
Ohlédnutí za mimořádným zasedáním ÚV KSČM 
Ke svolání mimořádného zasedání ÚV KSČM, které se konalo 20. října 2018, byl vážný 
důvod. Vždyť všichni si klademe otázku, co je příčinou v pořadí již čtvrté volební 
porážky KSČM. Hlavní bod programu byl proto zaměřen na předběžné hodnocení 
výsledků voleb do Senátu PČR a obecních zastupitelstev.  
Průběh jednání a především diskuse členů ÚV byly odrazem naší současné situace. V zásadě 
existují dva různé pohledy. Předseda Vojtěch Filip soudí, že za volební neúspěch neseme 
odpovědnost všichni, míru nerozlišuje, sebekritika nezazněla. Naopak opakovaně vyzvedává, 
že se po 30 letech daří naplňovat 7 programových priorit KSČM.  Takovéto zjednodušené 
vysvětlení však nesdílíme všichni.  
Naše obvodní organizace a její vedení patří k těm organizačním článkům strany, které 
opakovaně upozorňují na příčiny našich potíží. Vnitrostranickou cestou poukazujeme na 
negativní tendence ve vývoji členské základny, absenci ideologické jednoty, ztrátu 
akceschopnosti, odmítáme přežívající kumulaci funkcí, žádáme pravidelnou obměnu čelních 
funkcionářů. Klíčové východisko spatřujeme ve vypracování nového programu KSČM, který 
by odpovídal naší situaci a politickým cílům komunistů, a v jednotě slov a činů.  Přejeme si, 
aby vedení strany a poslanci důrazněji vystupovali proti antikomunismu a porušování práv 
našich členů i sympatizantů. Žádáme, aby názory členské základny nebyly při formování 
politiky strany přehlíženy. Považujeme za určující, aby si strana zachovala komunistický 
charakter, jako základ pro vytváření jednoty. Máme za to, že se KSČM od masové strany stále 
více přibližuje ke straně volebního typu. Obraz radikální strany vytvářející alternativu 
současnému systému se ve veřejnosti rozplynul. Ve společnosti jsme vnímáni jako součást 
politické moci. Programové priority komunistů se staly kořistí a zdrojem prezentací ANO 
2011, radikalismus si přisvojila SPD.  
Je-li pak dnes stále častěji slyšet volání po obsahové a personální změně, pak tyto podněty 
mají zdroj ve vážných obavách o budoucnost strany. Je žádoucí vrátit debatu zpět na půdu 
strany, zasednout k jednacímu stolu, vytvářet pro to podmínky, nevést kritickou diskusi 
prostřednictvím sdělovacích prostředků. To se týká všech zúčastněných, a to bez ohledu na 
jejich postavení ve straně.  
Ke konečnému hodnocení výsledků voleb do zastupitelstev obcí a Senátu se ÚV KSČM vrátí 
na příštím zasedání 15. prosince 2018. Na tomto jednání bude ÚV schvalovat strategii a 
program KSČM k volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 a proběhne volba pořadí 
našich kandidátů. Bude to důležité zasedání, jehož závěry nepochybně významnou měrou 
ovlivní výsledky KSČM v těchto volbách. 
Ivan Hrůza, člen ÚV KSČM 

 

 

 

 

 



Ze 44. pražské teoreticko-politické konference 
Víc než stovka účastníků zaplnila 3. listopadu velkou zasedačku v budově ÚV KSČM, 
aby společně diskutovali o problematice teorie, programu, strategie a taktiky 
v komunistickém hnutí. Mezi účastníky byly dvě desítky zahraničních hostů z Belgie, 
Francie, JAR, Maďarska, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Ukrajiny, Británie a také  
zástupci velvyslanectví KLDR a Vietnamu. 
Levice neprožívá v současnosti dobré období.  Dosahuje jen slabých volebních výsledků. Co 
dál? Máme strategii a taktiku? Jak se daří je realizovat? Těmito konstatacemi a otázkami 
předznamenal diskusi tajemník KV KSČM Praha Viktor Pázler. V hlavním projevu pak 
některé odpovědi naznačil Josef Skála.  
Budoucnost patří novým myšlenkám a hledání inspirace pro 21. století v marxismu. K tomu je 
nezbytné vypracovat radikální levicový program. J. Skála rozhodně odmítl názor, že voliče 
bychom odradili citováním klasiků marxismu. Připomněl, že marxismus se dnes studuje na 
mnoha západních univerzitách. Trvalý sestup KSČM se podle jeho slov datuje od chvíle, kdy 
strana marxismus přestala aplikovat a začala sklouzávat k populismu dávajícímu sliby, na 
jejichž plnění v podmínkách kapitalismu nikdy nemůže dojít. Hlavním nedostatkem je 
absence skutečného programu, který strana za čtvrtstoletí existence v kapitalismu 
nedokázala vypracovat. 
Třídní podstata kapitalismu zůstává a strana by měla postihnout a odhalovat její současnou 
podobu, upozorňovat například na proměny zisků (renty z prodeje léků, z nájemného, 
gangsterismus bank vybírajících neúměrně vysoké úroky) a usilovat o odstranění této formy 
parazitismu. Současný kapitalismus také plodí množství nesmyslných manažerských profesí, 
které kdyby zmizely, občané si toho ani nevšimnou. Klasici marxismu předpokládali, že 
s technickým pokrokem se bude na polovinu redukovat týdenní pracovní doba, ale dnešní 
kapitalisté ponechávají pracovní dobu stejně dlouhou jako před sto lety a místo toho, aby 
svým pracovníkům dali větší časový prostor k jejich dalšímu vzdělávání či kulturnímu vyžití, 
vytvářejí umělé profese pro některé vyvolené.  
Zahraniční kapitál už dosáhl takové moci, že z vyspělých průmyslových zemí dělá pouhé 
montovny bez skutečné suverenity a náš domácí kapitál tomu nedokáže čelit. Jediný, kdo by 
mohl účinně zasáhnout, je stát. Musíme najít nejslabší článek řetězu současného kapitalismu, 
problémy, které kapitalismus nedokáže řešit, srozumitelně je občanům pojmenovat a ukázat, 
jak je odstranit. Pak bude šance na změnu. Začínáme ale v podstatě od nuly. 
KSČM musí neprodleně začít pracovat na obnovení naší skutečné suverenity v Evropské unii. 
Šance bude v  evropských volbách příští rok. Také parlamentní aktivita komunistických 
poslanců se musí změnit v tribunu kritiky kapitalismu. 
Ačkoliv generační struktura strany není příznivá, nedaří se získávat mladé a při absenci větší 
koncentrace pracovníků v podnicích je obtížné vytvářet vědomí třídního zájmu, není jiná 
cesta, než zkonsolidovat stranu a sjednotit levici, která je všude značně roztříštěná. 
Pokračovat tak, jako dosud a doufat, že se kapitalismus sám od sebe zhroutí, by bylo marným 
sněním. Jsme tedy na rozcestí dvou cest. Jedna je cestou udržování či vylepšování 
kapitalismu, druhá vede k jeho překonání. 
V diskusi pak několikrát zaznělo, že k tomu, aby strana mohla jít cestou k překonání 
kapitalismu, musí mít odpovídající program.  
HB 



Zprávy z radnice 
Zhruba do poloviny listopadu se formovaly koalice, které budou Praze a jejím městským 
částem vládnout v příštích čtyřech letech. V některých případech bylo třeba čekat, jak soudy 
rozhodnou o stížnostech na výsledky voleb. Městský soud v Praze dostal na stůl 25 návrhů na 
vyhlášení neplatnosti voleb a o  polovině již rozhodl. Většinu stížností neshledal 
oprávněnými, ale v jednom případě vyhověl z důvodu bydliště kandidáta a v jednom zrušil 
mandát kandidátu jednoho seskupení ve prospěch kandidáta ANO. V městských částech, kde 
soud již o stížnostech rozhodl, mohou tedy svolat první zasedání zastupitelstva. 

V Praze 6 bylo jasno v podstatě hned poté, co byly sečteny hlasy. Koalice TOP 09 a KDU-

ČSL, která kandidovala pod heslem KLID, získala deset mandátů a začala obratem jednat o 
spolupráci s ODS, které druhý nejvyšší počet hlasů také zajistil deset mandátů, a s hnutím 
Starostové a nezávislí (7 mandátů). Tyto strany a hnutí k sobě ostatně měly vždy programově 
a ideově nejblíže. Starostou zůstává Ondřej Kolář a bude se opírat o velmi pohodlnou většinu. 
V opozici budou piráti, kteří získali 9 křesel, ANO s 6 mandáty a neúspěšní zelení, kteří 
získali pouhé tři zastupitele. Dvě třetiny - tedy 30 - z celkového počtu 45 členů zastupitelstva 
Prahy 6 známe už z předchozích volebních období. Nováčky budou zejména Piráti (9 
zastupitelů), ale i čtyři noví zastupitelé za ODS a po jednom z TOP09 a Zelených. 
První zasedání nového zastupitelstva se bude konat 19. listopadu ve 14 hodin. Nově zvolení 
zastupitelé složí slib, bude schválen počet členů rady, místostarostů a uvolněných členů 
zastupitelstva, bude se volit starosta, místostarostové a členové zastupitelstva, kteří budou 
uvolnění pro výkon funkcí v Radě MČ Praha 6. Na prvním zasedání budou také zřízeny 
výbory, určen počet jejich členů, zvoleni jejich členové, tajemníci, členové zastupitelstva, 
kteří budou uvolněni ze svých občanských zaměstnání pro výkon funkce předsedy výboru a 
neuvolnění předsedové. První zasedání zastupitelstva také rozhodne o výši odměn a náhrad, 
které zastupitelé budou popírat za svou práci v komisích, výborech a dalších útvarech. 

Na radnici hlavního města koalice Pirátů, seskupení J. Čižinského Praha Sobě a 

Spojených sil pro Prahu (což je TOP 09, STAN a KDU-ČSL), už představilo 
dvacetistránkový dokument o tom, co chtějí v příštích čtyřech letech v Praze změnit. Jak to 
známe z historie, úvodní prohlášení nových vládců bývají většinou přitažlivá, odrážejí ještě 
volební sliby o tom, jak nové vedení napraví všechny nedostatky a vyřeší problémy, horší pak 
ale bývá realizace. Toto prohlášení slibuje důležité dopravní stavby, tedy především 
dokončení městského okruhu a návazných důležitých dopravních staveb včetně zahájení 
výstavby metra D a urychlené renovace pražských mostů, rozšíření sociálních služeb, 
výstavbu bytů, zavedení sociálního nájemného apod. Velký prostor dostala i problematika  
dostupného bydlení. Samozřejmě budeme sledovat, jak se koalici daří sliby plnit a budeme ji 
na zasedáních zastupitelstva důrazně upozorňovat vždy, když budeme vidět, že se od plnění 
programu odchyluje. První zasedání zastupitelstva je svoláno na 15. listopadu od 9 hodin 
s předepsaným programem, tedy slibem zastupitelů, volbou primátora náměstků, radních atd., 
ale navíc volí i zástupce, kteří budou Prahu zastupovat na valných hromadách akciových 
společností s majetkovou účastí HMP Dále zastupitelstvo pověří jednoho z členů řízením 
městské policie a člena, který bude spolupracovat při pořizování územně plánovací 
dokumentace. 
Helena Briardová, místopředsedkyně OV 



ZE ZASEDÁNÍ OV 
Příprava na celostranickou konferenci v příštím roce, usnesení mimořádného říjnového 
zasedání ÚV, kontrola hospodaření za tři čtvrtě roku a rozpočet na rok 2019 byly body 
programu pléna OV 8. listopadu.  Vzhledem k tomu, že se OV snažil o úspory, ukazuje se, že 
schodek bude letos nižší, než původně plánovaný. Rozpočet, který je opět navrhován se 
schodkem, OV schválil. 
Nejdelší diskuse proběhla k závěrům a průběhu mimořádného zasedání ÚV 20.10. (viz 
úvodník), na němž někteří členové žádali odstoupení předsedy, či celého vedení strany, ale 
ÚV o tom nejednal, protože žádost nebyla podpořena dostatečným počtem (1/3) členů. O 
zasedání informoval člen ÚV Ivan Hrůza, který odmítl návrh na vyjádření nesouhlasu 
s platformou Restart v usnesení ÚV. Jeho postoj podpořilo 25 členů ÚV, ale většina členů ÚV 
hlasovala pro původní návrh usnesení. Někteří členové pléna OV se pak ptali, co Restart 
vlastně je, aby věděli, s čím mají nesouhlasit. I. Hrůza se k Restartu hlásí, i když nebyl u jeho 
zrodu a zdůraznil, že podle jeho názoru je ve straně nutná změna. Na zasedání ÚV také 
vystoupil s kritikou vedení. Kritizoval chování KSČM vůči Babišovi, kterému by měla dávat 
jasněji najevo, že pokud nebude prosazovat návrhy KSČM, ztratí její podporu v parlamentu. 
Zdůraznil, že není pro tříštění strany, ale chce důkladnou diskusi uvnitř KSČM o její 
budoucnosti. V diskusi na OV pak zazněla myšlenka, že odborné zázemí v uplynulých letech 
oprostilo stranu od ideologie, zlikvidovalo se celkově politické myšlení národa a z občanů se 
stává nemyslící konzumentská masa. Proto by se Restart měl zaměřit na vypracování 
dokumentu, který pojmenuje nedostatky a chyby kvůli kterým se strana dostala do současné 
situace a dát lidem perspektivu. Nejprve je třeba mít dokument o tom, jak chyby napravit a co 
dělat a pak se zabývat tím, kdo ho má naplňovat. OV na závěr diskuse formuloval žádost, aby 
ÚV připravil diskusi k vnitrostranické situaci. 
S podobným závěrem skončila diskuse k přípravě celostranické konference. Členové se shodli 
na tom, že by se neměla jako první řešit organizační struktura. Nejdřív bychom měli vědět, co 
chceme dělat a podle toho pak vytvářet potřebnou strukturu. 
HB   

 
 
 
 
 
Vybíráme z akcí: 
17. listopadu v 11 hod. -pietní akt na památku Jana Opletala a Václava Sedláčka u Hlávkovy 
koleje, Praha 2 
20. listopadu od 15 hodin - besedu s europoslankyní a místopředsedkyní ÚV KSČM Ing. 
Kateřinou KONEČNOU na téma „Evropa, Evropská unie, volby do Evropského parlamentu“. 
Pořádá OV KSČM Praha – západ a OV KSČM Praha 7 v budově ÚV KSČM, zasedací 
místnost č. 153 ve 3.p.  
12. prosince od 16 hodin se uskuteční na sekretariátu OV KSČM Porada předsedů ZO 
KSČM. Do tohoto data je nezbytné odvést OV KSČM členské příspěvky za rok 2018 a 
vyúčtovat náklady ZO KSČM v letošním roce.  


