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1. EU

2. Doprava (zejména 

vysokorychlostní), 

infrastruktura

3. Výzkum, vývoj, inovace 4. Investiční pobídky
5.  Vzdělávání (zejména 

STEM)
6. Imigrace pracovníků

7. Zdravotnictví (založeno na 

výsledcích)
8. Daňová politika

KSČM také požaduje evropskou 

integraci na rovnoprávnějším 

základě. Českým zájmem není být 

proti společné Evropě, ale jde o to 

mít vliv na tvorbu společných 

pravidel a zde byly vlády ČR 

nezodpovědně pasivní. Za tím 

účelem požadujeme zásadní 

institucionální proměnu EU, aby byla 

posílena role volených orgánů oproti 

exekutivním, aby byla znovu zvážena 

dělba politik na úrovni regionální, 

národní i nadnárodní a evropských 

politik a znovu zváženy které mají 

být rozhodovány většinově a které 

jednomyslně.

Vyšší zaměstnanost chce 

KSČM zajistit především 

formou podpory či 

využíváním samosprávného a 

družstevního vlastnictví; 

zvyšováním výdajů na vědu a 

výzkum s propojením na 

reálnou ekonomiku, produkci 

vědeckých poznatků a 

výrobků s vysokou přidanou 

hodnotou.

Pro odliv zisků do ciziny je 

rozhodující otázka rozsahu 

zahraničních vlastníků – ti 

mají na podíl z dividend 

právo, k reinvestování v ČR 

je chce KSČM ekonomicky 

motivovat. Důležité pro 

KSČM je nastavení smluv se 

strategickými partnery, jejich 

kontrola, anebo zpětný 

výkup do českých rukou.

KSČM prosazuje kvalitní 

dostupné vzdělání podle 

schopnosti a potřeb 

pracovního trhu.

Požadovaná námi rovnost 

podmínek při poskytování 

zdravotní péče skutečně všem 

občanům lze zajistit vytvořením 

jediného správce veřejných 

peněz povinného veřejného 

zdravotního pojištění. To 

znamená existenci jediné 

zdravotní pojišťovny, která musí 

být pod veřejnou kontrolou a 

pod kontrolou orgánů k tomu 

určených (např. NKÚ).

KSČM chce prosadit 

zrušení stropů na odvody 

na sociální zabezpečení 

u vysokopříjmových skupin 

obyvatel.

Potřeba je v řešení migračních krizí 

klást důraz na řešení jejích příčin, 

stabilizaci poměrů v místě jejího 

vzniku a větší odpovědnosti států, 

které se spolupodílely nebo 

zapříčinily destabilizaci tamních 

režimů. Kvóty na přijetí běženců si 

vnutit nedáme.

KSČM nepřipustí další privatizaci 

zdravotnických zařízení a 

záchranné služby. 
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