
 

 
ZÁKONY V ZÁJMU VĚTŠINY 

Právo nesmí být v příkrém rozporu s tím, co považujeme za spravedlivé. Tím se řídili a budou 
řídit poslanci KSČM při předkládání zákonů či jejich změn. V tomto volebním období jsme jich 
navrhli samostatně 37 a ve spolupráci s jinými zákonodárci dalších 27. Nikdy se nedáme odra-
dit, pokud potřebný zákon napoprvé neprojde, a budeme znovu hledat podporu pro jeho přijetí.  
 
JSOU NÁZORY OBČANŮ ZAJÍMAVÉ JEN T ĚSNĚ PŘED VOLBAMI?  
Již pošesté jsme navrhli zákon o obecném referendu, aby lidé mohli sami rozhodovat o důleži-
tých otázkách.  

PŘI ROZKRÁDÁNÍ NÁRODNÍHO MAJETKU SE ZHASLO A UŽ SE NE ROZSVÍTÍ?  
Prosazujeme uzákonění nepromlčitelnosti privatizačních podvodů a trestných činů spáchaných 
při veřejných zakázkách. Zázračné zbohatnutí odhalí a zdaní plošná majetková přiznání, která 
také navrhujeme.  

UNIKNOU POTRESTÁNÍ TI, KDO ZAŠANTRO ČILI MILIARDY PŘI PRIVATIZACI OKD?  
Na náš návrh přijala sněmovna usnesení, aby vláda řešila budoucnost těžby uhlí spolu s pro-
šetřením prodeje bytů OKD a celé společnosti.  

MAJÍ BÝT CHUDÍ SOLIDÁRNÍ S BOHATÝMI?  
Chceme zavést progresivní daň z příjmů. Snížit DPH u základních potřeb občanů na 5 %. Už 
jsme dosáhli snížení DPH u novin a časopisů z 15 na 10 %, aby informace byly dostupnější pro 
všechny.  

MUSÍ VĚTŠINA DŮCHODCŮ OBRACET KAŽDOU KORUNU?  
Proti tomu stavíme zákonem garantovaný rychlejší růst penzí. Na půdě sněmovny KSČM pro-
sadila jednorázový příspěvek důchodcům 1200 korun.  

VZDĚLÁNÍ PODLE PENĚŽENKY RODIČŮ?  
Navrhujeme zvýšit prospěchová a sociální stipendia, zrušit výhodu vyšších příjmů soukromým 
školám vybírajícím plné školné a ochránit tak síť bezplatných veřejných škol.  

PRÁVNÍ POMOC NEDOSTUPNÁ PRO MÉNĚ MAJETNÉ?  
Předložili jsme novelu zákona, podle níž by stát hradil náklady za sociálně slabé občany.  
Upravujeme exekuční zákon tak, že exekutor nesmí být neomezeným vládcem s nehoráznými 
odměnami, ale má sloužit věřitelům bez parazitování na dlužnících.  

VELKORYSÝ DAR CÍRKVÍM Z ŮSTANE BEZE ZMĚN?  
Navrhli jsme uspořádat referendum o zrušení tzv. církevních restitucí. Alespoň částečnou ná-
pravu této velké majetkové křivdy by mělo přinést námi prosazované zdanění finančních ná-
hrad.  

MIZÍ NÁM ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA PŘED OČIMA?  
Prosazujeme její ochranu při převodu vlastnického práva k ní. Na úrodné půdě musí hospodařit 
zemědělci, ne developeři.  

MÁME SE SKLOPENOU HLAVOU POSLOUCHAT DIKTÁT BRUSELSK ÝCH BYROKRATŮ?  
Odmítáme kroky vlády, které dál prohlubují závislost ČR nebo vstřícnost k sudetoněmeckému 
landsmanšaftu. Nechceme poškodit české občany a firmy přijetím mezinárodních smluv TTIP a 
CETA. 

www.kscm.cz  
www. facebook.com/komunistickastranacechamoravy 

Zadavatel: KSČM, zhotovitel: Futura a.s. 


