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VÁŽENÉ SOUDRUŽKY A SO UDRUZI ,  

v tomto týdnu Vám informaci posílám později, protože v pátek bylo jednání VV ÚV KSČM a chtěl jsem ve 

zkratce zahrnout i jeho závěry. Podrobnější informace bude v zápisu z jednání poskytnuta v úterý 23.3. t.r. 

prostřednictvím oddělení pro řízení stranické práce. 

Začnu tedy vnitrostranickou informací. Podle rozhodnutí VV ÚV KSČM, probíhala jednání pracovní 

skupiny VV ÚV KSČM s vedením krajů o kandidátních listinách a jejich případných úpravách s tím, že 

zbývá dokončit ještě 5 krajů a případně zařadit na KL kandidáty za spolupracující organizace, když v úterý 

došel návrh od hnutí BOS a ANS, které před tím své KL stavěly a to KSČM ubíralo hlasy. Ty navrhují, Ing. 

Vladimíra Prinke, Ing. Ivana Kratochvíla, Mgr. Marka Adama. Mgr. Vladimíra Lejska a JUDr. Karla Haise. 

Zatím není dohoda se stranou Levice, která se chystá svou KL předložit. Na kolegiu volených funkcionářů a 

na VV byl předložen kontrolní posudek na rekonstrukci výtahů, který ještě projedná ÚRK, aby tato věc byla 

uzavřena. VV ÚV schválil návrh volební grafiky, tak aby mohlo dojít k přípravě a tištění prvních volebních 

materiálů. Byla schválena POZ na 11. Zasedání pléna ÚV KSČM na 10.4.2021 v Nymburce, abychom 

mohli projednat potřebné politické, ekonomické a kádrové záležitosti.  

VV také přijal postup, jak po předložení návrhu vlády na prodloužení nouzového stavu bude tato věc 

posouzena a per rollam rozhodnuta jako doporučení pro PK KSČM. 

Tím se dostávám k aktuální politické situaci. Stanovisko VV ÚV KSČM bylo přijato k situaci ve 

zdravotnictví, zejména k postupu očkování a nedostatku vakcín a neochotě vlády ČR se zabývat nákupem 

nebo licenční výrobou vakcíny Sputnik V v ČR, čímž není zabezpečeno včasné naočkování populace a hrozí 

další pokusy o prodloužení nejen nouzového stavu, ale dalších restrikcí ve společnosti, které by měli 

výrazný dopad jak v ekonomické, tak zdravotní, ale i společenské situaci, které postupně graduje do krize. 

V Poslanecké sněmovně byl výborový týden a rozhodující střety se odehrály v sociální a zdravotní oblasti a 

na Volebním výboru, kde se vybíralo z 56 kandidátů 12 na volbu 4 nových členů Rady ČT. KSČM byla 

úspěšná, s naší podporou do těchto 12 prošel kandidát Z. Pernes (předseda RSČR) a J. Kravka, mediální 

odborník, který s KSČM dlouhodobě spolupracuje. Navrhujícími smí být pouze zapsané spolky, či kulturní a 

sportovní instituce, takže vliv na samotné kandidáty strana přímo mít nemůže. Volit by se mělo v dubnu. 

V sociální oblasti šlo zejména o náhradu mzdy při karanténě a následném onemocnění tak, aby pokrývala 

ještě další dosud nekompenzované lidi, kteří nemohli jít do práce. Tíha jednání spočívala na s. Aulické, 

Pawlasovi, Ondráčkovi a Vostré, kteří své úkoly splnili. 

Opět se střetáváme s další vlnou vyhroceného antikomunismu a to jak útoky na naše volené zastupitele na 

úrovni krajů a obcí, včetně starostů a členů rad. Další útok je veden od lidí z bezprogramových stran, např. 

Piráti a STAN, kteří využívají jako konzervativní (TOP09), tak liberální (ODS) pravici k prosazování 

návrhů odsuzující nebo falšující minulost, jako to je návrh na zbourání památníku dělníků v Ostravě, či 

návrh na vyškrtnutí ze seznamu čestných občanů prezidenta A. Zápotockého v Českých Budějovicích. Proto 

žádám zejména funkcionáře KV a OV a ostatní členy KSČM, aby společným úsilím těmto útokům čelili a 

přispívali k jednotnému postupu KSČM, jak proti pravicové politice, tak proti nesmyslům ostatních 

soupeřících stran. Naši odpůrci jsou v jiných politických stranách a složitá jednání o složení KL a programu 

nás nesmí odvádět od skutečné politické práce ve společnosti. 

 

Čest práci 

                                 JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM 


