
Příprava na celostranické konference v roce 2019 
X. sjezd KSČM letos uložil svolat na rok 2019 dvě celostranické konference a zpracovat 
aktualizaci programu KSČM. Program má vycházet z poznatků uplynulých 30 let boje 
s globálním kapitálem v České republice i ve světě a reagovat na aktuální a budoucí problémy 
většiny lidí. Potřebujeme jej jako odrazový můstek a jednotící prvek pro další působení 
KSČM i širší radikální levice. Komunistický program se musí stát zbraní proti chudobě, 
kterou vytváří kapitalismus, a obranou proti blížící se krizi, která období konjunktury zákonitě 
vystřídá. Krizi už avizují v médiích i pravicový politici. Ostatně i dnes v době konjunktury 
podstatná část společnosti žije na hranici chudoby. 
Vedení KSČM v přípravě aktualizovaného programu zatím nijak výrazněji nepokročilo. Na 
prosincovém ÚV projedná pouze POZ celostranické konference 8. června 2019 v Nymburce, 
na které se o aktualizaci programu bude diskutovat.  
Více pokročily přípravy na celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek 
KSČM a ekonomice strany. Je plánovaná na sobotu 27. dubna a uskuteční se v Praze 
v budově ÚV KSČM. Komise vnitrostranické práce ÚV již připravila základní teze pro 
celostranickou diskusi o  možných změnách Stanov. ZO KSČM je obdržely na prosincové 
poradě předsedů a OV předpokládá, že o nich členové budou diskutovat na lednových 
členských schůzích.  Úkolem pro členské schůze je také posoudit jak účinně zajistit činnost 
ZO v roce 2019. V  mnoha případech se osvědčuje pořádání společných schůzí několika ZO a 
sdružování sil při plnění úkolů z vyšších stranických orgánů. Návrhy a připomínky 
k základním tezím změn Stanov a také návrhy na delegáty celostranické konference, které 
vzejdou z těchto členských schůzí, bude potřeba bezprostředně předat na OV KSČM. 
Přípravu konference, teze změn Stanov, případně další dokumenty k předložení ÚV KSČM, 
připomínky a návrhy ZO se pak 7. února bude zabývat spolu s předsedy ZO plénum OV, které 
také zvolí delegáty na dubnovou konferenci. 23. dubna má přípravu celostranické konference 
v programu krajský výbor Praha rozšířený o členy OV z Prahy 1-10 a delegáty konference.  
Organizační strukturou KSČM v Praze se v listopadu zabýval Výkonný výbor KV spolu 
s předsedy pražských OV a členy Vnitrostranické komise KV. Zhodnotil situaci v obvodních 
organizacích a v  Praze jako celku a konstatoval, že přes všechny složitosti zatím nehrozí 
ztráta jejich akceschopnosti. OV jsou ideově, organizačně, personálně a ekonomicky 
stabilizované. Problémy jsou ve věkovém složení členské základny, v přijímání nových 
mladších členů, jejich vzdělávání a zapojování do činnosti a ve zmenšování počtu aktivních 
funkcionářů a členů, což snižuje funkčnost některých ZO. Všechny pražské obvodní 
organizace stále fungují podle stávajících Stanov a v rámci současné organizační struktury 
KSČM. Ke znásobení efektu v působení na veřejnost v rámci Prahy bude ale nutné ve 
spolupráci s KV prohlubovat jejich vzájemnou součinnost a rozumně koordinovat činnosti 
jednotlivých OV. Další možná řešení by měla vzejít právě z diskuse na celostranické 
konferenci k vnitřnímu životu strany a změnám Stanov 27. dubna 2019. 
Na všech nejbližších stranických jednáních se bude diskutovat také o postupu KSČM ve 
volební kampani pro volby do Evropského parlamentu, které nás čekají v květnu 2019. 
Josef Gottwald, předseda OV KSČM Praha 6 
  

 

 



V roce 2019 budeme volit europoslance 
V roce 2019 nás čeká další volební rok. 24. a 25 května půjdeme volit 21 českých poslanců 
Evropského parlamentu. Uplynulých pět let v europarlamentu zastupovali KSČM Kateřina 
Konečná, Jaromír Kohlíček a Jiří Maštálka a chtějí své mandáty obhajovat i příští rok. Před 
voliče budou komunisté předstupovat se sedmdesátibodovým programem, o kterém 20. 
listopadu informovala veřejnost v rámci besedy na evropské téma místopředsedkyně ÚV pro 
evropské záležitosti a občanský sektor K. Konečná.  
Zdůraznila, že prioritními tématy jsou pro KSČM rovnost, bezpečnost, demokracie, 
transparentnost a soběstačnost. „Nikdy nikde jsme neřekli, že bychom chtěli vystoupení 
Česka z EU, ale chceme, aby lidé mohli znovu rozhodnout v referendu. Za uplynulých 15 let 
se totiž Evropská unie velmi změnila,“ vysvětlila postoj KSČM. Kritizovala pak zejména růst 
vojenských výdajů a byrokratizaci evropského aparátu, tedy skutečnost, že Unii de facto řídí 
nevolení úředníci, europarlament stále nemá právo sám navrhovat zákony a členské státy 
postupně ztrácejí právo veta.  
K. Konečná nicméně nevidí odchod z EU jako dobré řešení, protože Česko nemá žádný plán 
B. Vysvětlila, že po vystoupení z Unie by se nutně snížila životní úroveň obyvatel, zvýšila 
nezaměstnanost, museli bychom zvýšit vojenské výdaje a sami si začít chránit hranice, na 
vyvážené české zboží by EU uvalila svá cla….  Za naivní označila představu, že by Česko 
mohlo být druhým Švýcarskem, které není členem EU. Zdůraznila, že Švýcarsko je 
ekonomicky na mnohem vyšší úrovni, jeho politika je založená na zcela odlišných principech 
a má s EU zvláštní smlouvy, které mu dávají v řadě oblastí stejná práva, jako členům. 
Podle europoslankyně je ale také nutné, aby se EU změnila a začala se chovat jinak. Pokud se 
to nepodaří v příštích pěti letech, hrozí samovolné rozpadnutí Evropy, které by se nemuselo 
obejít bez lokálních konfliktů. Požadavek změny EU budou mít ve svých volebních 
programech i ostatní strany, které se budou ucházet o křesla v EP. KSČM se ale ode všech 
zásadně odlišuje ve třech bodech:  
1) je kategoricky proti růstu vojenských výdajů EU, proti jakékoli militarizaci Evropy,   
2) prosazuje podstatnou změnu v systému zdanění tak, aby všechny subjekty musely platit 
daně podle stejných pravidel a aby byly odstraněny tzv. daňové ráje (v Lucembursku, Irsku, 
Nizozemsku, Británii) a  
3) je proti smlouvám o volném obchodu EU s Kanadou či USA. 
Nespokojenost našich občanů s EU, zejména s mnohdy nesmyslnými nařízeními bruselských 
byrokratů, je podle K. Konečné ale také důsledkem neschopnosti českých vyjednavačů. Při 
tvorbě evropských směrnic se většinou spokojují jen s hlasováním proti, ale neumějí jednat a 
říct, co vlastně chtějí. Kdyby uvedli svůj konkrétní požadavek, mohli by s EU vyjednat 
kompromis nebo výjimku, tak jako řada ostatních členských států včetně zástupců Slovenska.  
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Svoboda slova je vážně ohrožena 
„Braňte svobodu slova!“ bylo téma tiskové konference, která se pod záštitou europoslance 
Jaromíra Kohlíčka a s podporou prvního místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka 
uskutečnila 27. listopadu v Evropském domě za hojné účasti zájemců. Vystoupili na ní 
levicoví novináři převážně z východoevropských zemí. Zabývali se zejména problémem jak 
postupovat, chceme-li získat ze záplavy desinformací valící se na nás ze sdělovacích 
prostředků pravdivé a objektivní informace.  
Konference také objasnila současný politický i ekonomický úpadek Ukrajiny. Dramatickou 
atmosféru konference umocnil incident v Kerčském průlivu provázený ve sdělovacích 
prostředcích stovkami protichůdných informaci, jež lze jednoznačně zahrnout do oblasti Fake 
News. Ukrajinský novinář Ruslan Kocab objektivně popsal současný stav protiruské politické 
hysterie v ukrajinských sdělovacích prostředcích včetně snahy prezidenta Porošenka vylepšit 
si svůj politický předvolební profil. Ruský novinář Andrej Babicky zásadně odmítl kritiku, že 
by v Rusku mocenské orgány omezovaly svobodu slova a poukázal na to, že i pseudodisident 
Navalný má k dispozici vlastní TV kanál. Téměř zapomenutý pojem „ideologická diverze“ ve 
svém vystoupení připomněl bývalý velvyslanec v Rusku a Ukrajině Jaroslav Bašta, který ji 
označil za nejohavnější princip totalitarismu.  
Ing. Pavel Franěk, člen VV OV Praha 6 

Sněmovní hádka KSČM a ODS  
Poslanci KSČM při sněmovní debatě o nezaplacených podnicích privatizovaných v 90. letech 
žádali změnu zákonů tak, aby bylo možné dál stíhat viníky zločinů spáchaných při privatizaci 
v 90. letech minulého století. Podle současných zákonů budou na konci letošního roku tyto 
zločiny promlčeny. Vojtěch Filip zdůrazňoval, že při privatizaci v letech 1992- 1998 vznikly 
stamiliardové škody, které vlády dosud nedořešily. Jen nezaplacené pohledávky za státní 
podniky privatizované v uvedených letech představují čtyři miliardy korun. Na to ostře 
reagovali Poslanci ODS, tedy strany, která byla v devadesátých letech u moci v koalici s ODA 
a KDU-ČSL, a debata se změnila v hádku, v níž poslanci ODS vyčítali komunistům 
nacionalizace podniků po roce 1948. Jaksi jim uniklo, že zisky ze znárodněných podniků šly 
celé do československého státního rozpočtu, zatímco zisky z privatizovaných podniků většinou 
odcházejí do zahraničí a zůstávají soukromníkům, kteří navíc mají značné úlevy na daních, či 
si přenesli svá sídla do tzv. daňových rájů. 
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Zprávy z radnice Prahy 17… 
V Praze 17- Řepích se KSČM podařilo obhájit na příští čtyři roky jeden mandát.  
Vedení zastupitelstva v Řepích bylo vytvořeno celkem rychle. Vítězná ODS získala 11 
mandátů z celkového počtu 23 a vytvořila koalici s TOP 09 a lidovci, která má většinu o 14ti 
mandátech. V opozici je kromě zastupitele za KSČM ještě hnutí ANO a starostové pro Prahu. 
KSČM opět získala post předsedy kontrolního výboru, který bude vykonávat Miroslav Bartoš.  
Díky tomu, že KSČM má zastoupení v zastupitelstvu, má právo mít zástupce i ve všech 
komisích vytvořených při Radě. Zastupitel M. Bartoš zasedá v komisích pro dopravu a 
bezpečnost a pro výstavbu sportovního centra, P. Franěk v komisi bytové a majetkové, O. 
Ryšavá v kultuře a vzdělávání a V. Hejnic v sociálně zdravotní a v komisi pro dům 
s pečovatelskou službou. Přihlásilo se také několik občanů se zájmem o spolupráci. Pozitivem 
je, že jsou mladšího věku a hned se zapojili do práce.  
Protože mandát obhájily dvě třetiny minulých zastupitelů, práce zastupitelstva plynule 
navazuje na předchozí období. Prioritou zůstává dobudování sportovního centra a výstavba 
domu s pečovatelskou službou. Byly zahájeny přípravné stavební práce. Do dvou let by DPS 
měla stát. Zatím je brzy hodnotit jak bude práce v zastupitelstvu vypadat, ale lze předpokládat 
podle prvních jednání, že bude konstruktivní jako v minulosti, protože nás napříč politickým 
spektrem spojuje zájem o zkvalitnění života občanů naší městské části. 
Miroslav Bartoš, zastupitel KSČM v Řepích 
 

… a z radnice hlavního města 
Ačkoliv v zastupitelstvu hlavního města KSČM v říjnových volbách nezískala žádný mandát, 
budeme se snažit dál sledovat činnost těchto orgánů, kritizovat na zasedáních zastupitelstva 
to, co není v zájmu neprivilegovaných občanů a informovat vás o tom.  
První zasedání zastupitelstva bývají většinou idylická, zastupitelé skládají slib a volí se 
předsedové a členové výborů a komisí. Nová zastupitelstva, v nichž zcela chybí zástupci 
levice, si hned zkraje zvýšila počet funkcionářů, kteří budou pro výkon funkce uvolněni a 
budou z radnice dostávat relativně komfortní plat. Dalším pozoruhodným krokem nové 
koalice, tedy Prahy sobě, Sdružení pro Prahu (TOP09, STAN, KDU-ČSL) a Pirátů, bylo 
rychlé umístění jejích členů na velmi dobře placené posty v dozorčích radách městských 
podniků, jako je Výstaviště Praha, Technická správa komunikací či Dopravní podnik, odkud 
byli už začátkem prosince odvoláni dosavadní zkušení zástupci ANO, ČSSD a Trojkoalice i 
jeden zástupce KSČM. V dozorčí radě Dopravního podniku ale kupodivu zasedne i bývalá 
náměstkyně primátorky Petra Kolínská ze Strany zelených, ačkoliv zelení se do zastupitelstva 
hlavního města ve volbách nedostali. Změny v dozorčích radách dalších firem bude chtít 
vedení Prahy řešit v dalších týdnech.  
Pražští radní také už 27. 11. urychleně schválili rozpočet hlavního města na rok 2019 a 
předložili zastupitelům na zasedání 13. prosince. Rozpočet se příliš neliší od těch 
předcházejících. Počítá s příjmy ve výši 59,2 miliardy korun a s výdaji o 18.4 miliardy 
vyššími, tedy 77,6 miliardy korun. Stejně jako předchozí koalice tvrdí ta současná, že 
rozpočet není schodkový, protože oněch 18 miliard pokryje radnice z úspor hospodaření 
minulých let. Zastupitelé KSČM tuto politiku vždy kritizovali, protože úspora nikdy 
nevznikla lepším hospodařením, ale byla výsledkem nedostatečného čerpání kapitálových 
výdajů na pro občany potřebné stavby, které radnice svou neschopností nezajistila. Na 



kapitálové výdaje plánuje nová koalice 18,2 mld. korun, tedy o 1,5 miliardy více, než letos a 
půjdou většinou na dofinancování Ústřední čistírny odpadních vod, tunelového komplexu 
Blanka, a velkou část spolkne předfinancování a spolufinancování evropských projektů. Něco 
je určeno i do Fondu rozvoje dostupného bydlení, tedy na výstavbu bytových domů. Uvidíme, 
jak nakonec koalice dokáže plánované výdaje užitečně čerpat. 
Helena Briardová, místopředsedkyně OV Praha 6 
 
 
ZE ZASEDÁNÍ OV  
OV na zasedání 6. prosince projednal především přípravu celostranických konferencí 2019 a 
připomíná ZO úkol uskutečnit v průběhu ledna členské schůze s diskusí o možných změnách 
Stanov strany a zajištění činnosti ZO v roce 2019. Dalším úkolem bude podle možností 
zajistit volební kampaň ke květnovým volbám do Evropského parlamentu.  OV pozval na 
poradu předsedů v lednu europoslance Jaromíra Kohlíčka, který vysvětlí současnou situaci 
v Evropě, evropské levici a v tom kontextu i uvnitř ČR a KSČM. 
POZVÁNKA 
9. ledna od 16.00 hodin v prostorách sekretariátu OV KSČM společně s poradou předsedů 
ZO KSČM - seminář s europoslancem za KSČM Ing. Jaromírem Kohlíčkem CSc. na 
téma práce našich poslanců v EP, příprava voleb do EP, vnitropolitická a 
vnitrostranická situace.  
 

 

 

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi,  

děkujeme za Vaši práci a podporu v roce 2018.  

Přejeme Vám klidné, spokojené vánoce, pevné zdraví a štěstí do roku 2019. 

OV KSČM Praha 6 

 


