ZPRAVODAJ
OV KSČM OPAVA
web: http://opava.kscm.cz
e-mail: ov.opava@kscm.cz
Jen pro vnitřní potřebu
Telefon: 553 732347/82
říjen 2016

Obsahové a organizační zabezpečení členských schůzí
ZO KSČM a „nominačních“ konferencí 2016/2017.
(3. zasedání ÚV KSČM dne 17. 9. 2016)

Usnesení ÚV KSČM:
1. s c h v a l u j e
návrh obsahového a organizačního zabezpečení členských schůzí ZO KSČM a
„nominačních“ konferencí 2016/2017;
2. u k l á d á
a) po dopracování připomínek členů ÚV KSČM rozeslat materiál okresním a krajským
výborům KSČM pro využití při zpracování vlastních příprav ČS a „nominačních“
konferencí;
z.: s. P. Šimůnek
t.: 20. 9. 2016
b) realizovat úkoly uvedené v materiálu včetně zpracování vlastních POZ.
z.: předsedové ZO, OV a KV KSČM
t.: ihned
Členské schůze ZO KSČM a stranické „nominační“ konference, které se v souladu se
Stanovami KSČM uskuteční od listopadu letošního roku a začátkem roku 2017, se
budou konat v souvislosti s volbami do PS PČR v roce 2017 a budou příležitostí ke
zhodnocení a shrnutí zkušeností z vlastní stranické práce při naplňování závěrů IX.
sjezdu KSČM. V návaznosti na dosažené výsledky voleb do zastupitelstev krajů a
Senátu PČR v letošním roce, očekává ÚV KSČM od všech ZO, OV a KV KSČM
zhodnocení uplynulého období a především pak jednoznačné a konkrétní stanovení
reálných cílů vycházejících z možností a potřeb strany v jednotlivých regionech a
jmenné návrhy kandidátů do poslanecké sněmovny.
Pro zpracování zpráv na jednáních ZO, OV a KV KSČM se doporučuje
maximální využití všech dostupných materiálně technických a především lidských
zdrojů se zaměřením na tyto významné úkoly:
1. Posoudit, jak se v konkrétních podmínkách daří zabezpečovat plnění usnesení IX.
sjezdu KSČM a následně přijatých usnesení ÚV a VV ÚV KSČM a rozpracovaných
dokumentů „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ v oblasti
vnitřního života strany a všech materiálů k přípravě voleb v roce 2017. Na tomto základě
zpřesnit úkoly pro další období, především ve směru posilování členské základny a
zvýšení schopnosti KSČM oslovit širokou občanskou veřejnost a získávat ji pro podporu
levicové politiky strany;
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2. Na základě vyhodnocení předvolební kampaně a výsledků voleb do krajských
zastupitelstev a Senátu PČR v říjnu 2016 zabezpečit odpovědné a kvalitní zajištění úkolů
spojených s přípravou a realizací voleb do PS PČR v roce 2017 včetně výběru kvalitních
kandidátů na základě primárních voleb;
3. Zabezpečit realizaci přijatých změn v hospodaření ZO, OV a KV KSČM v souvislosti
s novelizací zákona o politických stranách, zákona o volbách a Hospodářské směrnice
ÚV KSČM.
I. Členské schůze ZO KSČM
1. Termín členských schůzí ZO KSČM a na ně navazujících místních, městských,
případně střediskových konferencí (o nich rozhodnou OV KSČM)
15. října 2016 – 5. leden 2017
* do konce září – 10 října 2016 uvedou ZO KSČM termíny, včetně městských rad!
2. Obsahové zaměření ČS ZO KSČM
Základní organizace zhodnotí svou činnost za uplynulé období a stanoví konkrétní
úkoly, včetně postupu jejich realizace s přihlédnutím k místním, případně regionálním
podmínkám, závěrům IX. sjezdu KSČM a možnostem samotné realizace.
Členská schůze:
* posoudí dosavadní práci organizace a výboru, plnění úkolů z VČS a IX. sjezdu
KSČM;
* projedná akceschopnost členské základny, možnosti přijímání nových členů,
hospodaření ZO KSČM a rozbor placení členských příspěvků;
* vyhodnotí svůj podíl na předvolební agitaci k podzimním volbám 2016, spolupráci a
podporu zastupitelům a poslancům KSČM v místech, stanoví úkoly k volbám do PS
PČR 2017.
3. V kádrové oblasti ČS ZO KSČM zajistí
* zvolí delegáty okresní nominační konference dle klíče stanoveného OV KSČM;
* podle podmínek ZO KSČM projednají a doporučí návrhy kandidátů pro primární
volby kandidátky KSČM pro volby do PS PČR v roce 2017.
II. Okresní a obvodní „nominační“ konference KSČM
1. Termín okresních (obvodních) „nominačních“ konferencí:
2. leden 2017 – 15. únor 2017
* Okresní konferenci KSČM : 11.2.2017; nebo 4.2.2017, vždy od 9,00 OV KSČM.
* Klíč pro delegáta OK se stanovuje 1 delegát / pro 1 ZO KSČM s tím, že nebudou
rozdíly pro delegáta ani pro člena okresních stranických orgánů (tzv.hosté)! Hosty
na OK KSČM budou pouze delegáti vyšších orgánů KSČM.
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2. Obsahové zaměření okresních (obvodních) „nominačních“ konferencí strany:
* zhodnotí činnost okresní (obvodní) organizace a OV při plnění úkolů v návaznosti na
přijaté závěry IX. sjezdu KSČM, zpřesní úkoly pro další období. Vyjádří se k práci
poslanců PS PČR v kraji;
* na základě poznatků z podzimních voleb 2016 projedná a komplexně zabezpečí
přípravu a podíl OV KSČM na konání voleb v roce 2017 do PS PČR;
* projedná stav členské základny, situaci v přijímání nových členů a stanoví konkrétní
úkoly na další období.
3. V kádrové oblasti okresní (obvodní) „nominační“ konference KSČM zajistí:
* zvolí delegáty „nominační“ krajské konference podle klíče stanoveného KV KSČM;
* v souladu se „Zásadami výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin“ schválí
návrh kandidátů z okresu (obvodu) pro volby do PS PČR.
III. Krajské „nominační“ konference KSČM
1. Termín jednání krajských „nominačních“ konferencí:
1. únor 2017 – 18. březen 2017
2. Obsahové zaměření jednání krajských „nominačních“ konferencí KSČM:
* zhodnotí činnost krajské organizace a KV při plnění úkolů v návaznosti na přijaté
závěry IX. sjezdu KSČM, zpřesní úkoly pro další období. Zhodnotí činnost krajského
výboru, jako krajského volebního štábu, jeho podíl na přípravě a organizování
krajských a senátních voleb v roce 2016. Zhodnotí činnost poslanců PČR zvolených
v kraji;
* projednají návrhy tezí volebních programů KSČM pro volby do Poslanecké
sněmovny PČR v roce 2017 a jejich konkretizaci v podmínkách kraje.
3. V kádrové oblasti jednání krajských „nominačních“ konferencí zajistí:
* v souladu se „Zásadami výběru kandidátů a sestavování kandidátních listin“ projedná,
sestaví a navrhne krajskou kandidátní listinu do PS PČR.
Poznámka:
V případě nezbytné potřeby mohou členské schůze, okresní (obvodní) a krajské
„nominační“ konference provést personální změny ve volených stranických orgánech.
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Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu KSČM
v oblasti vnitřního života strany a ekonomiky.
(3. zasedání ÚV KSČM 17. září 2016)

Usnesení:
ÚV KSČM
1. schvaluje
předložený materiál Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu KSČM v oblasti vnitřního
života strany a ekonomiky.
2. ukládá
a) zapracovat připomínky členů ÚV KSČM a zaslat materiál k projednání a dalšímu využití KV a OV
KSČM.
z.: s. Šimůnek
t.: 23. 9. 2016
b) komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM projednat kontrolní zprávu o využití materiálu v činnosti
KV a OV KSČM.
z.: čl. KVSP ÚV KSČM
t.: 1x ročně.

Hlavní úkoly a zaměření práce strany po IX. sjezdu KSČM
v oblasti vnitřního života strany
IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 v Praze,
projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat
svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci
strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv. Jedním z přijatých dokumentů je i
materiál „Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM“.
Podmínky, ve kterých KSČM pracuje, se za poslední léta natolik změnily, že pokud budeme
chtít i nadále nejen udržet, ale hlavně posílit naše postavení v politickém spektru, bude nezbytné
přistoupit ke změnám jak v organizaci, tak především ve stylu, metodách a formách stranické práce.
To bude vyžadovat výrazné zkvalitnění nejen celkové řídící činnosti, ale především správné
nasměrování, zejména mediálních výstupů KSČM, směrem k veřejnosti, včetně urychlené realizace
kádrové přípravy funkcionářského aktivu.
Dosavadní rutinně používané metody stylu práce na všech stupních stranického řízení již
nesplňují nároky, které před KSČM stojí.
Cílem tedy musí být zlepšit a zkvalitnit činnost strany tak, aby se její vliv na veřejnost zúročil
v nadcházejících volbách. Důvody, které urychlují proces nezbytných změn, mají jak objektivní, tak i
subjektivní charakter. Dochází ke snižování aktivity řady stranických orgánů a organizací KSČM, což
je spojeno s úbytkem členů i základních organizací a zvyšující se věkovou strukturou KSČM.
Z provedené analýzy i diskuse vyplynulo, že základní otázky, které je potřeba řešit jsou tyto:
1. Členská základna a její problémy, sympatizanti KSČM
2. Stranická struktura, organizace a řízení
3. Personální zajištění činnosti
4. Ekonomické zajištění činnosti
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1. Členská základna a její problémy, sympatizanti KSČM
Stav členské základny
Současný stav členské základny je neuspokojivý. V oblasti přijímání nových členů je situace složitá,
u některých příchozích přetrvávají obavy ze ztráty zaměstnání, nechuť angažovat se v politických
stranách a přiznat si musíme i problémy v soužití mladých se staršími členy strany.
Nebudou-li přijata účinná opatření, poklesne stranická základna během dalších pěti let na cca 20 –
25 tisíc členů (při současném ročním poklesu o cca 4 000 členů).
Strana, její orgány, organizace a funkcionáři musí dávat při každé příležitosti najevo, že má
zájem o nové členy, především mladé. Politika KSČM musí být pro lidi srozumitelná a čitelná, aby jí
rozuměli, strana musí být jednotná, aby neztrácela na síle, zásadová, aby lidé věděli, že se na
komunisty mohou spolehnout, že stojí za svým slovem a za poctivě žijícími lidmi. Musí být
komunistickou stranou chováním svých představitelů a členů, jejich veřejným vystupováním a
jednáním, odvahou a morálkou.
Je nutné zabývat se otázkou motivace mladých lidí pro vstup do KSČM a přitažlivosti členství
s výhledem většího zapojení a uplatnění v politice.
Pokračovat v již osvědčené praxi zřizování samostatných ZO KSČM z věkově mladších členů
strany s cílem získávat jejich další vrstevníky a přátele. Podobně by otázky přijímání do KSČM měly
být v centru pozornosti komisí mládeže na všech úrovních a členů KSČM působících ve
spolupracujících občanských sdruženích, odborech a iniciativách mládeže.
Znovu oslovit bývalé členy strany, nebát se za nimi jít a zkusit je opět získat pro členství nebo
aktivní podporu. Mnohým z nich zaniklo členství jen proto, že s nimi v kritické době nikdo nemluvil a
oni se sami nerozhodli někam se obrátit.

Využití potenciálu členské základny:
a) iniciovat, požadovat a současně brát vážně vyjádření členů k místní, vnitropolitické a
mezinárodní situaci a k činnosti stranických orgánů;
b) zvýšit ve stranických orgánech pozornost využívání všech podnětů, návrhů a připomínek
členů, ZO a všech nižších stranických orgánů a včas na ně odpovídat orgánům a jednotlivcům;
c) v každé ZO a OV KSČM poctivě provést rozbor sil a možností členů, aby každá ZO věděla
v jakém rozsahu a na co může s každým členem ve vztahu k jeho věku, zdraví, pracovní vytíženosti a
dalším okolnostem v perspektivě 5 – 10 ti let počítat. Každý OV KSČM by měl na základě této analýzy
jmenovitě znát jednotlivé členy a diferencovaně s nimi pracovat. Cílem této analýzy by mělo být, aby
všichni fyzicky a psychicky zdraví členové, nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, byli zapojeni v různých
formách aktivní činnosti ať uvnitř či vně strany;
d) zvláštní pozornost věnovat mladým členům KSČM do 40 let a to včetně jejich politického i
odborného vzdělávání, využívání možností stáží a studijních pobytů nejen v orgánech KSČM, ale i
v zahraničí a zařazování do personálních rezerv pro volené funkce;
e) být v osobním kontaktu s těmi členy, kteří se již ze zdravotních a věkových důvodů
nemohou zúčastňovat stranického a veřejného života, chovat se k nim s potřebným uznáním a úctou;
f) vytvářet systém internetové komunikace se členy a sympatizanty a pravidelného předávání
informací po internetu;
g) znát případné pracovní a sociální problémy členů a dle možností jim poskytnout pomoc a
morální zastání především prostřednictvím komunistických poslanců a zastupitelů za daný okres (kraj),
využívat i sociálně právní poradny strany.
Ve vnitrostranické diskusi převládá názor nečinit kroky, které by mohly být vykládány jako
určité zrovnoprávnění členů KSČM a sympatizantů. Na druhé straně však výše uvedené závěry,
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týkající se členské základny, ukazují potřebu intenzivního vtahování sympatizantů do politického
života souvisejícího se stranou. Doporučuje se:
a) pracovat s nimi individuálně, a to od ZO po OV KSČM, zapojovat je do činnosti a
navrhovat je na kandidátky KSČM do zastupitelských sborů. Vědět o nich, znát kontakty na ně,
ale nevytvářet z nich paralelní struktury;
b) ideálním stavem by bylo, kdyby každý člen strany měl ve svém okolí lidi, kteří sympatizují
s KSČM, ale ještě nenašli odvahu, či nemohou do strany přímo vstoupit. Podle možností je zapojovat
do akcí především na veřejnosti, atd. Neopomíjet sympatizanty pracující ve spolupracujících
občanských a zájmových sdruženích a iniciativách, odborech, mládežnických organizacích a
v obecních zastupitelstvech ;
c) jít cestou výrazného zvýšení informovanosti o činnosti KSČM, poslanců, senátorů a
zastupitelů za KSČM.

2. Stranická struktura, organizace a řízení
Stranická struktura a tvorba orgánů KSČM je definována Stanovami KSČM. Základním
principem v KSČM je uplatňování vnitrostranické demokracie, samosprávy, kolektivnosti, vytváření
orgánů zdola nahoru a závaznost usnesení. Základem všech rozhodnutí je demokraticky projevená vůle
členů, jejich rovnost a aktivita. Z tohoto pohledu jsou nejvyššími samosprávnými orgány na dané
úrovni stranické struktury členské schůze ZO KSČM, konference a sjezd a do jejich rozhodnutích lze
vstupovat jen v souladu se Stanovami. Tyto samosprávné orgány si na dané úrovni vytvářejí řídící
orgány KSČM, stranické výbory.

Základní organizace KSČM
Statistický přehled ukazuje, že stav v ZO KSČM od roku 2012 a výhled do roku 2020 je znepokojující.
Je varující při zvyšujícím se počtu zrušených, případně sloučených organizací KSČM.
Příčiny poklesu ZO KSČM:
 chybí kádrové rezervy na předsedy základních organizací
 nepříznivé věkové složení členské základny. V případě, kdy vážně onemocní nebo zemře
předseda ZO KSČM, jsou tendence k ukončení činnosti organizace, v lepším případě ke
sloučení organizací
Návrhy na opatření:
 problémy se zajištěním chodu základní organizace v souvislosti s výše uvedenými příčinami
včas řešit prostřednictvím vyššího orgánu a jeho funkcionářů

Okresní výbory KSČM
Současný model řízení okresní organizace KSČM lze považovat za vyhovující a vhodný k
plnění stávajících úkolů. Je třeba zabývat se stylem a metodami práce OV KSČM, výběrem, přípravou
a řízením předsedů OV ze strany KV a ÚV, zvýšit důraz na osobní odpovědnost a zainteresovanost na
plnění a kontrolu úkolů.
Je třeba poukázat i na to, že každý okres pracuje v jiných podmínkách i v rámci svého kraje.
Každý má jinou rozlohu a počet obyvatel, jiné složení obyvatelstva.
Vzhledem k vývoji členské základny a situaci v základních organizacích musí předsedové OV
přebírat některé odpovědnosti za ZO a vytvářet akceschopný aktiv kolem OV.
Návrhy na opatření:
 zajistit včasné poskytování materiálů pro vnitrostranickou diskusi před projednáním v ústředním
orgánu;
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 výrazně zintenzivnit a zkvalitnit kádrovou přípravu v souladu s kádrovým pořádkem KSČM
 organizovat školení funkcionářů ZO KSČM a uvažovaných budoucích kandidátů pro komunální
volby;
 na základě usnesení IX. sjezdu a nově přijatého zákona o politických stranách realizovat
profesionalizaci předsedů (případně jiných uvolněných pracovníků) a zajištění jejich mzdy či
odměny z ÚV KSČM;
 zajistit pravidelné doškolování pracovníků a nově zvolených předsedů OV KSČM v otázkách
vnitrostranické práce, včetně krátkodobých stáží na ÚV KSČM.

Krajské výbory KSČM
Současný model se osvědčil. Prozatímní zkušenosti ukazují, že systém řízení prostřednictvím
krajských výborů je efektivnější a celkově výhodnější než koordinační činnost krajských rad.
Návrhy na opatření:
 posílit vliv a význam KV KSČM v otázkách přípravy voleb do krajských zastupitelstev a
Poslanecké sněmovny PČR
 věnovat se trvale práci krajské rady zastupitelů, na každém KV projednávat bod práce krajských
zastupitelů a koordinovat jejich práci s poslanci, případně senátory a se zastupiteli obcí
 organizovat školení funkcionářů a pracovníků OV KSČM a navržených kandidátů pro krajské
volby
 usilovat o zlepšení práce směrem k občanům, spolkům, iniciativám a odborům
 zajistit přímou – nikoli zprostředkovávanou – komunikaci volených funkcionářů z centra
s volenými funkcionáři KV a vymezení role aparátu.
Na základě první pravidelné porady předsedů KV KSČM 16.6.2016 je jednou z priorit aktivní
spolupráce s kádry v krajích včetně krajských tiskových mluvčích, medializace výsledků práce klubů
krajských zastupitelů KSČM prostřednictvím pravidelných tiskových konferencí a webových stránek
KSČM a prezentace v regionálních médiích.

VV ÚV KSČM a ÚV KSČM
Nejvyššími řídícími a výkonnými orgány KSČM jsou VV ÚV KSČM a ÚV KSČM.
Jejich činnost se řídí schválenými jednacími řády a Stanovami KSČM.
V současnosti je třeba se zabývat především stylem a metodami práce ÚV a VV ÚV KSČM
s cílem, aby se do práce a jednání zapojili aktivně všichni zvolení členové těchto stranických orgánů,
čemuž tak dosud není. Všichni zvolení členové ÚV KSČM, kteří mají potřebné dispozice a vzdělání,
by se měli stát členy odborného zázemí ÚV KSČM. Vytvářet podmínky a trvat u těchto funkcionářů na
jejich aktivní účasti na přípravě podkladů pro jednání stranických orgánů, kdy v době elektronické
komunikace a dalších komunikačních a informačních technologií není problém kolektivní přípravy
podkladů. Dále zvýšení důrazu na zlepšení kontroly plnění toho, co bylo usneseno, včetně kontroly
plnění usnesení orgánů KSČM na všech úrovních. Předávání informací z jednání VV ÚV a ÚV KSČM
funkcionářskému aktivu a členům v OJ je povinností každého zvoleného člena těchto orgánů.
3. Personální zajištění činnosti
Situace v KSČM, vzhledem k vývoji členské základny, není jednoduchá, a o to víc je třeba dbát
na kádrovou práci v celé straně.
Celkovým řešením je profesionalizace funkcionářského aktivu, která bude obsahovat podněty a
systém hodnocení ke zkvalitnění personální práce a bude provázána s motivačními podněty v oblasti
odměňování .
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Personální zajištění činnosti KSČM aktuálně a reálně vychází z materiálů „Zásady kádrové
práce“, „Organizační řád KSČM“ a „Mzdový řád KSČM“.
Jedním z prioritních prvků kvalitního personálního zajištění činnosti je motivace pracovníků,
která spolu s hodnocením a analýzou výkonnosti patří k základním prvkům moderní personalistiky.
Nezbytným úkolem, který před stranickou strukturou stojí je vytvoření souladu mezi počtem a
strukturou funkcí ve straně tak, aby v každém okamžiku schopnosti funkcionáře odpovídaly
zastávanému pracovnímu zařazení a aby rozvoj jeho pracovních schopností s předstihem reagoval na
proměnlivost požadavků na výkon zastávané funkce.
Dalšími důležitými prvky personálního zajištění a vstřícného pracovního prostředí a vztahů je
formování efektivního stylu vedení a zdravých mezilidských vztahů ve straně. Personální a sociální
rozvoj funkcionářů strany včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, která povede k uspokojení z
vykonávané práce a k rozvoji materiálních a nemateriálních sociálních potřeb a vytváření příznivých
pracovních a životních podmínek pro naše funkcionáře zákonitě přinese i celkové zkvalitnění stranické
práce.
Proto musíme dodržovat všechny zákony v oblasti práce, zaměstnávání a lidských práv, které
by měly respektovat oprávněné zájmy pracovníků strany v pracovním či obdobném pracovně právním
poměru.
Pravidelně vzdělávat funkcionáře strany tak, aby byli připraveni na případnou změnu svého
zařazení v rámci organizační struktury strany.
Jedním z důležitých úkolů je rovněž zkvalitnění přípravy lidí do funkcí v oblasti samosprávy
(OZ, MěZ, KZ,), PS a Senátu PČR, EP i pro případnou činnost v exekutivních funkcích zastávaných
z pověření strany. Využívání zkušeností a námětů všech článků organizační struktury KSČM i našich
zastupitelů.
Postupně omezovat kumulace funkcí tak, aby se dosáhlo zapojení většího množství členů a
funkcionářů KSČM do stranické práce.
4. Ekonomické zajištění činnosti
Prvořadým úkolem je zajistit financování organizační struktury KSČM a finanční prostředky
pro volby v letech 2016 až 2020 (v roce 2016 volby do krajských zastupitelstev a Senátu, v roce 2017
volby do Poslanecké sněmovny PČR, v roce 2018 – prezidentské volby, senátní volby a volby do měst
a obcí, v roce 2019 volby do EP a v roce 2020 opět volby do krajských zastupitelstev a Senátu.) Jakou
výchozí pozici budeme mít, napoví výsledky voleb do krajských zastupitelstev a Senátu v letošním
roce.
Důležitým úkolem, který před námi nyní stojí, je příprava strany na novelu zákona č.424/1991
Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a novelu zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Uvedené
novely představují pro KSČM nutnou změnu systému jejího jednotného hospodaření.
Postupně musí dojít k centralizaci veškerých plateb za energie, služby, nájmy, úhradu mezd,
volebních nákladů, příjmů darů apod.
V souvislosti s novelou zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
a volebního zákona musí strana od 1.1.2017 používat tzv. zvláštní účty (transparentní účty) pro
příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění a výdaje na reprezentaci
strany. Současně musí být založeny zvláštní účty pro vedení příjmů a výdajů na jednotlivé volební
kampaně. Založen bude také netransparentní účet pro plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke
straně (pro úhradu mezd a odvody z mezd).
Musí dojít k novelizaci Hospodářských směrnic KSČM a v návaznosti na to i k aktualizaci
veškerých vnitřních směrnic a statutů fondů, týkajících se hospodaření (např. zásad hospodaření ZO
KSČM, oběh účetních dokladů, směrnice pro postup přijímání darů, volebního fondu apod.)
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