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Stanovisko VV ÚV KSČM po volbách do
Poslanecké sněmovny
KSČM upřímně děkuje všem občanům, kteří dali svůj hlas jejím kandidátům. Z touhy voličů po změně
dokázaly tentokrát vytěžit jiné politické subjekty. Co jejich sliby přinesou v praxi, se teprve ukáže. Česká levice
zaznamenala volební propad. Zevrubnému rozboru ho podrobíme bez nejmenšího odkladu.
Tím rozhodněji se o životní zájmy země a každého, kdo svým umem a prací přispěl k jejímu rozvoji, musí
zasadit nově zvolení poslanci KSČM. Najdou oporu v desítkách tisíc komunistů Čech a Moravy i statisících našich
příznivců. V úsilí o mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma nabízíme vstřícnou spolupráci napříč politickým
spektrem i nejširší občanskou veřejností.
VV ÚV KSČM 21. 10. 2017
Vybrali jsme z článku „Lékem je nevzdávat základní politické priority“
Rozhovor Haló novin s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem
Výsledkem letošních sněmovních voleb je jednoznačná prohra tradičních politických stran. Proč tomu tak je?
Když jsem studoval výsledky voleb včetně preferenčních hlasů kandidátů KSČM, výsledky politických stran,
musím říci, že je to vlastně výsledek dlouhodobého působení tzv. nepolitické politiky, kdy se zpochybňuje ústavní
úloha politických stran a její svobodné soutěže jako základní podmínky tvorby politického režimu ústavních orgánů.
To znamená, že se přikládá důraz na tzv. nezávislé, ale ti nemají většinou žádnou historii nebo jen krátkou,
nerozeznatelnou. A lidé nabývají dojmu, že jde o nezávislost na systému, což není pravda. Oni jsou nezávislí na
nějakém dlouhodobém programu a pak vlastně kopou sami za sebe. Pracují spíš pro sebe než pro stát. Když nemají
politické strany svou minulost, jak mají obhajovat budoucnost, která bude pro všechny. Zároveň to devalvuje i
činnost těch, kdo se osvědčují v práci pro veřejnost.
Politické strany přitom nejsou nahrazeny adekvátním způsobem organizacemi, které by mohly vyjadřovat
společný zájem širokých skupin obyvatelstva. To je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že tradiční politické strany, ať
už jde o pravicovou ODS nebo o ČSSD, která říkala, že je nalevo – svým způsobem za 27 let vládnutí, kdy střídavě
byly nejsilnějšími stranami vlád, zklamaly voliče tak moc, že voliči rádi uvěřili, že nové tváře situaci vyřeší. A je
otázka, zda důvěra občanů nebude znovu zklamaná, jako byla často zklamaná stranami na jedno použití, které k
tomu jak ČSSD, tak ODS vždy používala.

Vyjádření Předsednictva Ústřední rady KSM k
parlamentním volbám 2017
Po zjištění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2017 vyjadřuje KSM obavu o další vývoj
komunistického hnutí v ČR, kterého je KSČM nejvýznamnější součástí. Po velmi špatném výsledku v krajských
volbách přišel katastrofální výsledek ve volbách parlamentních. Přestože nepřeceňujeme roli parlamentních voleb v
kapitalistické společnosti, je třeba upozornit na historicky nejnižší volební výsledek komunistické strany v naší
zemi, nižší než 10%, který je značně demoralizující a ve svém důsledku povede k dalšímu oslabení už tak chabých
pozic strany ve společnosti.
Díky postavení KSM v rámci mezinárodního mládežnického hnutí, mj. i účasti na právě zakončeném 19.
světovém festivalu mládeže a studentstva v ruském Soči, máme možnost srovnat aktivity našich zahraničních
soudruhů s našimi domácími. Na základě tohoto srovnání musíme konstatovat závažné zaostávání komunistického
hnutí v ČR za možnostmi, které skýtají dědictví generací třídních bojů a dosavadní volební výsledky. KSČM
dostatečně nevyužívá rozporů v kapitalistické společnosti k mobilizaci těch, na které nejvíce dopadají důsledky
tohoto systému - pracujících, nezaměstnaných a dalších lidových vrstev. Není důsledná v zápasu proti imperialismu
a proti členství ČR v imperialistických organizacích, zejména EU a NATO. Toto jde ruku v ruce s nedostatky v
aspektech ideologických a odborných, v kvalitě kádrů a jejích vybavenosti.
V rámci své současné linie se KSČM vzdává svého revolučního dědictví a symbolů a volí pohodlnou cestu
reformistické, na parlamentní činnost se omezující strany. Tato cesta však nevede k vytouženým výsledkům, a
naopak v konečném důsledku může dojít i ke ztrátě onoho parlamentního zastoupení. KSM konstatuje, že důvodem
neúspěchu ve volbách je současná nekomunistická netřídní linie strany, prakticky neexistující výchova nových kádrů
a zcela nedostatečná práce s mládeží. Jsme přesvědčeni, že těžká situace našeho hnutí a úkoly, které před ním stojí,
vyžadují zásadní změnu linie strany od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě.
PÚR KSM - Soči, 22. 10. 2017
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Vystoupení Vojtěcha Filipa ve sněmovně
K problematice lithia na mimořádné schůzi P ČR dne 16. října 2017
Vážený pane předsedo, milé paní a pánové, dovolte mi, abych doplnil úvodní slovo předsedy našeho poslaneckého
klubu.
Předseda poslaneckého klubu uvedl, že jsme požádali ostatní politické strany a politická hnutí o spolupodpis svolání
této schůze, a není to žádná akce, kterou si snad vymyslel někdo jiný. KSČM nechce nikoho
balamutit a určitě nechceme, aby také kdokoliv, kterákoli politická strana balamutila občany
České republiky. A panu ministrovi Havlíčkovi bych chtěl doporučit, aby místo konstrukcí,
které tady přednášel v tom svém slově, aby raději odpovídal na interpelace, které mu poslanci
KSČM dávali už od října loňského roku po té velké konferenci, kterou organizovala
Akademie věd právě k zásobám nejen lithia, ale i jiných strategických surovin. To, že jste,
pane ministře, odpovídal na otázky např. Jaroslava Borky nebo dalších poslanců, jsme řešili
tím, že jsme svolali samostatnou konferenci, odbornou konferenci a seminář do Poslanecké
sněmovny na jaře letošního roku a s podivem jsem zjišťoval, že na té konferenci padala slova,
kterým jsem nemohl ani uvěřit. Najednou jsme slyšeli, že budeme pod nějakými sankcemi
mezinárodních arbitráží. Zažili jsme tady nezávazné dopisy, pana ministra Bojara snad
nemusím vzpomínat, a výsledek s tím, jak to dopadlo, jak se soudíme s Diag Human, snad
nemusím připomínat. Já posuzuji jednotlivé dokumenty nikoli, jak jsou nadepsány, ale podle
obsahu. Tak se mi nedivte, že v tom nevidím memorandum právně nezávazné, když váš
předseda vlády, pane ministře, řekne, že tedy až po roce 2025 budeme moci samostatně nakládat s tímto ložiskem. To
znamená, že to, aspoň podle slov předsedy vlády, není tak úplně nezávazné memorandum, jak jste se nám tady snažil
vnutit.
A dovolte mi, abych se držel zcela věcného charakteru té debaty. Položil jsem několik otázek a na rovinu tady říkám,
že možná mohu za část odpovědí poděkovat i firmě Geomet, která na ně reagovala okamžitě dopisem mně a zveřejnila je
ve své tiskové zprávě. To, že ovšem ty odpovědi samozřejmě zakrývají některé skutečnosti, to jsem ale také čekal. To je
možná obchodní tajemství té firmy, ale nečekal jsem to od vlády České republiky, resp. od ministra průmyslu a obchodu,
ale ani od jiných ministrů.

Rozkryjte vlastnictví firmy!
Víte, připadá mi s podivem, vy, kteří jste, promiňte mi, eurohujerští takovým způsobem, že byste nejraději převedli
některé evropské normy i s chlupama, tak najednou nedbáte na to, že o veřejné zakázky se má ucházet firma jenom se
zveřejnitelnou strukturou, tzn. s veřejnými vlastníky. A vy uzavřete memorandum, promiňte mi, v rozporu se zákonem o
nakládání s majetkem České republiky, tak jak vám ukládá český právní řád, ale dokonce s dceřinou firmou, která se tváří
jako australská, která je registrována na Panenských ostrovech a která si na to objedná speciální firmu, která zakrývá
skutečné vlastníky. Vy si myslíte, že to je balamucení? My naopak chceme, abyste to rozkryli. A jestliže je řečeno, že
sedm procent vlastníků je českých, té firmy, která to skutečně vlastní, tak proč to nemůžeme zveřejnit.
Proč si na to objednali zakrytí vlastnické struktury? K čemu to mělo sloužit?
My mluvíme o tom, že to ložisko je na 25 let a já si dovolím potom zcela ve věcné struktuře říct, co si tom myslíme
my jako KSČM. A ta firma ve své komunikaci, kterou tady také zveřejním ve svém úvodním projevu, říká, že zásoby tam
také mohou být na jinou dobu, například na sto let, což předpokládám, protože za 23 nebo 25 let se nedá vytěžit celé
ložisko. To totiž nešlo ani od toho roku 1959 do roku 1970, když se těžilo na Cínovci, nebo potom ještě od roku 1970 do
roku 1980 na Cínovci II. Ale přece není jasné, proč je okolo toho tolik humbuku, proč je tolik zakrývání z vaší strany jako
vlády České republiky. O co vám jde? Jestli o to balamutit někoho, anebo v tom jedete naplno?
Nezlobte se na mne, když jsem si přečetl některé chaty mezi těmi investory, tak to také může být tím, že těch pět
lidiček, kteří jsou zaměstnáni v té dceřiné společnosti, kteří mají v Austrálii jeden domeček, a bydlí v obýváku ta firma chatuje o tom, že to možná koupí nějaký velký investor, nějaká velká banka a možná nějaká automobilová společnost,
protože o to jde. Oni mají ve stovkách tisíc australských dolarů majetek, to není žádná společnost, která by měla obrovský
majetek. A vy tady říkáte, že to je strategický partner. Prosím vás, jakého strategického partnera sem chcete přivést - s
pěti lidmi v jednom obýváku? (Potlesk poslanců KSČM.)

Těžit by měl státní podnik
Jestli fakt chcete balamutit občany České republiky, tak to nedělejte. My opravdu nejsme děti z první třídy. My jsme
dospělí, někteří dokonce starší než vy, a zažili jsme toho mnoho. A opravdu nám není jedno, co se s tím národním
bohatstvím bude dít. Ano, my máme názor, že to má těžit státní podnik nebo podnik ve veřejném vlastnictví, to znamená
podíl obcí, podíl kraje, podíl státu, protože ty obce to bude ohrožovat.
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Když bych vám přečetl chat toho pana ředitele, a já si to dovolím ocitovat, protože Keith Coughlan říká, že by to
nejradši udělal jako povrchovou těžbu, ale nikdo ve vládě s ním o tom nechce diskutovat, dokud nebude po volbách. Ale
to téma není uzavřené. To píše svým kolegům. Jeden kolega to potom zveřejnil ostatním v té chatovací skupině. Vedlo by
to totiž k podstatnému snížení nákladů. Vyjádření o znárodnění, píše pan Coughlan, jsou politické pózy, aby se to stalo,
investice ze zámoří, aby se zastavily.
Podívejte se, tady existuje veřejný prostor. Tady neexistují jenom vaše vyjádření, naše interpelace a vaše odpovědi
na ně. Tady existuje také televize, rádio, noviny, internet a také mimo jiné v tom veřejném prostoru ti lidé diskutují docela
veřejně. A jestli si myslíte, že si necháme znovu vytírat zrak vašimi odpověďmi, tak se zatraceně mýlíte. Takže o tom
balamucení, pane ministře Havlíčku, přestaňte, nebo si vás přestanu vážit já okamžitě. Já jsem si myslel, že když jste
nastoupil po panu ministru Mládkovi, že se chopíte těch věcí, které jsou nějakým způsobem vhodné a výhodné pro
Českou republiku, a že se postaráte o to, aby se zvýšil export České republiky. Zatím tady obhajujete projekt, který promiňte mi - k obhajování není ani pro studenta střední školy, protože i ten by si zjistil, jak je to s tou vlastnickou
strukturou.

Nejde jen o lithium
A opravdu děkuji všem, kteří mi to poslali, a těch mailů jsem měl asi padesát, kteří mi uveřejňovali tu strukturu. To
znamená, že jedna společnost - promiňte mi - si zřídí odštěpný závod, aby se tvářil, že to je australská těžební společnost,
která si přes londýnskou společnost převezme akcie Geometu. Vy říkáte, že o to nepřijdeme. Co když skuteční vlastníci
prodají Geomet? Vždyť to v tom memorandu vůbec nemáte pojištěné, nemáte o tom ani slovo v tom memorandu. A
promiňte mi, teď řeknu tu zásadní větu, memorandum, když by bylo posuzováno podle obsahu jako smlouva o smlouvě
budoucí, je zásadně neurčité a ta smlouva se z něj nedá udělat. Víte proč? Protože vy tam mluvíte o lithiu, ale zapomínáte
- to jste tady řekli, takže to víte, takže to je úmyslné zapomenutí - že tam je rubidium, že tam je wolfram a že jsou tam
samozřejmě i dál cíny. Tak proč tam mluvíte jenom o téhle záležitosti? To jim to chcete nechat zadarmo, ty ostatní rudy?
Děláte si z nás blázny?
Opravdu si vážně myslíte, že vám na to skočíme? To přece není žádný politický útok proti sociální demokracii. To je
jenom obrana občana České republiky, který za 27 let loupeží, které se tady odehrály jako ve velké privatizaci a v
restitucích, si to už nechce nechat líbit. (Potlesk poslanců za KSČM.)
Já si moc dobře pamatuji, a protože jsem navrhoval několikrát zákon o Národním parku Šumava, a i s panem
ministrem Brabcem jsem se o něj pohádal, a nesouhlasím se současným zněním ochrany toho přírodního bohatství v
Národním parku Šumava, že existovalo hnutí, že je Šumava nad zlato, které zabránilo těžbě zlata v Kašperských Horách a
v Mokrsku a v dalších regionech. Proč tomu zabránilo? A to nebyly obývákové firmy s pěti lidmi. Ta kanadská firma byla
skutečná těžební firma, která měla pobočky po celém světě. A vy nám tady chcete namluvit, že pět lidí nám to tady
zařídí? Prosím vás, kdybyste stáli za něco, tak tomu generálnímu řediteli státního podniku jednoduše nařídíte, aby vám
předložil, co to bude stát, protože on má na rozdíl od toho Geometu skutečné dokumenty od České geologické služby o
tom, kde jsou jaké zásoby.

Vymyšlené náklady
A dovolte mi tedy, abych mohl říci, že v tomto ohledu je Cínovec, to ložisko, ze dvou třetin na území České
republiky, z jedné třetiny na území Spolkové republiky Německo. Také současný vlastník té tzv. australské - ani ne
dceřiná společnost, ona totiž má omezenou právní subjektivitu, ona je vlastně pobočkou, chcete-li, té společnosti
mateřské, a ta cínovecká lokalita samozřejmě měla obrovský význam. A při té těžbě se tam spojily na slídu bohaté žuly,
ve které se kromě lithných žul bohatých slídou, vyskytují další horniny, zejména sekundárně překřemenělé žuly, graiseny,
které kromě většího množství slíd na Cínovci zastoupených zejména minerálním cinvalditem, proto je to Cínovec,
obsahují taky nepříliš bohaté rudy wolframu, kaseteritu, wolframitu, a to se těžilo.
Pro Geomet, akciovou společnost, prováděla ten průzkum firma GET, s. r. o., zatímco těžebních a průzkumných
prací, ze kterých byly odebírány a analyzovány vzorky, bylo vypočteno celkem 70 milionů tun tzv. vyhledávaných zásob
lithia, cínu, wolframu, rud především v jižní a jihovýchodní části ložiska, a dalších 600 milionů tun tzv. prognózních
zásob neboli zdrojů na celém ložisku. Zásoby vyhledané se od těchto prognóz liší pouze kvantitou průzkumných prací a
jednotkou objemu horniny. U vyhledávaných je množství vyšší, a tudíž pravděpodobnost odchylky od výpočtu zásob je
malá. U prognózovaných zásob je vzhledem k menší hustotě vrtů, protože je nedělali, měli pravděpodobně staré mapy
Československého geologického průzkumu, a tedy nemuseli to dělat, ale ty náklady si vůči vládě vymýšlí.
Pokud jde o samotnou historii, já bych ještě připomněl, že celkem bylo na ložisku Cínovec - východ vypočteno přes
15 milionů tun komplexní rudy s obsahem 337 tisíc tun lithia, 23 tisíc tun cínu a 1,7 tisíc tun wolframu. Bilanční zásoby z
toho činí necelé tři miliony tun a obsahují téměř 10 tisíc tun lithia, sedm tisíc tun cínu a tisíc tun wolframu. Průměrná
kovnatost v rámci vyhledaných zásob na celém ložisku činí 0,23 lithia, 0,15 cínu a 0,01 wolframu.
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Z toho se dá vypočítat hodnota toho ložiska. A vy nám tady chcete vytírat zrak a poslat to do politické podoby. Já to
do politické podoby poslat nechci. Já chci, abyste říkali pravdu a abyste řekli, jestli to tedy chcete svěřit zahraniční firmě,
s tím, že okradete občany České republiky o výnosy, anebo jestli jste schopni alespoň trochu uvažovat, jako uvažoval
jeden z dříve nejchudších států Evropy, Norsko, když našli ložiska ropy a plynu a určili, že těžba bude dána vždycky těm
firmám, které budou společné se státními podniky, které k tomu zřídili. Dneska využíváme norské fondy, které jsou po
celém světě, a Norsko si může bez své účasti v Evropské unii - promiňte mi - dělat co chce, protože na to prostě má. Ale
bylo to o tom, že ty zásoby nejsou jenom podle Ústavy v majetku státu a všech občanů, ale že je také fakticky právně v
tom majetku ponechali.

Přestaňte občanům lhát!
A pan ministr zahraničí tady říkal, že se dávala vždycky licence a nákup. Můžete mi říci, jak jste stanovili například
při těžbě lithia cenu za výkup rubidia, které tam je obsaženo? Vždyť to ani nevíte.
A budete tady říkat o tom, že to někdo zpolitizoval. Nejdříve odpovězte poctivě na to, jaký je záměr, odpovězte poctivě,
co s tím chcete dělat, anebo jestli jste nás chtěli podvést, tak toho už nechte, protože to si občan České republiky
nezaslouží, aby měl v politice představitele, kteří mu neustále lžou a vytírají mu zrak tím, že uzavírají s nějakým
odštěpným závodem smlouvu-nesmlouvu, o které říkají na jedné straně, že je nezávazná, a na druhé straně, že musíme
sedm let počkat, než se k tomu zpátky dostaneme.
Tak prosím vás, opravdu nejsem nějaký hlupák, který by si tohle nechal líbit. A se mnou opravdu stovky lidí, kteří
mi píší každý den. Myslíte si, že jsem chtěl dnes nejet do Ostravy na předvolební mítink? Chtěl. Chtěl jsem tam jet, ale
když jsem viděl, kam to sunete, co s tím chcete udělat, tak jsem si to musel zatraceně rozmyslet a spolu s předsedou klubu
vlastně zrušit předvolební akce pro všechny naše poslance, pro všechny kandidáty, a říci jim, že tady prostě budou dneska
sedět, protože ten mandát trvá a já si nenechám vyčítat, že jsem s tím nic nedělal.
Slyšel jsem jednu krásnou zkazku, že mi tady vyčtou, jak se komunisté chovali k uranové rudě. Výborný nápad. Já
jsem pro, tak si o tom pojďte popovídat. Ano, ale já nejsem ten, kdo tady o tom rozhodoval v minulosti, jako to nejsou ti,
kteří tady jsou. A já se ptám, kdo si dneska dovolí při vědomosti toho, co se tady odehrává, hlasovat pro to, že to necháme
někomu - s prominutím - způlzdarma. Vysvětlete, proč se snižoval ten peníz za vytěžený kov. K čemu je to dobré, kam
směřujete? Jak je možné, že v srpnu pan šéf poradců Špidla věděl víc, než věděli poslanci ve vašich odpovědích? To
znamená, že jste ty odpovědi nechtěli napsat popravdě? Kam jste směřovali?
Víte, byl jsem přesvědčen, že v politice existují věci, které se musí dodržovat a existují věci, které si prostě každá
politická strana nechává pro sebe, aby zvolila nějaký strategický směr. Ale nebyl jsem připraven na to, že ze mě budete
chtít udělat blbého školáka, který si to nechá líbit. A já si to opravdu nenechám líbit, protože už jsem dost poučen o tom,
co jste slibovali a co jste udělali. Nechtějte mi připomínat vaše předvolební sliby sociálních demokratů, ale ani vy ostatní,
jak se s tím vypořádáte. Já jsem slyšel hodně slibů a moc dobře jsem věděl, že některé sliby nebudete chtít splnit, protože
jste uzavírali koalice, ve kterých se to nehodilo.

Odpovědnost nese současná vláda
A já si dovolím - abych byl opravdu věcný - reagovat ještě na to, co řekl pan ministr Zaorálek, ne, pardon, pan
ministr vnitra. Co na to náš hejtman? Myslíte si, že v zákoně o krajích je něco o tom, že může snad krajské zastupitelstvo
změnit surovinovou politiku státu? Myslíte si snad, že to je opravdu v kompetenčním zákoně napsáno tak, že si tady může
podepisovat, kdo chce, co chce, a každý si to dělat podle toho, jak se mu zlíbí. Ne, prosím vás, nesnažte se přenést svoji
odpovědnost, kterou nesete, na někoho jiného. Jestli ji neumíte unést, tak odstupte. To je jednoduché.
A já jsem přesvědčen, že když budete chtít unést svou odpovědnost, budete vy sami muset prohlásit to memorandum
za nulitní, za neplatné od samého počátku. Za prvé, ten, kdo to podepisoval za tu takzvaně australskou firmu, není
oprávněn jednat za držitele licence. A vy jste to neměli projednáno tak, jak máte. Tady na sebe házíte špínu, jestli to bylo
věcí viceministra životního prostředí nebo viceministra průmyslu a obchodu. Já vím moc dobře - možná na rozdíl od
některých ve vládě - co je zákon Č. 2/1969 Sb., kompetenční zákon. Já jsem si ho dobře prostudoval, já vím, co je vaší
povinností a jak odpovídáte. A nemusí mi tady vykládat pan ministr vnitra, jak to chodí u něj na ministerstvu a jestli to
tak nechodí na ministerstvu životního prostředí.
Vím dokonce, že pan ministr Drobil podepsal tu první licenci. Musím se ptát, kdo podepsal to prodloužení, jak jsme
se od té takzvané průzkumné licence dostali k tomu, že musí dostat těžební licenci. Nemusí. Nic takového v horním
zákoně není. A prosím vás, neříkejte takové věty, kterými tady opravdu znevažujete sami sebe a děláte z veřejnosti
hlupáky. Proč si myslíte, že vám to profesoři na univerzitách vezmou jako hotovou věc? Že jste to říkali vy, protože máte
zrovna nějakou funkci? To přece nemůžete myslet vážně.
Prosím vás, já bych rád, aby si novináři našli ten chatovací server a vysvětlili vám, co se na tom chatu píše, jak si z vás
dělají legraci. Stojí vám to za to, dělat hlupáky před několika manažery cizích těžařských společností a netěžařských
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společností, které se jen jako těžaři tváří? Stojí vám to za to, stát se obětí těch, kteří chtějí mermomocí dále zadlužit
Českou republiku, aby se z dluhů nemohla vyhrabat?
Já jsem si myslel, že to myslíte vážně v roce 2014, když budete chtít oddlužovat republiku. A byl jsem rád, že
rozpočty vedly k tomu, že dluh za prvé nerostl tak rychle a že se začal snižovat. Problém byl v čem? Že to bylo na úkor
investic. A já jsem se bál toho, že to bude jenom další prohlubování situace, ve které jsme.
Tento stát při svém vzniku v roce 1993 ještě nebyl zadlužen. Jeho dluhy byly minimální. Majetek státu byl přes 2,5
bilionu korun ve výrobních prostředcích. Dnes je prodáno za dva biliony korun tehdejších cen a náš dluh je více než 1,6
bilionu. Takže vám za těch 3,5 bilionu dluhů, které jste nadělali, opravdu nemohu poděkovat.
Návrh na usnesení přednese předseda poslaneckého klubu. V podrobné rozpravě ho ještě znovu odůvodním.
Jsem přesvědčen, že místo vymlouvání byste opravdu mohli vést věcnou diskusi. Děkuji vám.

„Memorandum o porozumění“
a kostlivci ve skříni
To „memorandum“ čeří vody už několik dní. To „o těžbě a zpracování lithia na českém území“, podepsané
mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a australskou společností European Metals Holdings Ltd.
Ministerstvo je už zveřejnilo. Na první čtení – zvlášť je-li i dostatečně naivní – se mu nic vyčítat ani nedá. Hýří
načančanými obraty – o „usnadnění budoucí spolupráce“ i o tom, „aby se zajistilo, že všechny regulační
požadavky budou splněny“.
Zásoby lithia na našem území jsou majetkem České republiky – všech jejích
občanů bez výjimky. „Memorandum“ však „spolupráci“, kterou slibuje „usnadnit“,
pojímá jako vzájemný závazek s cizí soukromou firmou. A to v podstatě ve všech
směrech, o nichž může být v dané souvislosti řeč. Počínaje „geologickým
průzkumem lithiových rud“ přes „jejich těžbu, úpravu a následné hutní zpracování“
až po „průmyslovou výrobu konečných produktů“, ba dokonce „investice spojené s
těmito aktivitami“.
Že nejde o čiré sondážní námluvy, signalizují už zlověstné formulace v
preambuli. Zmiňují totiž „povinnosti České republiky plynoucí z mezinárodních
smluv, kterých je smluvní stranou, a/nebo z členství v mezinárodních organizacích“
jako je „členství v Evropské unii“. A jmenovitě i „Dohodu mezi Českou republikou a Austrálií o podpoře a
ochraně investic“ ze 30. září 1993 a Dohodu mezi oběma zeměmi o zrušení dvojího zdanění z 28. března 1995.
Právě tím se vymezuje i rámec, v němž „oba účastníci deklarují svůj záměr projednat a prozkoumat možnosti
budoucích dvoustranných dohod mezi českými orgány a společností European Metals Holdings Ltd.“. Zatímco
tomu, kdo je majitelem zásob našeho lithia, se ponechává leda právo „možného zapojení českého státu jako
kapitálového účastníka projektu European Metals Holdings Ltd.“
Korunu všemu nasazuje vlastní webová stránka australské firmy. Stojí to doslova: „European Metals
vlastní 100 % lithiového ložiska Cínovec v České republice“. Ano, „vlastní“, v originále „owns“ (!!!). Některé,
zatím neověřené zdroje dodávají, že tento „strategický partner“ jiné projekty v oboru ani nevykazuje a do české
státní kasy zatím neuronil ani korunu. Že by až tak, to snad ne? Prověřit to však musíme.
Před soudnou stolici – zákonodárců i české veřejnosti – však musí už všichni ti, kdo stojí za „memorandem
o porozumění“ a kostlivci, padajícímu z jeho skříní. Tím víc podpisů to teď chce i pod naši petici, požadující
přijetí zákona, který k těžbě i dalšímu zhodnocení našeho lithia oprávní výlučně český průmysl ve veřejném
vlastnictví.
Josef SKÁLA, místopředseda ÚV KSČM,
kandidát do PS PČR a zmocněnec petičního výboru
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2. Bruntálské babí léto
MěV KSČM Bruntál ve spolupráci s MěR KČP a OV KSČM v Bruntále připravil předvolební akci na sobotní
odpoledne 16. září 2017 „2. Bruntálské babí léto“.
Členové MěV KSČM ss. D. Kaňák, B. Heřbolt, Z. Vinter, J. Zlámal a
sympatizant a budoucí člen KSČM Jaroslav Pantlík připravili dopoledne v areálu
Slavoje – Olympie Bruntál prostor pro hudbu a řečníky a vyvěsili volební hesla.
Předseda MěV KSČM ještě sestavil stánek KSČM. Vše se připravovalo za
chladného počasí a drobného deště.
Předvolební odpoledne zahájila „živá hudba“ „DUO AKORD“ z Rýmařova.
Akci moderoval s. Talík, který přivítal přítomné občany sympatizanty a členy
KSČM. Dále přivítal přítomné kandidáty na poslance do Poslanecké sněmovny
PČR, konkrétně lídra kandidátky KSČM s. Leo Luzara, také ss. L. Sekaninu, P.
Bačgoně a M. Přasličáka. s krátkými proslovy postupně vystoupili ss. L. Luzar, M.
Přasličák a P. Bačgoň, kteří mimo jiné pozvali přítomné k volbám.
Příjemným zpestřením celé akce byla živá hudba, která přispěla k dobré náladě
tím, že hrála známé melodie a také dvojí vystoupení „Koťat“, kterým chladné a
deštivé počasí nevadilo.
Přicházející občané obdrželi u stánku KSČM propagační materiály a různé
reklamní předměty. Pokud je chcete taky, přijďte si pro ně 6.10.2017 na náměstí
Míru. Rovněž jim bylo nabízeno něco ostřejšího na „zahřátí“ s ohledem na nevlídné
počasí.
Ve stánku byli s členy MěV KSČM také zástupci Klubu českého pohraničí,
kteří byli, jak jsem již uvedl, spolupořadateli této akce. Rovněž i oni rozdávali
občanům časopis „Hraničář“, který si můžete přijít přečíst na MěV KSČM v
Bruntále Rýmařovská 777/8.
Vstup na 2. Bruntálské babí léto byl volný, přesto většina návštěvníků přispěla do kasičky na účinkující.
Dětem byl k dispozici zdarma kolotoč a pro dospělé zde byl stánek s občerstvením. Přestože akci počasí vyloženě
nepřálo, naše „zdravé jádro“ takové počasí neodradilo. Což dokazuje účast 88leté s. Věry Bořilové.
Rovněž jsme provedli úklid prostoru sportovního areálu. Myslím si, že akci lze hodnotit dobře.

Setkání s kandidáty
do Poslanecké sněmovny PČR
Dne 6. 10. 2017 náměstí Míru v Bruntále
Setkání se uskutečnilo za proměnlivého počasí na náměstí Míru v Bruntále. Organizoval – MěV KSČM Bruntál, OV
KSČM Bruntál a MěR KČP Bruntál. Přítomní kandidáti – ss. L. Luzar, L. Sekanina, M. Špalek, P. Bačgoň a M. Přasličák.
Ve 13.00 hodin začali členové MěV KSČM ss. D, Kaňák, M. Žáček a J. Zlámal stavět stánek KSČM. Ve 14.00
zahájil setkání Milan Talík, který celé odpoledne moderoval. Přivítal občany a
představil přítomné kandidáty na poslance, kteří přednesli krátké projevy, ve
kterých poukázali na priority KSČM v nadcházejících volbách a závěrem vyzvali
občany, aby volili KSČM, tedy volební číslo 8.
Ve stánku KSČM rozdávali členové MěV KSČM ss. M. Žáček a J. Zlámal
volební materiály a upomínkové předměty a J. Halabala – člen MěR KČP, který
vyvěsil ve stánku prapor KČP a rozdával časopis „Hraničář“.
K poslechu hrála reprodukovaná hudba – S. Prusalise. Na občerstvení byl občanům
k dispozici stánek – Niesner.
Setkání byl přítomen celý MěV KSČM a
několik členů OV z Bruntálu, Města Albrechtic a Rýmařova. Jinak účast nízká
vzhledem k počasi. Po ukončení akce poděkoval předseda OV KSČM občanům za
účast a vyzval je, aby volili č. 8. kandidáty KSČM. Členové MěV KSČM rozebrali
stánek a zkontrolovali, zda jsme nenechali na náměstí nepořádek. Stánek jsme
odvezli do zasedací místnosti MěV KSČM, kde jsme provedli krátké zhodnocení
akce. Myslíme si, že akce splnila účel. V sobotu s. D. Kaňák opět postavil stánek,
aby vyschl a byl připraven na další použití.
Tato akce splnila svůj účel.
Všichni, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Setkání s kandidáty si zaslouží veliké poděkování.
Stránku sepsal: Jan Zlámal
Foto z náměstí Míru - D. Kaňák; oba MěV KSČM Bruntál;
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Práce na zkrácený úvazek se projeví
nižším starobním důchodem
Obliba práce na částečný úvazek vzrůstá. Této možnosti využívají například lidé, kteří
chtějí věnovat více času rodině, nebo studenti, kteří potřebují najít rovnováhu mezi studiem a
výdělkem. Je však třeba být obezřetní. Zkrácený úvazek se totiž později projeví při výpočtu
výše starobního důchodu.
Z čeho se vlastně počítá výše důchodu? Rozhodujícím faktorem je skutečnost, zda v
příslušném období odváděl poplatník sociální pojištění, či jej za něj odváděl zaměstnavatel.
Částka se dále vypočítává podle výše jeho mzdy.

Na co ještě se lidé pracující na zkrácený úvazek musí připravit?
Možnost či nárok na práci na zkrácený úvazek
Požádá-li o práci na zkrácený úvazek osoba pečující o dítě mladší patnácti let nebo těhotná žena, musí
jim zaměstnavatel ze zákona vyjít vstříc. Takovou žádost může zaměstnavatel odmítnout pouze ze závažných
důvodů, které vyhovění brání. Zákon přesně neurčuje, o jaké překážky se jedná, ale vymiňuje si jejich
prokázání.
K práci na částečný úvazek většinou dochází na základě vzájemné dohody mezi oběma stranami, tedy
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Přesčasy se nepočítají úměrně výši úvazku
Odpracuje-li zaměstnanec se sníženým úvazkem více hodin, než určuje rámec jeho pracovní smlouvy,
nemusí se hned jednat o přesčas. Ten se totiž počítá až po přesažení stanovené týdenní pracovní doby, která
se pohybuje okolo 40 hodin.
Za rozdílové hodiny pod rámec týdenní pracovní doby dostane zaměstnanec pouze mzdu.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním
Povinnost odvodu zdravotního pojištění padá vždy na zaměstnavatele. 9 procent z hrubé mzdy platí ze
svého, 4,5 procenta pak bere zaměstnanci.
Dosahuje-li příjem zaměstnance alespoň výše minimální mzdy, což se v roce 2017 rovná částce 11 tisíc
korun, odvádí se pojištění podle zákona. Je-li mzda zaměstnance nižší, nežli výše minimální mzdy, dopočítává
se částka do výše životního minima. Zaměstnanec tak má vyšší odvody, neboť tento dopočet probíhá
výhradně na straně zaměstnance.
U sociálního pojištění se platba záloh odvádí vždy ze skutečné mzdy. Odvody činí 31,5 procent z hrubé
mzdy, z nichž 6,5 procenta hradí zaměstnanec a zaměstnavatel zbývajících 25 procent.

Počet odpracovaných dnů v týdnu má vliv na délku dovolené
Zaměstnanci se zkráceným úvazkem mají nárok na čtyři týdny dovolené, stejně jako lidé s plným
úvazkem. Mají však k dovolené k dispozici počet dnů, odvíjející se od délky jejich pracovního týdne.
Funguje zde tedy přímá úměra. Kratší pracovní týden znamená méně dnů dovolené za každý ze čtyř
týdnů volna, na které má zaměstnanec nárok.
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Další užitečné informace přináší web www.vladislavutikal.cz/
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INFORMACE Z MS KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
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Další informace najdete na webových stránkách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
__________________________________________________________________________________________________________

5. zasedání zastupitelstva kraje – Krajský úřad Ostrava
Ve čtvrtek 14. září 2017 se uskutečnilo 5. zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje,
které mělo na programu 95. bodů k projednání.¨
Z nejdůležitějších bodů programu vybírám:
• Rozhodlo uzavřít Memorandum o navázání přátelského vztahu mezi Moravskoslezským krajem v České republice a městem Čičihar v Čínské lidové republice
• Rozhodlo poskytnout Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, peněžitý dar ve
výši 2.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení 2 ks terénních vozidel pro
specializované organizační články České republiky
• Rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2018 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., na projekt „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.000.000 Kč
• Rozhodlo poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci
dotačního programu „Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2017
• Rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Nýdek, v maximální výši 486.000 Kč, na akci „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje
• Rozhodlo o zrušení společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s
• Rozhodlo uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci
areálu muzea automobilů v Kopřivnici mezi krajem, společností TATRA TRUCKS a.s., Areál
Tatry 1450/1, Kopřivnice a městem Kopřivnice
• Rozhodlo zahájit přípravu projektu „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“
s předpokládanými náklady 200 mil. Kč
• Rozhodlo poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok
2017 na realizaci projektu „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu – Moravskoslezský kraj“
• Rozhodlo poskytnout účelovou neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT, odbor Beskydy,
maximálně ve výši 100.000 Kč na projekt „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“

„Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné
lidi okolo nás změnili na výjimečné.“
Hans Urs Von Balthasar

Bruntál – říjen 2017

Ing. Jitka Hanusová – zastupitel MS KZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Přečti a pošli dál !!!
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Slovo místopředsedy
k výročním schůzím ZO
Po skončeném volebním maratónu je před námi další a to ukončení roku a rekapitulace. V měsíci listopadu
by měly ve většině základních organizací proběhnout výroční členské schůze, na kterých by se mělo
prodiskutovat, co se podařilo a co se nám nedaří v naší práci.
Ve zprávě z výročky by mělo zaznít také zhodnocení voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Nedílnou součástí na VČS je příprava na volby do městských a obecních zastupitelstev v příštím roce! Už nyní
bychom měli uvažovat o tom, koho budeme navrhovat a hlavně s nimi jednat a hovořit, aby byli na tuto
kandidaturu připraveni.
Teď bych se vrátil k obsahovému zaměření VČS i když jsem přesvědčen, že předsedové ZO ví co by
zpráva měla obsahovat, ale jen pro zopakování:
1/ Termíny VČS –poslední týden října a celý měsíc listopad
2/ Posoudit dosavadní práci ZO a výboru ZO
3/ Posoudit možnosti rozvoje činnosti ZO v místě své působnosti
V kádrové oblasti
1/ Potvrdí – případně zvolí nového předsedu ZO +výbor ZO a revizora
2/ Zvolí delegáta na OK /případně MěK/ podle stanoveného klíče, zhodnotí práci svých zástupců v plénu
OV, zde projedná a doporučí případné změny. Také návrhy nebo doporučení na předsedu, místopředsedu a
předsedy komisí OV a návrhy do vyšších stranických orgánů.
3/ Pro zabezpečení voleb v roce 2018 je potřeba zajistit:
- obsazení okrskových volebních komisí pro přímou volbu presidenta republiky /12.-13. 1. 2018/
- zhodnocení práce našich stávajících obecních zastupitelů za KSČM a následné navržení kandidátů pro
komunální volby v dané obci.
Toto je pouze stručný nástin co je potřeba zvládnout v ZO na VČS a celkově do konce roku. Kompletní
zaměření VČS bude samostatně v příloze Štafety.
Srubjan Cyril - místopředseda OV

Ekonomické informace
Nacházíme se ve 4. čtvrtletí roku 2017 a je před námi náročný úkol a to sestavit rozpočet na rok 2018.
Jedním z hlavních finančních zdrojů pro zabezpečení činnosti OV jsou členské příspěvky, proto vás, hlavně
hospodáře ZO tímto oslovuji, aby jste věnovali velkou pozornost sestavení rozpočtu ZO, zvlášť v odstavci
čerpání a promyšleně vyplnili položky čerpání finančních prostředků. Předejdeme tomu, že nebudeme
vykazovat překročení a toto následně zdůvodňovat v příštím roce.
Tiskopis Rozpočtu ZO bude každé ZO předán na PP, nebo poštou, případně emailem /tam kde email
máme/.
V případě nejasností jsem k dispozici s radou či pomocí (tel. 734 430 209).
K výběru ČP v letošním roce – výběr se zlepšil, ale přesto stále existují ZO, které ČP dosud neodvedly!
Pro další období stále platí odvod ČP každé dva měsíce podle našich Zásad hospodaření ZO.
Z těchto „Zásad..“, které všechny ZO obdržely, cituji bod 1 „Pravidelně v cyklu 2. měsíců odvést na OV
k zaúčtování plnou výši vybraných členských příspěvků /100%/.“
Zmiňovaná směrnice platí i pro následující období.
Vyzývám ZO, které ještě ČP neuhradily, nebo dluží nějakou část, aby tak učinily co nejdříve, ČP musí být
zaúčtovány v letošním roce.
Děkuji všem, kteří již pochopili, že pořádek dělá přátele a věřím, že i dlužníci toto pochopí.
Alena Šmírová - hospodářka
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Listopad 2017
01.- 30. listop. 2017
17. listopadu 2017
27. listopadu 2017

pátek
pondělí

15,15

Výroční členské schůze
Státní svátek
11. zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM

Prosinec 2017
06. prosince 2017
08. prosince 2017
11. prosince 2017
16. prosince 2017
18. prosince 2017
19. prosince 2017
20. prosince 2017
21. prosince 2017
22. prosince 2017
24. prosince 2017
25. prosince 2017
26. prosince 2017
31. prosince 2017

středa
pátek
pondělí
sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí
úterý
sobota

15,oo
Městská konference – Krnov
16,oo
Městská konference – Bruntál
13,oo a 14,oo zasedání MS VV a KV KSČM – Ostrava
zasedání ÚV KSČM – Praha
15,oo
Porada předs. ZO KSČM – budova OV KSČM
15,oo
Porada předs. ZO KSČM – MěÚ Hor. Benešov
15,3o
Porada předs. ZO KSČM – Janov
15,3o
Porada předs. ZO KSČM – bud. MěV Krnov
15,15
zasedání OV KSČM – budova OV KSČM
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
SILVESTR

*

2018 *

01. ledna 2018
08. ledna 2018
12. a 13. ledna 2018

pondělí
pondělí

15,15

Státní svátek
zasedání VV OV KSČM – budova OV KSČM
přímá volba prezidenta ČR

17. února 2018

sobota

09,oo

Okresní konference KSČM – OV KSČM

! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny!   
Po silvestrovské noci se dva silně namazaní motají kolem dvou stromů v
parku. Už to trvá asi půl hodiny, jeden z nich je již pěkně nervózní a druhý
jej proto uklidňuje:
„Neboj kamaráde, ještě chvilku a jsme z toho lesa venku!”
* * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * *
* Telefon: 734 430 209 nebo 554 717 565; 720 493 013 *
E-mailové adresy : ov.bruntal@kscm.cz ; místopředseda.bruntal@kscm.cz ; ekonom.bruntal@kscm.cz
* * * Webové stránky : http://www.ovkscmbruntal.cz/ ; http://mev-bruntal.wz.cz/ * * *
********************* N E P R O D E J N É *********************

