
Jak jsou plněny podmínky pro toleranci Vlády ČR ze strany KSČM 

 

Podle KSČM je splněno přes šedesát procent podmínek tolerance. 

 

Trvalý růst minimální mzdy - podmínka se plní 
 

Naší první podmínkou byl trvalý růst minimální mzdy, což je pro nás nástroj na zvyšování mezd obecně. 

Je evidentní, že tuto podmínku vláda plní. 

 

Valorizace důchodů - podmínka se plní 
 

Vláda zvýšila důchody nad úroveň zákonné valorizace, tedy v průměru o 150 korun více, než jí 

ukládal zákon. A není to žádný růst důchodů na dluh, neboť tento růst je profinancovaný. To považuji 

za velký úspěch. Dokonce se daří, krok za krokem, postupně dorovnávat nejstarší důchody s těmi 

pozdějšími, v průměru vyššími. Rozdíl mezi starodůchodci a novodůchodci se snižuje, i když nůžky jsou 

stále rozevřeny. Velkým problémem zůstávají značně nižší důchody žen. To je jeden z nejsložitějších 

problémů a jeho řešení bude možné patrně až v rámci velké důchodové reformy, která nás čeká. 

 

Ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou - podmínka plněna 

zčásti 
 

Pravdou je, že tato záležitost je komplikovaná. Nutno uznat, že vláda zajistila, že nikdo nemůže státu 

odebrat práva na hospodaření s lithiem. Vláda tento zdroj svěřila polostátní společnosti ČEZ, respektive 

jejich dceřiné společnosti Severočeské doly. Před námi je ovšem ten další krok, který po vládě 

požadujeme – aby zajistila i státem kontrolované využití tohoto zdroje. Abychom se neocitli v situaci, že 

si sice udržíme zdroj, ale těžit a zpracovávat bude stejně někdo jiný, patrně někdo ze zahraničí, a my si 

od něj budeme pak nakupovat nějaké finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou, protože je sami 

nezvládneme vyrobit. 

 

 

Zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou - podmínka plněna zčásti 
 

V tomto případě jsme museli konstatovat, že vláda naše zadání splnila. KSČM navrhla ústavní zákon o 

ochraně vody a vodních zdrojů. Vláda má v ruce stanovisko právnické fakulty Univerzity Karlovy, které 

říká, že si voda ústavní ochranu zaslouží. Vláda je tedy k základnímu záměru vstřícná, nyní je potřeba 

jen vyřešit technickou otázku. Důležité je, že jakmile bude ústavní ochrana vody schválena, může dojít 

k úpravě dalších zákonů, jako je zákon o vodě, kanalizacích apod. Ústavní ochrana vody a převod 

vodohospodářských zařízení do rukou veřejného sektoru je priorita, o kterou budeme bojovat do 

konce volebního období. 

 

 

 

 

 

 

Zdanění církevních restitucí – podmínka splněna, ale nenaplněna 



 

Víme, jaký byl osud tohoto zákona, zde nemůžeme ANO nic vyčítat, ústavní soud rozhodl, jak rozhodl. 

Nyní hledáme novou cestu, jak spravedlivě spravovat tento majetek, který byl dle našeho názoru vždy 

majetkem státu, už od Josefa II. 

 

 

Zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby obecních bytů - 

podmínka nesplněna 

 

Zde není vláda zdaleka jediným aktérem, důležitá je jistě také politika nezávislé centrální banky a celého 

bankovního sektoru, politika jednotlivých municipalit a tak podobně. To neznamená, že tuto věc vládě 

jen tak odpustíme, budeme samozřejmě pokračovat v tlaku na to, aby vláda bydlení nenechala jen tržním 

silám. 

 

 

Udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů - 

podmínka splněna 

 

KSČM se ve spolupráci s Krizovým štábem zdravotnictví podařilo prosadit změnu úhradové vyhlášky a 

posílení pojistných plánů o 10,9 miliardy korun. A tím pádem je také plněna naše základní podmínka, že 

nedochází ke zvýšení spoluúčasti pacientů. 

 

 

Pět týdnů dovolené pro zaměstnance - podmínka nesplněna 

KSČM navrhuje uzákonit pět týdnů dovolené. Prioritou KSČM je projednání návrhu z dílny 

komunistických poslanců, který zavádí pětitýdenní dovolenou pro všechny. 

 

Sloučení zdravotních pojišťoven ministerstva vnitra a obrany - podmínka nesplněna 

Nedošlo ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven! 

 

Převod vodovodních sítí do vlastnictví obcí, krajů a státu - podmínka nesplněna 

Rovněž vlastnictví vodovodního řadu soukromými společnostmi ukazuje na různá selhání, kdy v rámci 

zvyšování zisku se navyšuje cena vody, ale již se neinvestuje zpět do modernizace vodovodního řadu. 

 

Banka komerčního typu s rozhodujícím podílem státu - podmínka nesplněna 

Měla by vzniknout banka komerčního typu v rukou státu. Zajišťovat by ji měla Českomoravská záruční 

a rozvojová banka. 

 

Jednotná jízdenka pro všechny přepravce na železnici - podmínka nesplněna 



KSČM požaduje jednotnou jízdenku pro všechny na železnici, podporu národního přepravce ČD. 

 

Státní rozpočet - podmínka pro podporu nesplněna  
 

Poslanci schválili v prosinci 2020 státní rozpočet pro tento rok se schodkem 320 miliard korun s 

požadavkem KSČM, která si vyžádala krácení výdajů do armády a tím podmínila svou podporu 

státnímu rozpočtu na tento rok.  Vláda však nyní rozhodla o přesunu 5 mld. Kč z vládní rozpočtové 

rezervy do rozpočtu Ministerstva obrany. Armádě se vrací zpět pět miliard korun, o které přišla 

při schvalování státního rozpočtu na letošní rok. Rozhodla o tom vláda, která tak asi zřejmě má 

dostatek finančních prostředků, aby pomohla například firmám či živnostníkům, kteří již přes rok sedí 

doma a čekají, kdy budou moct zase podnikat. Ani zdravotnictví zřejmě nepotřebuje tyto peníze na léky, 

vakcíny apod. Jen díky KSČM země vůbec nějaký rozpočet má, protože pravicová opozice premiéra 

eventuální podporu odmítla. Vláda se však nyní komunistům odměnila tím, že tyto peníze obraně stejně 

touto kličkou vrátí.  

 

Prodloužení nouzového stavu - nesplněno  
 

KSČM podmínila souhlas s prodloužením nouzového stavu do 14 února tím, že požadovala 

otevření skiareálů od 29. ledna a návrat žáků 1. stupně do školních lavic. Bohužel tyto sliby naší 

podpory nebyly vyslyšeny. Vláda tím tak naprosto ignorovala požadavky, jimiž KSČM souhlas s 

prodloužením nouzového stavu podmiňovala. Z tohoto důvodu pak KSČM nehlasovala dále o 

prodloužení nouzového stavu. KSČM pak hlasovala až později o prodloužení nouzového stavu a to 

od 29. března do 12. dubna s tím, že po 12. dubnu nastane postupné rozvolnění - částečný návrat 

dětí do škol, otevření okresů. 
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