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Únorové zasedání OV KSČM Praha 6, 
kterého se zúčastnili také předsedové ZO 
KSČM, učinilo další krok v přípravě celostra-
nické konference k vnitřním otázkám KSČM. 
Konference se uskuteční 27. dubna v Praze. 
Hlavními diskutovanými dokumenty, které 
připravilo oddělení ÚV pro řízení stranic-
ké práce, byl návrh na úpravy Stanov 
a návrh změny a řízení organizační 
struktury KSČM. OV k těmto doku-
mentům přijal stanovisko a projed-
nal návrh změn stanov. Vzhledem 
k tomu, že i celostranická konference 
má být pouze generální přípravou na 
XI. sjezd strany v roce 2020, kte-
rý bude navrhované změny 
schvalovat, ponechal OV oba 
dokumenty jako otevřené pro 
další diskusi. Dále uložil čle-
nům OV a předsedům ZO seznámit členskou 
základnu s přijatými závěry a postoupit OV 
případné další názory a návrhy k přípravě 
konference do konce února.

Základním odrazovým můstkem pro ob-
novu a posílení politického vlivu strany ve 
společnosti a pro získávání nových členů 
bude to, zda a jak se podaří připravit nový 
či aktualizovaný program strany. OV KSČM 
proto považuje za prvořadé schválení nové-
ho programu strany, od kterého se pak bude 
odvíjet tvorba struktury strany, metody říze-
ní, ekonomika, stanovy a další dokumenty. 

V dikci návrhu, který předložilo k diskusi 
oddělení ÚV, podpořil OV variantu, podle 
níž členy ÚV mají navrhovat obvodní a volit 
krajské konference a pak potvrzovat sjezd, 
čímž dojde k posílení úlohy krajské konfe-

rence. OV podporuje i posílení řídící role KV 
KSČM v ekonomické a personální oblasti. 
Kriticky vnímá naopak návrhy na centralizaci 
ekonomiky či přesun některých řídících pra-
vomocí do centra a prosazuje princip udržení 
rozhodovacího procesu co nejblíže členské 
základně, tedy v okresech, případně na 

krajské úrovni. Dlouhodobý požadavek 
naší organizace na větší rotaci kádrů 
vyjádřil OV podporou změn ve Sta-
novách, podle nichž má být omezen 
počet funkčních období u vrchol-
ných funkcionářů strany a dalších 

veřejných činitelů volených za 
KSČM. Rovněž doporučujeme 
sjednotit cyklus konání okres-
ních a krajských konferencí 
s cyklem konání sjezdů.

OV a předsedové ZO disku-
tovali i o dalších návrzích změn, ať už jde 
o četnost jednání ZO KSČM, povinnosti členů, 
či osvobození člena od některých povinností, 
mezi něž patří placení členských příspěvků 
ve stanovené výši. OV doporučil zohledňovat 
sociální hledisko, tedy osvobozovat členy, 
kteří mají důchod nižší než 80% průměrné-
ho důchodu. Dále doporučil určovat členský 
příspěvek podle příjmu člena progresivně, 
tedy stanovit od jaké výše příjmů platí člen 
zvýšené procento členského příspěvku. 
V návrhu OV podpořil zvýšení členského pří-
spěvku poslanců a dalších činitelů zvolených 
za KSČM. V závěru společného jednání OV 
zvolil delegáty celostranické konference: Jo-
sefa Gottwalda a Ivana Hrůzu a náhradníky 
delegátů: Petra Vlčka a Helenu Briardovu. 
Josef Gottwald, předseda OV KSČM Praha 6
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Výročí osvobození vězňů z nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau vojáky 
60. armády 1. ukrajinského frontu Rudé armády v lednu 1945 si naši členové přišli připo-
menout 24. ledna k památníku maršála Koněva, který 1. ukrajinskému frontu velel. Historii 
koncentračních táborů, pochodů smrti a osvobození osvětimských vězňů připomněl místo-
předseda ČSBS Emil Kulfánek. Josef Skála znovu kritizoval „vysvětlující“ tabulky na podstavci 
památníku, které tam loni v srpnu dala umístit radnice Prahy 6. Zdůraznil, že u západních 
osobností nikdo takové tabulky neumisťuje, ačkoliv by k tomu důvody byly. Tento dvojí metr 
si nedáme líbit a budeme ho stále lámat, řekl závěrem.

„Vaše zisky – naše dřina“, „Bydlení je právo, ne výsada!“, „Kapitalismus nás nezahře-
je“. S takovými hesly se členové naší obvodní organizace zúčastnili 26. ledna odpoledne na 
Václavském náměstí demonstrace proti zdražování. Organizovaly ji KSČM Praha, Komunis-
tický svaz mládeže, Spojenectví práce a solidarity, Levá perspektiva a další antikapitalistické 
spolky. Někteří si symbolicky oblékli žluté vesty po vzoru francouzského protestního hnutí. 
Na závěr účastníci přijali prohlášení, v němž žádají vytvoření systému dostupného bydlení, 
výstavbu obecních a družstevních bytů, přidělování bytů podle potřeby, zastropování nájmů 
a regulaci nákladů na bydlení. V Praze nyní téměř 10 procent obyvatel dává na bydlení víc než 
40 procent rodinných příjmů a za dva poslední roky nájemné stouplo o 25 procent.

27. dubna 2019 - Celostranická konference KSČM



Letos 24. a 25. května budeme mít pří-
ležitost volit 21 zástupců České republiky 
v Evropském parlamentu. V této souvislosti 
OV uspořádal 9. ledna setkání členů naší 
obvodní organizace s jedním ze současných 
europoslanců za KSČM s. Jaromírem Kohlíč-
kem, který kandiduje i v letošních volbách.

Úvodem host uvedl, že na kandidátních lis-
tinách je uvedeno 28 jmen. Je na ní 21 kandi-
dátů a 7 náhradníků a volič má možnost dát 
preferenční hlasy dvěma z nich. Kandidátní 
listina KSČM pro tyto volby je složená pře-
vážně z mladých uchazečů, kteří mohou do 
EU vnést novou energii a myšlenky. Měli by 
ale také ovládat angličtinu a francouzštinu, 
protože i když při vystoupení na zasedáních 
EP mohou mluvit v mateřštině a jejich slova 
překládá tlumočník, při osobních jednáních 
s ostatními europoslanci, při vyjednávání pod-
pory pro hlasování, si musí poradit vlastními 
jazykovými znalostmi. Měli by také mít řídící 
schopnosti, protože mezi plenárními zase-
dáními každý poslanec pracuje ve výborech 
a komisích a některou z nich má také za úkol 
řídit. Na to bychom se měli, jak zdůraznil, sou-
středit při přidělování volebních preferencí. 

Hlavním cílem KSČM a levicových stran 
a orientací, jejichž zástupci jsou na kandi-
dátce, je upevnit v Evropě mír a bezpečnost, 
rozvíjet společenství skutečně rovnopráv-
ných států a vytvářet Evropskou unii tak, 

ním společnostem takové podmínky, které 
by jim znemožnily rušit pobočky v menších 
obcích. Vláda by také měla progresivně zda-
nit příjmy, stejně jako dividendy odcházející 
do zahraničí a uplatňovat daň z finančních 
transakcí. 

Josef Skála v diskusi doplnil, že cílem ČR je 
přiblížit se vyspělým evropským zemím po-
kud jde o mzdy a daňové podmínky. Upřesnil, 
že z ČR do zahraničí ročně odtéká až 800 mili-
ard korun ročně: 300 miliard na dividendách, 
zhruba stejná suma na tzv. reexportech, tedy 
vývozu zboží, které zde dává vyrobit zahra-
niční společnost a jako své je pak vyveze na 
naše bývalé trhy, a o další peníze ČR přichází, 
když umožňuje, aby zahraniční společnost 
stanovila nízké ceny za výrobky, které nechá-
vá vyrábět ve svých českých provozech, a pak 
je dál prodává za ceny značně vyšší. Připo-
mněl také, že podniky ve vlastnictví českých 
soukromníků mají už 30 let stejný výkon. 
Růst české ekonomiky tedy zajišťují podniky, 
které jsou v zahraničních rukách. J. Skála vidí 
řešení v nástupu veřejného sektoru, který 
soustředí schopné manažery a prostředky 
pro investice, čímž vytvoří podmínky nezbyt-
né pro další rozvoj. 

V diskusi zazněl dotaz, zda ČR víc peněz 
odevzdává EU jako členský příspěvek, nebo 
z ní víc dostává. J. Kohlíček uvedl, že každý 
členský stát každoročně přispívá do rozpočtu 
EU 1% svého hrubého domácího produktu, 
což v případě ČR představuje asi 45 miliard 
korun. Čerpat mohou regiony několikaná-
sobně víc, než odvádějí, až do výše 4% HDP. 
Pokud Česko nečerpá, je chyba na jeho stra-
ně, u těch, kdo si z eurodotací vytvořili vlast-
ní kapitál a majetek. Může to být i důsledek 
neschopnosti českých úředníků. Přesto ale 
za 14 let členství Česká republika obdržela 
od EU o 700 miliard korun více, než do ní 
odeslala.

V jednom ze svých nedávných článků 
v Haló novinách Jaromír Kohlíček napsal, že 
ačkoli můžeme mít k Evropské unii a jejím in-
stitucím stovky, ba možná tisíce výhrad, má 
řadu výhod. Koneckonců už Jiří z Poděbrad 
se v časech pradávných snažil vytvořit sdru-
žení států Evropy za účelem mírového řešení 
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Z d iskuse s  Jaromírem Kohl íčkem

aby dokázala uspokojovat potřeby všech je-
jích občanů na základě demokracie a trans-
parentnosti. V současnosti ale EU slouží 
především velkým soukromým nadnárodním 
společnostem, kterým společný trh umožňu-
je pohodlně dosahovat co nejvyšších zisků 
a sociální rozdíly mezi obyvateli i členskými 
státy se nestírají, ale naopak zvyšují. Měli 
bychom se striktně vymezit proti nesmysl-
ným návrhům evropských direktiv, zdůraznil 
Jaromír Kohlíček. Připustil nicméně, že za 
mnohé mohou jednotlivé členské státy, 
včetně Česka. Parlamentní výbor pro evrop-
skou integraci totiž dostává návrhy direktiv 
k připomínkování s dostatečným předstihem 
a má možnost je kritizovat, navrhovat změny 
či je přímo odmítnout. To český parlament, 
bohužel, nedělá, nebo dělá nedostatečně.

Hovořilo se také o tom, že podmínky, za 
nichž Česká republika do EU v roce 2004 
v stupovala, byly značně odlišné od součas-
ných. Původním cílem EU bylo zajištění míru 
a sociální spravedlnosti, ale dnes o sociálních 
otázkách mluví v evropském parlamentu už 
jen komunisté. Bude tedy úkolem vrátit Ev-
ropské unii její původní cíl.

Jaromír Kohlíček pak uvedl řadu oblastí 
v EU, v nichž by měla ČR změnit svou politiku. 
Měli bychom například tlačit na vládu, aby 
zvýšila zdanění zahraničních společností, 
které u nás působí, či aby nastavila zahranič-

sporů. EU garantuje volný pohyb osob, zboží 
a služeb po celém jejím území, což je pro 
menší otevřenou ekonomiku našeho typu 
stěžejní nutností. Díky tomu se pomalu opět 
daří řadě našich firem pronikat na zahraniční 
trhy. 

Program ERASMUS, umožňuje studentům 
a učitelům vysokých škol, část jejich studia 
absolvovat na školách v zahraničí, kde mo-
hou rozšířit i jazykové znalosti, díky čemuž 
najdou lepší pracovní uplatnění, ve vědě, 
výzkumu i školství. Pouze jako společenství 
států může EU významně zasahovat v rámci 
ochrany životního prostředí a snižování emisí 
v ovzduší, odpadů ve vodě i na zemi. Díky 
sdílení a spolufinancování vědeckých a vý-
zkumných projektů se může ČR významně 
podílet například na společném kosmickém 
programu EU a Praha je sídlem agentury 
GALILEO. To vše bychom měli při květnových 
volbách vzít v úvahu.

V diskusi J. Kohlíček také připomněl, že 
v evropských volbách před pěti lety měla 
Česká republika druhou nejnižší volební 
účast, jen něco málo přes 18 %. Horší mělo 
jen Slovensko. To by se tentokrát nemělo 
opakovat a měli bychom jít v květnu volit 
všichni. KSČM je jedna z mála záruk, která 
nepropadne eurohujerismu, ale zároveň si 
uvědomuje, že při správné politice může 
členství v Evropské unii naší zemi mimořád-
ně prospět.                                                   HB

K Mezinárodnímu dni žen přejeme našim 
členkám i sympatizantkám pevné zdraví, 

štěstí, životní elán a optimismus.
Děkujeme za Vaši práci, péči a podporu.

8. březen
mezinárodní den žen


