2016, 15:00 do 17:00 hodin; 

Místo: Velké náměstí, Kroměříž; 

 

 

Celookresní volební mítink 

 Datum: 1. října 2016; 

Místo: Vsetín; 

 

 

Celookresní volební mítink 

 Datum: 3. října 2016; 

Místo: Zlín; 

 

 

Volby do krajského zastupitelstva a senátu 

 Datum: 7. a 8. října 2016, 16:00 hodin; 

Místo: volební místnosti v obci; 

 

 

II. kolo voleb do senátu 

 Datum: 14. a 15. října 2016, 16:00 hodin; 

Místo: volební místnosti v obci; 

 

 

Zasedání Okresního výboru 

 Datum: 12. prosince 2016, 16:00 hodin; 

Místo: velká zasedačka OV KSČM; 

 

 

 

 

Redakční uzávěrka Informačního zpravodaje č. 4/2016 je 20. listopadu 2016 
 

 

 
Redakční rada: výkonný výbor OV KSČM Kroměříž neprošlo jazykovou úpravou 

Hanácké náměstí 463, 767 01 Kroměříž kromerizsko.kscm.cz 

OV KSČM:  573 337 753 734 430 266  ovkscm.km@volny.cz 

Poslanecká kancelář:  573 337 751 734 430 265 
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