
Informace za týden od 12.4. 

 

Vážené soudružky a soudruzi, 

budu pokračovat s informací pro členy ÚV KSČM, volené funkcionáře a členskou základnu 
naší strany o nejdůležitějších událostech, které utvářely společenskou a politickou situaci v tomto 
týdnu. Tentokrát začnu pondělím.  

       Na poslaneckých dnech, ale i u některých OV KSČM, byla nejvíce tématem návštěv otázka, co 
se změnilo, když skončil nouzový stav a začal stav pandemický. A co budeme dělat, aby se splnilo 
nejen naše přání, ale přání většiny občanů, aby se děti mohly řádně vrátit do škol a opatření 
k překonání krize, byla účinná. Většina se také ptala na dostatek vakcíny, zejména, na zajištění i 
vakcíny Sputnik V. Taková naděje tady i byla. Navíc proběhla jednání některých KV KSČM a z KV 
KSČM v Hradci Králové vzešla iniciativa plénum ÚV nekonat a nedoporučili účast svých členů na 
jednání, k této iniciativě se některé OV připojily a to nakonec poznamenalo samotnou účast 
v sobotu, chybělo 20 členů.    

V úterý jednalo kolegium volených funkcionářů a podle rozhodnutí VV ÚV KSČM omezilo 
program pléna ÚV KSČM tím, že organizační a ekonomické záležitosti dalo k hlasování per rollam. 
To se také uskutečnilo. V odpoledních hodinách KSČM ukončila výpovědí po neúspěšném 
dohodovacím řízení Smlouvu o toleranci s hnutím ANO 2011. O ukončení dohody jsme informovali 
na Tiskové konferenci. 

Odpoledne začala další schůze, tentokrát řádná, Poslanecké sněmovny. Začínalo se zákony 
vrácenými Senátem. Ze 7 zákonů, které Senát vrátil, resp. zamítl, se za odpoledne stačilo 
rozhodnout pouze 1. Pravicová opozice stále realizuje svůj program obstrukcí, aby mohla potvrdit, 
že vláda je neschopná prosadit vlastní návrhy zákonů. Večer proběhla volba do orgánů, které PS 
obsazuje. Nejdůležitější byla volba do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. KSČM udržela 
v tomto orgánu svého jediného zástupce Doc. JUDr. Ing. Daniela Nováka CSc. Volba do rady ČT 
byla, pod tlakem ODS, odložena. 

Ve středu se podařilo projednat pouze 1 zákon ve 3. čtení, O silniční dopravě – kde jsou 
nová ustanovení o cyklistech a protože na Zákoník práce opět nedošlo, naši poslanci zajistili 
potřebných více než 40 podpisů na mimořádnou schůzi právě o Zákoníku práce tedy o 5 týdnech 
dovolené. Odpoledne jsme také prosadili projednávání ve dvou variantách možnost rozšíření 
povinnosti k majetkovým přiznáním u redaktorů ČT a ČRO. Dokončeno by jednání mohlo být 
v květnu, resp. červnu tak, aby ho museli podávat už za rok 2020. 

Ve čtvrtek byla dopoledne mimořádná schůze, ve které KSČM navrhla jiné rozdělení dalších 
prostředků z Národního rozvojového fondu, který má být dotován z Evropského rozpočtu. Žel, 
jednání nebylo dokončeno, pro dohodu mezi pravicovou opozicí a SPD, když schválení usnesení 
zablokovali. Naše návrhy okamžitě převzal Svaz průmyslu a dopravy a další organizace, aby bylo 
možné, v občanské sektoru a meziresortním řízení, zajistit další rozvoj naší ekonomiky a přijmout 
7 letý plán stabilizace veřejných financí. Pravicové strany začaly reagovat na naše ukončení 
Smlouvy o toleranci a diskuse ve všech mediích byla zaměřena na vyslovení nedůvěry vlády, 
předčasné volby a spekulacemi o tom jak se KSČM zachová. Ve večerním vysílání byl P. Kováčik a 
M. Vostrá, která absolvovala jak DVTV, tak Události komentáře na ČT.  

V pátek se pokusila pravicová opozice zkrátit dobu pro 3. čtení tím, že více než hodinu 
navrhovala zařadit bod cesty mpř. vlády a ministra vnitra a zahraničí J. Hamáčka do Moskvy. 
Obstrukce byla úspěšná a opět nedošlo na projednání původně plánovaných bodů programu. 



V sobotu proběhlo jednání pléna ÚV KSČM, které většina z Vás byla přítomna a tak se 
omezím jen na fakta. Vedení strany zůstává ve funkcích do sjezdu, na místo mpř. K. Konečné, která 
na své rezignaci trvala, byl zvolen Milan Krajča. Byly schváleny Kandidátní listiny podle návrhů a 
změnu provedl ÚV KSČM v KL Ústeckého kraje, kam byla na 2 místo zařazena stínová ministryně 
práce a sociálních věcí poslankyně Hana Aulická Jírovcová. 

  V sobotu večer, žel začal další mezinárodně politický střet a to neočekávaným prohlášením 
A. Babiše a J. Hamáčka, že po více než 6 letech je tu důvodné podezření, že za výbuchem ve 
Vrběticích stojí  agenti Ruské GRU a že ČR vyhostí 18 ruských diplomatů.  O tom však až příště. 

Přikládám své vystoupení na plénu ÚV KSČM 

Čest práci. 

   Vojtěch Filip 

předseda ÚV KSČM 


