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S dvouletým odkladem se v minulých dnech
sešlo na brněnském výstavišti 292 delegátů (dele-
govaných jich bylo 308) na dva roky odkládaném
jednání XI. sjezdu KSČM. 24 %, tedy 70 z nich
byly ženy. Sjezdu se zúčastnilo rovněž 24 hostů.

Sjezd byl zahájen Státní hymnou ČR, po pro-
cedurálních záležitostech se ujala slova předsed-
kyně Kateřina Konečná zhodnotila činnost od lis-
topadového mimořádného sjezdu. Velmi kriticky
se vyjádřila k současné situaci české společnosti
a politice vládní garnitury.

Její projev přinášíme v celém znění:

Projev K. Konečné na XI. sjezdu KSČM
„Mám se nejhůř za celý život!“ …řekla mi

v týdnu u obchodu jedna žena s malým dítětem
v kočárku. Realita České republiky v roce 2022.
Když Václav Havel ve svém novoročním projevu
v roce 1990 řekl, že naše země nevzkvétá, měl prav-
du. Ovšem zapomněl dodat, že pro mnohé nebude
vzkvétat ještě za více než 30 let.

Stávající situace, v níž se Česká republika
a její občané nachází, není důsledek předchozí vlá-
dy Andreje Babiše, byť bychom na ní nalezli mno-
ho chyb. Je na čase si otevřeně přiznat, že to, kam
jsme se dostali, má prapočátek ve lžích, které na-
povídali protagonisté listopadu 1989 lidem.
Havel nechtěl likvidovat socialismus, stejně jako
sliboval, že už nikdy nevstoupíme do žádného vo-
jenského paktu, aby nás tam o pár let později sám
dovedl. Privatizace obrovského státního majetku,
který vytvořily generace pracujících, dala vydělat
několika tunelářům a vytvořila tak od té doby ne-
překonatelné dělení na úzkou skupinku nejbohat-
ších a nás ostatní. Ano, i u toho asistoval sám
Havel, který byl osobním přítelem Zdeňka Baka-
ly, jenž mimochodem díky ČSSD získal černý po-
klad naší země i se 40 tisíci bytů na zlatém podno-
se. O povídačkách, že do 5 let tady budeme mít
životní úroveň jako v Německu nebo Rakousku, už
ani nemá smysl hovořit…

Západ se k nám ale skutečně vrhl. Ovšem niko-
li proto, aby nám manažeři velkých firem pozvedli
životní úroveň, ale proto, aby využili levné pra-

covní síly a propracované infrastruktury České
republiky. To bylo také to jediné, na co tehdejší
politici v čele se dvěma hlavními stranami – ODS
a ČSSD – lákali zahraniční investory. Tehdy
vznikl problém toho, že každý pátý člověk dnes žije
v chudobě. Tehdy vznikl problém toho, že práce
nezaručuje důstojnou obživu. Premiér Petr Fiala
a koalice SPOLU nám před volbami říkala, že pa-
tříme na Západ. Proč jste nás tam tedy během
33 let, Petře Fialo, nedovedli? Vy nám totiž umíte
ordinovat jen západní ceny, ale nutíte nás,
abychom je platili z východních mezd, platů a dů-
chodů!

Pojďme si udělat inventuru. V roce 2022 – 33
let po revoluci – mají čeští občané jednu z nejniž-
ších minimálních mezd v celé Evropské unii. Vyšší
minimální mzdu má třeba i Rumunsko. Zato ceny
pohonných hmot a energií způsobují raketovou
inflaci, která je naopak v EU jedna z nejvyšších.
Ožebračuje občany o úspory. Vhání stovky tisíc
lidí do neřešitelných životních pastí. Jenže vy, krom
daňových nástrojů, nemáte moc jak ovlivnit cenu
pohonných hmot. Proč? No protože jste neprozře-
telně všechno prodali. Poláci a Maďaři mají vlast-
ní rafinerie, nám zbylo jen ČEPRO, což je v pod-
statě jen překladiště. Ne díky Putinovi, ale díky
Vám a chybným rozhodnutím Vašich předchůdců
máme drahý benzín a naftu!

Často se oháníte hodnotami, jako svoboda. Aby
pak nejvyšší státní zástupce vydal nehorázné
prohlášení, v němž vyhrožuje všem, kteří se od-
chýlí od státního názoru na konflikt na Ukrajině.
– Znovu opakuji, že jsme pro mírové řešení všech
konfliktů! – Ale kde bylo Nejvyšší státní zastupi-
telství, když USA vtrhly do Iráku pod falešnou
záminkou zbraní hromadného ničení? Před třemi
dny zavraždil Izrael známou reportérku Akleho-
vou, která měla v ruce jedinou zbraň – televizní
kameru… Kde je Igor Stříž, proč už nestíhá všech-
ny podporující izraelskou politiku, jež má na svě-
domí krev tisíců Palestinců? Jestliže hovoříme
o svobodě, pak to totiž musí být svoboda pro všech-
ny, ne jen pro ty, kteří mají ten správný názor
a naditou peněženku.

 XI. SJEZD KSČM, BRNO, 14. A 15. ČERVNA 2022

(Zpracováno s využitím podkladů publikovaných v tištěné i elektronické verzi týdeníku Naše pravda.)
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Mimochodem – jen pro dokreslení – podle po-
sledních průzkumů uvedlo celých 44 % dotáza-
ných, že nemají peníze na zahraniční dovolenou.
Takže svoboda cestovat je pěkná věc, ale lidé musí
mít také reálnou šanci se do zahraničí dostat, re-
spektive našetřit pro sebe a svou rodinu na pobyt.
Jinak si může tak maximálně prohlížet obrázky
v katalogu.

Více než 30 let od revoluce jsou čeští občané
také nuceni platit více za prokazatelně horší kva-
litu potravin. Nadnárodní koncerny a obchodní
řetězce se nestydí dělat
z České republiky a je-
jích občanů odpadko-
vý koš Evropy. Fatálně
v tomto ohledu selhala
eurokomisařka za Ba-
bišovo hnutí ANO 2011
Věra Jourová, která
této praxi mohla vysta-
vit STOPku. Ale neudě-
lala to. O to větší pře-
kvapení pro mě bylo,
když Andrej Babiš po-
stavil poslední kampaň
do Evropského parla-
mentu na řešení dvojí kvality potravin. On a jeho
hnutí to mohli vyřešit, ale podvolili se evropským
byrokratům. A když jsme u hnutí ANO 2011 a jeho
působení. Byla to právě KSČM, která Andreje
Babiše dotlačila k řešení problémů, které občany
pálí. Ne všechny se podařilo realizovat – napří-
klad dnes se ukazuje, jak moc chybí státní komerční
banka, která by mohla pomoci lidem s bydlením.
Jaký má ANO 2011 vztah k pracujícím ukázal boj
o 5 týdnů dovolené, které s ním KSČM sváděla.
Bohužel neúspěšně. Tvrdě jsme ale vyjednávali
zvyšování mezd i důchodů, prosadili jsme dotační
programy na výstavbu obecních bytů, na rekon-
strukce škol a školek na venkově a celou řadu opat-
ření, která by Andrej Babiš rozhodně nedělal. Nyní
se chlubí na billboardech, že „za Babiše bylo líp“.
Správně by ale měl znít slogan, aby byl pravdivý,
že „za Babiše bylo díky KSČM líp“.

Za spolupráci s hnutím ANO 2011 to KSČM
schytávala všude možně. Skutečně – spojení
s marketingovým molochem miliardáře je vždy
problematické. Proto jsem také nehlasovala pro
přijetí dohody s hnutím ANO 2011, ale jednu věc

si musíme všichni přiznat. Nebýt KSČM, tak aso-
ciální nelidová pravicová vláda už by v naší zemi
vládla od roku 2017, respektive 2018. Vždyť si
vzpomeňte, za kým Babiš po volbách jako první
přispěchal s nabídkou vládní spolupráce. Nebyl
to nikdo jiný než ODS Petra Fialy. Ostatně na kra-
jích jim to báječně s pravicovými stranami klape.
Ukázkou je třeba můj Moravskoslezský kraj.
Ivo Vondrák, hejtman, poslanec a místopředseda
hnutí ANO 2011, o němž prohlašuje sám Andrej
Babiš, že by jej rád viděl jako svého nástupce ve

vedení ANO už před
více než dvěma lety ví-
tal možnost výstavby
americké základny.
Nyní svá slova jen po-
tvrdil. Takže v ANO by
si měli udělat pořádek,
protože něco jiného li-
dem říkají a něco jiné-
ho pak ve skutečnosti
dělají.

Z novin a televizí
dnes a denně slyšíme,
jak se máme dobře.
Abychom na to náho-

dou nezapomněli. Královsky placení ekonomové
nám říkají, že se máme nejlépe v historii. Televiz-
ní komentátoři a moderátoři, z nichž si ti veřejno-
právní často pletou svou roli s kazateli pravé víry,
pak přispěchají se statistikou. Průměrná mzda –
40 tisíc. Skvělé. Zatleskejme si. Co na tom, že
v Německu průměrný pracující bral už v roce 2020
průměrně více než 110 tisíc a Rakušan 103! Co na
tom, že na průměr dosáhne pouze 33 % pracují-
cích. Dle statistiky se máme úžasně. Jen ta hrozba
toho, že až 40 % českých domácností hrozí pád do
pásma chudoby tuto skvělou statistiku kazí.

Jestliže, slavná pětikoaliční vládo, považujete
za úspěch 33 let po revoluci, že třetinu domácnos-
tí finančně položí nenadálý výdaj ve výši 10 tisíc
korun. Pak si opravdu zasloužíte uznání. Je to
skvělá vizitka pro všechny polistopadové vlády.

Nyní lidovecký ministr Jurečka, který má mít
na starosti sociální věci a nerozumí rozdílu mezi
hrubým a čistým příjmem, spolu se zbytkem vlády
vzkazují, že je třeba utahovat si opasky. Zdvojná-
sobili tak cenu jízdného, reálně poklesnou pod
jejich vládou platy; tvrdí, že na opatření pro boj

Rozhovor Naší pravdy s nově zvolenou předsedkyní
ÚV KSČM Kateřinou Konečnou si můžete číst v našem
novém týdeníku 24. 5. 2022.          (foto Futura, a. s.)
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s drahými energiemi nejsou peníze, aby pak všichni
jednotně vystoupili s tím, že hodlají za desítky
miliard korun nakoupit zbraně a zbrojní techniku.
O tom, jak ve Sněmovně KSČM chybí, svědčí i fakt,
že tuto politiku a postup vlády podpořili v Parla-
mentu ČR všechny strany – včetně ANO 2011
a SPD Tomia Okamury. Mimochodem exministr
ANO Metnar se dokonce včera v Lidových novi-
nách nechal slyšet, že rychlé vyzbrojování je pro
ně dokonce prioritou.

Piráti zase lidem – z kanceláře malostranské-
ho paláce – radili netopit. Pak se k tomu přidalo
nejezdit. Za chvilku to bude nesvítit. O něco poz-
ději možná nemarodit… až to skončí u českého
„držet hubu a krok!“.

Jako komunisté se ovšem umlčet nenecháme.
Nevíme, proč by měl český občan doplácet na kon-
flikt mezi Ruskem a Spojenými státy, který se nyní
odehrává na Ukrajině. V Kyjevě se rozhodně ne-
bojuje za Prahu. Tak proč by měli Češi, Morava-
né a Slezané platit za to, že plyn a ropa nepoteče
z ruských kohoutků, ale mnohem dráž z americ-
kých a jiných. Ano, Němec to ze svého stotisícové-
ho platu nemá problém zaplatit – i když je zajíma-
vé, že i jejich vláda dělá opatření pomáhající lidem
– až českým občanům dáte každý měsíc výplatu
110 tisíc, taky se nad tím možná nebudu pozasta-
vovat. Ale myslete už taky jednou na naše obyva-
tele!

KSČM vždy tvořila hradbu před tím, aby ob-
čané padli na úplné dno. Ne vždy jsme byli slyšet,
ne vždy jsme to uměli napsat na plakát a billbo-
ard. Ale byli jsme tam a pracovali. Mnozí občané
si to uvědomili ihned poté, co KSČM z Parlamen-
tu vypadla, jiní to ještě pocítí.

Je na čase vrátit do ústavy právo na práci, ale
i přístup k vodě. Pracující musí mít jistotu, že po-
kud poctivě chodí do práce, zvládne z výplaty uži-
vit sebe i svou rodinu. Proto je nutné minimální
mzdu zvedat. Ne stovky, ale o tisíce, které těmto
lidem na konci každého měsíce chybí v peněžen-
kách. Jedenáct bodů, s nimiž přichází KSČM pro
občany, není plácnutí do vody. Jsou to požadavky,
které mají reální základy, aby pomohly většině
občanů. A až se nějaký chytrý komentátor v oble-
ku na míru bude vyjadřovat, že nejsou realizova-
telné, ať se podívá na zisky, které každý rok odté-
kají do zahraničí a o něž jsou čeští občané
okrádáni.

Budeme dělat vše, co bude v našich silách,
abychom zabránili nevýhodným vojenským smlou-
vám nebo výstavbě vojenské základny USA. Kaž-
dý, na koho dopadne zdražování a vládní utaho-
vání opasku v nás najde oporu. Všem, kterým vláda
a média dají náhubek, u KSČM dostane slovo.
Všichni, jež mají zájem budovat společnost zalo-
ženou na skutečných hodnotách, důstojnosti a vzá-
jemné solidaritě, mají v KSČM dveře otevřené.
Využijeme každé příležitosti k tomu, abychom
o našich řešeních dali vědět. A to včetně prezi-
dentské volby.

Doba před nás klade nové výzvy, nové nároky.
My budeme a musíme být připraveni se s nimi
popasovat. V plné síle, s energií, nábojem a řeše-
ním, které máme TEĎ A TADY! Porveme se s kaž-
dým, kdo si z obyčejného člověka udělal otloukán-
ka, který musí snášet všechny nesmysly vládní
pětikoalice, nebo nevolníka, jak to předvádí ně-
kteří zaměstnavatelé, či pokladničku, ze které ban-
ky a pojišťovny tahají peníze. Vrátíme se a všech-
ny tyto nepravosti napravíme.

To Vám, milí občané, delegáti a delegátky,
slibuji! TEĎ A TADY!

Poté přinesli vizi budoucnosti KSČM místo-
předsedové Leo Luzar a Milan Krajča.

S. Luzar hovořil o příčinách současného ne-
ustálého zdražování energií, potravin a vlastně vše-
ho. Vláda na obyvatelstvo kašle a její tzv. řešení
vlastně řešením není. Fialův kabinet se stále vy-
mlouvá a snaží se uchlácholit naše obyvatelstvo.
Přičemž dnes je už jasné, že 40 procent lidí se
ocitne na hranici chudoby. Od nástupu k moci „to-
hoto slepence“ podle něj jsou slyšet jenom řeči
o analýze. Česká vláda se podle něj zaštiťuje tím,
že ČR je součástí EU, která musí konat jednotně.
Vlády jiných států však svým občanům pomáhají.
„Zapomněli jste na to, že jste vláda České repub-
liky a ta potřebuje silnou samostatnou a rozhod-
nou vládu.“

S. Krajča považuje za důležité snažit se dostat
z izolace, ve které strana je, hledat spojence a spo-
lupracovat s nimi. Uvedl, že o krutých dopadech
stávající krize se u nás lidé přesvědčují každým
dnem. „Realitou je drastický nárůst chudoby.
Mohutné zdražování potravin, energií a pohon-
ných hmot zasahuje každodenně do života nás
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všech. Bydlení se stalo nedostupným luxusem.“
Připomněl, že inflace je dnes nejvyšší za posled-
ních třicet let a reálné mzdy tak neustále klesají,
další a další lidé se dostávají do vážných existenč-
ních problémů, do dluhových pastí způsobených
lichvářskými úvěry a do následných exekucí. Sou-
časná vláda není podle něj schopna ani ochotna
řešit stávající krizi a její dopady na občany. „Mís-
to toho se s plnou vervou zaměřili na prohlubová-
ní konfliktu na Ukrajině. Již tam poslali zbraně,
munici a vojenské vybavení za více než miliardu
korun.“ Vládu kritizoval také za to, že hovoří
o trvalém rozmístění cizích vojsk na našem úze-
mí. „KSČM takovou politiku jednoznačně odmí-
tá. Jako komunisté zásadně nesouhlasíme s jakou-
koliv cizí vojenskou přítomností na území České
republiky. Stejně jako v minulosti jsme společně
s dalšími mírovými a protiválečnými silami od-
hodláni udělat vše pro to, aby v naší republice
nebyla žádná vojenská základna USA.“

První místopředseda Petr Šimůnek hovořil
o nutnosti upřesnit stanovy strany. I když je KSČM
už mimoparlamentní stranou, stále má své zastou-
pení v Evropském parlamentu a v zastupitelstvech.
„Je to základ, to je cesta pro naši budoucnost“
uvedl.

Kandidát na prezidenta ČR s podporou KSČM
Josef Skála zdůraznil, že je kandidátem za české
vlastence. Uvedl, že musíme udělat vše pro suve-
renitu naší země. „Je možné, aby někdo naším
jménem vykládal, že jsme ve válce? Byly války,
v nichž padly miliony lidských životů, byly roz-
vráceny celé regiony, táhly odtamtud obrovské mi-
grační vlny a nikdo neříkal, my jsme ve válce. Ja-
kým právem kdo říká, že my jsme ve válce, jakým
právem říká naším jménem, že chceme svrhávat
vládu jaderné mocnosti…?“

Ohledně domácí politiky připomněl, že tempo
inflace sráží pod hranici chudoby desítky procent
obyvatel ČR. Kde je důvod této situace? „Je to
hlavně proto, že jsme se zbavili suverenity v klíčo-
vých otázkách“ uvedl s tím, že například v přípa-
dě zemního plynu to platí kompletně. To může
podle něj zruinovat naši ekonomiku a vést k tomu,
že „letos v zimě bude chlad“. Pozastavil se také
nad tím, že vláda po lidech chce, aby říkali nahlas
jenom to, co povídá ona, v případě jiného názoru
vyhrožuje trestními paragrafy, hrozbou až tří let
vězení. „Proto budujeme s osobnostmi veřejného
života iniciativu PRAK. Je to zkratka - proti re-
presím a kriminalizaci. Prak byl také zbraní bib-
lického Davida proti Goliášovi. Touto cestou pů-
jdeme dál, protože my se vrátíme tehdy, budeme-li
nazývat věci ještě přesněji a radikálněji tak, aby
tomu rozuměla co nejširší veřejnost“.
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Sjezd schválil:
• Zprávu ÚV KSČM „Zhodnocení činnosti včet-

ně východisek“.
• Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v ob-

dobí mezi X. a XI. sjezdem KSČM.
• Zprávu o činnosti Ústřední revizní komise

KSČM.
• Zprávu o činnosti Ústřední rozhodčí komise

KSČM vč. přílohy.
• 11 cílů KSČM.
• Stanovy KSČM.
• Prohlášení XI. sjezdu KSČM.

Sjezd vzal na vědomí:
• Úvodní vystoupení předsedkyně ÚV KSČM.
• Přílohu ke Zprávě ÚV KSČM „Zhodnocení čin-

nosti včetně východisek“ pro jednání XI. sjez-
du KSČM.

• Materiál „Stav společnosti v datech pro XI.
sjezd KSČM“.

• Zdravice delegátům XI. sjezdu KSČM od part-
nerských zahraničních komunistických a děl-
nických stran a účastníků členské schůze ZO
KSČM v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Sjezd uložil:
• Připravit a schválit harmonogram rozpracová-

ní hlavních úkolů strany do XII. sjezdu KSČM.
• Vyhodnotit diskusi XI. sjezdu KSČM, posou-

dit připomínky, náměty a stanovit postup při
jejich využití v činnosti strany.

• Připravit aktualizovaný program strany s vyu-
žitím podnětů předsjezdové diskuse, který bude
vycházet z marxistické teorie aplikované z hle-
diska současného vývoje.

• Vypracovat komunikační strategii KSČM za
účelem identifikování nedostatků v komunika-
ci strany.

• Navázat co nejširší možnou spolupráci levico-
vých organizací a politických stran.

Sjezd doporučil:
• Jednat se stranami, hnutími a organizacemi s

cílem vytvářet jednotné občanské hnutí odpo-
ru proti současné vládě.

• Využít veškerých zákonných možností k vyvo-
lání mimořádných voleb do Poslanecké sně-
movny PČR, a tím odstoupení současné vlády.

Aleš Růčka   (fotky Futura a FB účastníků)

V závěru svého jednání přijal sjezd usnesení, z něhož uvádím:

Zprávu ÚV KSČM o hospodaření přednesla
místopředsedkyně pro ekonomiku Marie Pěnčíko-
vá, zprávu ústřední revizní komise její předseda
Jiří Horák, zprávu ústřední rozhodčí komise pak
její předseda Vladimír Chaloupka.

Výsledky voleb vedení strany

Předsedkyní strany byla v prvním kole (nemě-
la protikandidáta) zvolena ziskem 254 z 286 plat-
ných hlasů Kateřina Konečná.

Funkci prvního místopředsedy obhájil rovněž
v prvním kole Petr Šimůnek, který získal 179 hla-
sů (ani on neměl protikandidáta).

Na místa dalších tří místopředsedů bylo nomi-
nováno celkem 11 kandidátů. Funkci místopřed-
sedy pro evropské záležitosti a spolupráci s ob-
čanským sektorem obhájil také v prvním kole
Milan Krajča ziskem 235 hlasů.

Funkci místopředsedkyně pro ekonomiku
obhájila rovněž v prvním kole Marie Pěnčíková
ziskem 165 hlasů.

V druhém kole se tak rozhodovalo pouze
o funkci místopředsedy pro odborné zázemí a teo-
reticko-ideovou práci v němž Ludvík Šulda se
ziskem 160 hlasů porazil Jiřího Dolejše, Leo Lu-
zar tak funkci neobhájil.

Ve vedení strany zůstali předseda Ústřední re-
vizní komise Jiří Horák (260 hlasů) a předseda
Ústřední rozhodčí komise Vladimír Chaloupka
(270 hlasů).

V průběhu sjezdu se v diskusi vystřídalo znač-
né množství delegátů (včetně těch brněnských).
Přednášeli své názory na současnou drahotu, kri-
tizovali Fialovu vládu, mluvili otevřeně i o situaci
uvnitř strany a chybách, které nastaly za minulého
vedení. K tématům konkrétních diskusních vystou-
pení se postupně věnuje Naše pravda.

Sjezdu zaslalo pozdravné poselství 25 komunistických a dělnických stran, Katalánsko, USA
a Portugalsko formou videa.
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1. Zastavit zdražování! Zboží denní spotřeby
nesmí být nedostupným luxusem. 0% sazba
DPH u základního zboží.

2. Právo na práci, bydlení, přístup k pitné vodě,
bezplatné vzdělávání i zdravotní péče! Bez-
platnou městskou veřejnou dopravu pro
všechny.

3. Výstavba obecních a družstevních bytů s pod-
porou státní komerční banky! Novomanžel-
ské a bezúročné startovací půjčky.

4. Snížení věku odchodu do důchodu nebo čtyř-
denní pracovní týden! Pět týdnů dovolené při
zachování výše mzdy všem! Minimální mzda
20 000 Kč a její automatický růst nad míru
inflace. Pravidelná valorizace a rychlejší růst
podprůměrných důchodů! Evropské ceny
máme, nyní je na řadě evropská úroveň od-
měňování.

5. STOP soukromým exekutorům a jejich byz-
nysu!

6. Pro budoucí zajištění práva na práci, organi-
zovat rozvoj národního hospodářství zejmé-
na energetickou a potravinovou soběstačnost
zakládáním a provozováním podniků ve ve-
řejném vlastnictví.

7. STOP cenzorům a jejich praktikám! Odlišný
názor nesmí být trestán a dopředu nálepko-
ván jako dezinformace. Program České tele-
vize a Českého rozhlasu vrátit veřejnosti.

8. Progresivní zdanění! Nadnárodní korporace
a extrémně bohatí platí nízké daně, proto chy-
bí peníze na služby občanům, zdravotnictví,
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veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun,
které unikají ročně do zahraničí, pro rozvoj
českého národního hospodářství a pro obča-
ny! Jsme pro referendum o vystoupení ČR
z EU.

9. Reálná zelená energetická politika, kterou
si bude moct dovolit každý! Energie vyrobe-
né v českých elektrárnách dodávat domácnos-
tem ČR bez prostředníků a burzovních spe-
kulantů.

10. Vymáhání válečných reparací vůči Německu.
11. Mír! Jsme zásadně mírová strana. Odmítáme

cizí vojenské základny, další zvyšování ná-
kladů na zbrojení a agresivní války! Požadu-
jeme vystoupení ČR z NATO.

Programové směřování komunistů vychází
z úcty ke každé tvůrčí práci, která je zdrojem hod-
not.

Právo na jejich rovné užívání a spravedlivé
rozdělování má každý, kdo se na jejich vytváření
podílel a podílí, pro koho je či byla práce, služba
nebo tvorba zdrojem obživy.

Základním lidským právem je právo na přežití.
Tedy právo na život a právo na mír. Právo na ochra-
nu života a právo na obranu míru. Životy lidí musí
být chráněny a bráněny. Nikdo jimi nesmí hazar-
dovat v cizím zájmu.

Jsme internacionalisté, ale čerpáme podporu
z důvěry dané nám v této zemi.

Proto hájíme naše zájmy, naši zemi, naše lidi,
naši budoucnost!
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PROHLÁŠENÍ XI. SJEZDU KSČM

Vážení spoluobčané,

my, delegátky a delegáti XI. sjezdu KSČM konaného ve dnech 14. – 15. května 2022
v Brně, se na vás obracíme s následujícím prohlášením.

Současná pravicová vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů není schopna řešit stáva-
jící krizi a její dopady na občany naší země. Drastické zdražování potravin, energií a pohonných
hmot zasahuje každodenně do života nás všech. Bydlení se stalo luxusem. Inflace, která je nejvyš-
ší v novodobé historii samostatné České republiky, se dostala do dvouciferných čísel, a reálné
mzdy tak klesají. Ohrožena je většina společnosti. Další a další lidé se dostávají do vážných
existenčních problémů, do dluhových pastí způsobených lichvářskými úvěry a do následných
exekucí.

Řešení těchto otázek se však stávající vláda nijak nevěnuje. Místo toho se ze všech sil zaměřu-
je na prohlubování konfliktu na Ukrajině. Dodávkami zbraní, vojenské munice a vojenské techni-
ky tak přispívá k další eskalaci válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací. Státní moc
také zavedla cenzuru, zakazuje jí nepohodlná média a tomu, kdo veřejně prezentuje jiný názor,
dokonce vyhrožuje vězením. Zároveň vláda prosazuje další zásadní zvyšování výdajů na zbroje-
ní. Členové vlády, aniž by k tomu měli mandát veřejnosti, navíc dokonce otevřeně hovoří o tom,
že chtějí trvalé rozmístění cizích vojsk na našem území. Vláda tímto svým krajně nezodpověd-
ným jednáním ohrožuje bezpečnost obyvatel naší země.

My komunisté takovouto politiku jednoznačně odmítáme. Naše cíle jsou jasné. Prioritou pro
nás je, aby lidé mohli důstojně žít a ne živořit. Požadujeme právo na dostupné bydlení a veřejně
financovanou výstavbu 40 tisíc bytů ročně pro naše občany. Žádáme opětovnou regulaci nájem-
ného a zdanění spekulací s byty. Chceme zvýšit minimální mzdu na 20 tisíc korun měsíčně a tlačit
na celkové zvyšování mezd a zkrácení pracovního týdne na 35 hodin při zachování mzdy. Prosa-
zujeme důstojné důchody, bezplatné školství a zdravotnictví. Usilujeme o soběstačnost v potravi-
nách našeho zeměpisného pásu a zavedení nulové DPH na základní potraviny a služby. Požaduje-
me možnost zákazu vývozu nedostatkových komodit a zastropování cen pohonných hmot a energií.
Stát musí převzít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí elektřiny, stejně jako nad nákupem,
skladováním a distribucí plynu. Usilujeme o zrušení soukromých exekutorů a účinný boj proti
lichvě a chudobě. Podporujeme progresivní zdanění, zavedení miliardářské daně a ukončení kaž-
doročního vyvádění stovek miliard korun z naší země. Zasazujeme se o mírovou a suverénní
zahraniční politiku, odmítáme cizí vojenské základny na našem území a usilujeme o vystoupení
České republiky z agresivního paktu NATO. Jsme pro posílení demokratických práv. I proto dlou-
hodobě navrhujeme zákon o všeobecném referendu a naši podporu má také referendum, ve kte-
rém by se občané naší země mohli rozhodnout, zda chtějí, nebo nechtějí setrvat v Evropské unii.
Pro prosazení těchto cílů nabízíme spolupráci všem, kteří se s nimi ztotožňují.

Příčiny současné krize jsou však systémové. Proto se i jejich skutečné řešení nachází mimo
stávající kapitalistický systém, který je založen na vykořisťování, útlaku a válkách. Tváří
v tvář problémům dneška neztratila alternativa socialismu nic na své aktuálnosti, ba právě
naopak. KSČM je přesvědčena, že sociálně spravedlivé společnosti patří budoucnost!


