
Závěry 7. zasedání ÚV KSČM dne 28. září 2013 v Praze

I. Schváleno

1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV
Jednou se schvaluje, jindy bere na vědomí

2. Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci: 
Situace kolem OKD si vyžaduje mimořádná řešení 
„Tyto problémy se nepochybně budou řešit i po volbách, a tak by volič měl myslet na to, aby 
vznikla vláda, která tuto odpovědnost unese a vyvodí i odpovědnost vůči všem zúčastněným včetně 
majitelů. A uvědomit si, že politika není druh podnikání, je to služba občanům. U Andreje Babiše 
stejně jako u Víta Bárty je problém rozlišit podnikání a politické zájmy. U Zdeňka Bakaly se ví, že 
už dříve sponzoroval strany jako ODS a TOP09. Proto by měli volit strany, které hájí zájmy 
většiny občanů, a ne úzké skupiny privatizátorů, rentiérů.“

3. Přístupy KSČM k zabránění zvýhodňování zahraničního kapitálu a odčerpávání v ČR vytvořeného 
zisku do zahraničí s cílem zlepšit šance českých investorů a výrobců i posílení příjmů rozpočtu

Základní návrhy v přístupu KSČM:
 vyšší sazba daně z příjmu právnických osob pro firmy nad 10 milionů Kč ročního zisku, 

popř. pro firmy ve vybraných oborech, důležitých pro stát
 zavedení tzv. Tobinovy daně na spekulativní kapitál – FTA na konkrétní finanční 

aktivity, a to minimálně v evropském rozměru
 investice veřejného fondu hospodářské rekonstrukce zaměřit na posílení strategické 

váhy veřejného sektoru v ekonomice
 striktnější omezení přístupu firem s vazbami na offshore k veřejným financím (půjčkám, 

dotacím a zakázkám) a také k úlevám a daňovým prázdninám
 dodatečná srážková daň z příjmu nerezidentů v případě nežádoucích nelegálních 

transferů do zahraničí 
 v bilaterálních smlouvách o dvojím zdanění ošetřit problematiku nežádoucího 

offshorového byznysu
 audit systému investičních pobídek s ohledem na rovné šance českých firem a na 

přiměřené benefity zahraničních investorů
 posílení kapacit berních úřadů na kontrolu nelegálního offshorového byznysu 

a tax pricingu
 necelní omezení dotovaného dovozu kompenzačními platbami pro importéry
 podpořit posun v diskusi o harmonizaci základu daně z příjmů mezi zeměmi EU jako 

metodu omezení nadměrné daňové konkurence

4. Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV za 1. pololetí 2013 včetně úpravy rozpočtu 
související s mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny PČR

5. Vyhodnocení diskuse z mimořádného zasedání ÚV konaného dne 22. 8. 2013
6. Vyhodnocení diskuse z 6. zasedání ÚV konaného dne 22. 6. 2013
7. Zpráva z jednání VV ÚV od 6. zasedání ÚV a kontrolu plnění usnesení

II. vzato na vědomí
1. Analýza stavu přípravy kandidátních listin do obecních zastupitelstev pro volby v roce 2014
2. „Návrh tezí pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014“ k diskusi na VČS, OK a KK jako 

pracovní podklad pro zpracování volebního programu
3. Průběžné hodnocení plnění volebních programů v zastupitelstvech krajů
4. Stanovisko ÚRK k vyhodnocení hospodaření OJ ÚV za 1. pololetí 2013

III. uloženo
1. Využít předvolební kampaně k předčasným volbám do PS PČR  k navázání širších kontaktů 

a sestavení dalších kandidátních listin v obcích
Z: předsedové KV a OV T: průběžně

2. Předložit aktualizovanou informaci o stavu přípravy kandidátních listin do obecních zastupitelstev 
po volbách do PS PČR Z: P. Šimůnek T: únor 2014



3. Postoupit materiál „Návrh tezí pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 k diskusi na 
VČS, OK a KK“ k diskusi členské základně na VČS ZO, okresních a krajských konferencích

Z: J. Dolejš T: 2. 10. 2013

4. Poskytnout materiál „Přístupy KSČM k zabránění zvýhodňování zahraničního kapitálu a 
odčerpávání v ČR vytvořeného zisku do zahraničí s cílem zlepšit šance českých investorů a 
výrobců i posílení příjmů rozpočtu“ pro informaci a k dalšímu využití předsedkyním a předsedům 
KV a OV, poslankyním a poslancům PS PČR a senátorkám a senátorům za KSČM

Z: J. Dolejš T: 2. 10. 2013

5. Předat materiál „Průběžné hodnocení plnění volebních programů v zastupitelstvech krajů“ pro 
informaci předsedům KV, předsedům klubů krajských zastupitelů a kandidátům do PS PČR Z: 

P. Šimůnek T: ihned

6. Provést další hodnocení plnění volebního programu KSČM v krajských zastupitelstvech a 
předložit jej VV ÚV Z: P. Šimůnek, J. Dolejš T: listopad 2014

IV. stanoven termín 8. zasedání ÚV na 7. prosince 2013 s programem:
 Přístupy KSČM k ukončení cíleného oslabování solidárního, státem garantovaného a průběžně 

financovaného důchodového systému, jenž vychází z principu generační a příjmové solidarity; 
zastavení zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu

 Vyhodnocení výsledků předčasných voleb do PS PČR v roce 2013 a závěry pro vedení volební 
kampaně v roce 2014

 Rámcový plán práce VV ÚV a ÚV na I. pololetí 2014
 Vyhodnocení diskuse ze 7. zasedání ÚV
 Zpráva z jednání VV ÚV od 7. zasedání ÚV a kontrola plnění usnesení.   



Diskuzní vystoupení na zasedání ÚV:

P. Březa (MěV Brno): Průběžné hodnocení plnění volebních programů v zastupitelstvech krajů
 Dokumenty rychle zastarávají: konstatování o „zahájení výstavby páteřní komunikace a 

inženýrských sítí pro budování lázeňské zóny v Pasohlávkách“ je aktuálně ve stavu, že Aquapark 
Pasohlávky byl již otevřen pro veřejnost.

 Úvaha v závěrech materiálu, „zda v některých z krajů, kde se ČSSD vyhnula koalici s KSČM, 
neslouží dohoda o spolupráci s KSČM jako opoziční stranou i k tomu, aby zástupci KSČM byli 
uspokojeni (a umlčeni)“ se nemůže vztahovat na situaci v Jihomoravském kraji, což dokládají 
výsledky:
 Máme tři uvolněné členy zastupitelstva, z nichž jeden zastává funkci předsedy výboru pro 

vzdělávání, aniž jsme narazili v samosprávě či u veřejnosti (a to i odborné)
 Vyšším dokladem spolupráce je Programové prohlášení Jihomoravského kraje, ve kterém jsou 

zapracovány i naše připomínky, včetně zdůraznění přístupu k zaměstnanosti v kraji a 
k sociálnímu dialogu; byl přijat nikoliv jako prohlášení rady, ale zastupitelstvem, a to 52 hlasy 
z celkového počtu 65 členů (všichni ČSSD, KDU-ČSL a KSČM); s formátem takto pojaté 
široké spolupráce se nevyrovnala ODS a TOP09 (ODS – odhlásili se, TOP09 - dva proti, dva 
se zdrželi)

 Máme deset let fungující krajskou tripartitu, kde spolupracujeme s odbory, se zaměstnavateli a 
s Krajskou pobočkou Úřadu práce (podle hodnocení nejlépe v ČR)

 Získáváme pro naše osobnosti Ceny Jihomoravského kraje každoročně
 Děkuji mediálnímu odboru ÚV za umístění mé zásadní tiskové zprávy k Programovému 

prohlášení JMK na webu, když se již nevešlo do HaNo
 Máme ještě rezervy v prezentaci své práce navenek (Opomenul jsem však zmínit novou existenci 

komunikace členů našeho klubu zastupitelů s veřejností prostřednictvím facebooku, jehož záběr 
díky s. Filipovi Zachariášovi rychle narůstá a překonáváme tím i samotné ústředí strany).

Předseda KSČM V. Filip: Poděkoval za zmínku o krajských tripartitách a upozornil potřebu 
angažovat se v této oblasti, zejména tam, kde máme vliv. 

Zpracoval: Ing. Pavel Březa, člen ÚV za MěV v Brně




