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Vážené soudružky a soudruzi, 

dovolte, abych shrnul nejdůležitější události tohoto týdne. Podle i našeho rozhodnutí pokračoval v ČR 

nouzový stav a vláda pokračovala bez rozlišení místní situace v jednotlivých krajích v omezujících 

opatřeních a odložila jakékoliv rozvolnění až po velikonočních svátcích. Týden začal tím, že vláda i 

když už znala, že současné platby ve zdravotnictví nebudou postačovat pro boj s pandemií Covid 19, 

tak převedla dalších 5 mld. Kč do resortu obrany. To vyvolalo, nejen v KSČM, velký rozruch.  Porada 

volených funkcionářů – kolegium proto v úterý doporučila svolat na 1. 4. 2021 VV ÚV KSČM, který 

rozhodl o tom, aby pracovní skupina Filip, Kováčik a Grospič zahájila podle smlouvy dohadovací řízení 

a dále doporučila plénu ÚV KSČM schválit vypovězení smlouvy o toleranci. K tomu bude členům ÚV 

KSČM zaslán rozbor plnění jednotlivých částí vyjednaných mezi KSČM a hnutím ANO v dohodě o 

toleranci, aby mohli per rollam rozhodnout a to nejpozději do 6. 4. 2021 do 14 hodin. Rozbor je 

zaslán samostatně, a proto ho nebudu dál popisovat a komentovat. Jen upozorňuji, že převod dalších 

5 mld. Kč do resortu obrany neměl oporu ve schváleném státním rozpočtu a šlo tedy o 

neopodstatněné zvýhodnění armády na úkor jiných resortů, které se stejně nebo i více podílí na 

řešení a zvládání pandemie. Navíc to snížilo vládní rozpočtovou rezervu už v 1. čtvrtletí a zatím není 

jasno, zda bude dostatek financí i na jiných místech nebo bude vláda nucena předložit další změnu 

státního rozpočtu. 

Velmi otevřeně se pravicová opozice vymezila proti kroku vlády, která setrvala na oslovení Rosatomu 

bezpečnostním dotazníkem ve věci tendru na výstavbu 5 bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Šlo 

jednoznačně o krok ODS, Pirátů, KDU ČSL, TOP 09 a STAN, který má omezit možnosti dodavatele z RF 

a připravit podmínky pro mnohem dražší a méně úspěšnou konkurenci z USA nebo Francie, či 

Japonska či Jižní Koreje. Už samotné neoslovení čínského dodavatele znamená mnohem menší tlak 

na konečnou cenu a tedy dražší energii pro naše občany.  KSČM trvala na oslovení všech dodavatelů a 

odmítá nepokryté zatěžování českých občanů zájmy na zisku zahraničního kapitálu. Velmi 

nebezpečná je i rétorika pravice, která o ČLR a RF mluví jako o nepříteli a používá slova, která jsou 

v rozporu s uzavřenými smlouvami jak ČR, tak EU s těmito státy. To oslabuje i naši ekonomiku a 

možnosti našeho exportu, ale žel i samotné diplomatické vztahy s těmito státy. Některé výroky jsou i 

na hranici válečné propagandy.  

Přestože je výborový týden, tak na čtvrtek byly svolány 2 schůze Poslanecké sněmovny, když šlo o 

schůze svolané na podpisy, tentokrát vládních poslanců a to v oblasti místního rozvoje, zejména 

stavební zákon a zákon související, šlo o druhé čtení, které probíhá už 2 měsíce a bylo dále provázeno 

obstrukcí pravice. Skutečnou obstrukci a zabránění změny stavebního zákona očekáváme ve 3 čtení. 

Druhá schůze se týkala rozšíření výplat ošetřovného a měla naši podporu. 

Předpoklad jednání mezi hnutím ANO a KSČM je ve středu 7. 4. 2021 a budete o ni informováni. 

Tolik tento týden ode mne, přeji hezké svátky jara, hlavně zdraví, klid a odpočinek. 

JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM   

 

       

                                                      


