
Informace za období od 19.4.2021 do 30.4.2021. 

Vážené soudružky a soudruzi, 

 tentokrát začnu opravdu netradičně, a to hodnocením reakcí na bezprecedentní vyhlášení předsedy 

vlády A. Babiše a místopředsedy vlády J. Hamáčka ze sobotního večera. Jedna věc byla reakce českých 

sdělovacích prostředků, druhá věc byly telefonáty, se kterými se museli vypořádat naši předsedové OV, 

KV, poslanci a další funkcionáři strany už od neděle a pak zejména v pondělí. Reakce našich členů, 

sympatizantů, ale i dalších lidí, kteří jinak na OV nechodí, ale kteří se přišli zeptat, co si o situaci myslíme, 

byla vesměs jednoznačná. Nedůvěra ve zveřejněné tzv. důvodné podezření. Strach z vyostření situace, 

strach o práci, ale i strach z možného válečného konfliktu. Lidé argumentovali i reportáží v TV Nova, kdy 

lidé odcházející v neděli z kostela ve Vrběticích jednoznačně odmítli spekulaci o agentech GRU.  Je fakt, 

že zesílila atmosféra strachu.  

Jak se dalo očekávat, jiná atmosféra však panovala v úterý v Poslanecké sněmovně, která se začala 

informací vlády zabývat a po 21. hodině pod tlakem pravice přijala usnesení, kterým jen situaci vyostřila, 

což byl zájem zejména tzv. Koalice Spolu a dále Pirátů a STAN, kterým poslanci hnutí ANO ustoupili. 

Nepodařil se ani krok snížit počet poslanců ani jednání výboru pro Bezpečnost a nepřijmout do 

seznámení se skutečnými argumenty usnesení, které by bylo podklad pro jednání pléna Sněmovny. Podle 

očekávání usnesení bylo přijato ve výboru pro obranu, který vede J. Černochová z ODS a výboru 

zahraničního, který vede O. Veselý z ČSSD. KSČM předložila vlastní usnesení, které ale přijato nebylo a 

průměrně získalo okolo 30 hlasů, tedy hlasy KSČM a SPD a případně několika jednotlivců z ANO, či 

nezařazených poslanců. Na námi zařazený bod jednání „Situace v podniku Liberty ( NHKG) Ostrava“ 

nedošlo a tak jsme případné převzetí podniku do rukou státu nemohli ani navrhnout, jednání o tom je 

přeřazeno až na první květnový týden. 

Ve středu došlo k další eskalaci a zhoršení vztahů mezi ČR a RF, když po nástupu nového ministra 

zahraničí Jakuba Kulhánka z ČSSD došlo místo ke zklidnění na nepřijatelná ultimáta.  Ultimátum bylo 

z pohledu poskytnutého času, i v rozporu s čl. 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích. Rusofobní 

výroky zesílily a realistické názory většina medií odmítla a to i od jinak akceptovaných dopisovatelů jako 

je např. Jan Čarnogurský. Z části to pomohlo čtenosti  Haló novina a našich stranických webů a sociálních 

sítí. Ani ve středu se nám nepodařilo prosadit schválení 5 týdnů dovolené pro obstrukce pravice a pirátů.  

Stále, i přes mediální masáž o česko - ruských vztazích, bylo jednáno o tom, kdy dojde k volbě 

nezvolených členů Rady ČT ( byl dohodnut termín 4.5. t.r.). 

Čtvrtek znamenal opět spor mezi vládou a sněmovnou o účast na písemných interpelacích, když už 

poněkolikáté členové vlády na projednání odmítnutých písemných interpelací nepřišli. To neumožnilo 

ani projednat mou interpelaci na ministra obrany Metnara ve věci vojenských nákupů a českého 

obranného průmyslu.  V ústních interpelacích vystoupil Jiří Valenta. I díky práci komunistických poslanců 

a telefonickým konzultacím s prezidentem republiky, předsedou vlády a dalšími bylo dosaženo toho, že 

termín opuštění Moskvy, resp. Prahy byl  pro diplomatický personál tentokrát stanoven na 31.5. t.r.   

V pátek jsme se znovu pokusili projednat zákoník práce a opět pravice obstrukcí při projednávání jiných 

bodů zabránila jeho dokončení. Podařilo se ale jednat o otevření obchodů a služeb a nástupu dětí do 

škol. Žel ani u těchto bodů nedošlo k projednání příslušných usnesení. 

V průběhu týdne, vzhledem k tomu, že jsou schváleny kandidátní listiny, začalo focení kandidátů a tedy 

i další krok přípravy na volby. 

V neděli byl velmi očekáván projev prezidenta republiky, ten s klidem a rozmyslem se znalostí všech 

dostupných dokumentů vyzval k důkladnému vyšetření věci. To se stalo okamžitě předmětem ostré 

kritiky, ale také uklidnění velké části společnosti, která vnímá, že je tady síla rozumu.  Ti, kteří usilují o 



vyšetření případu, chtějí pravdu a suverenitu státu a ti, kteří usilují o manipulaci veřejným míněním, 

zaměňují podezření za důkazy a vyostřují naše vztahy s RF, poškozují nejen naše ekonomické zájmy, ale 

také samotnou suverenitu státu. Není tu žádný skutečný důvod, abychom tak činili. KSČM stojí 

jednoznačně na straně rozumu. Tedy za vyšetřením případu a za potrestáním viníků. 

V pondělí probíhala řada stranických jednání.  Většina z nich se zabývala přípravou voleb a oslavou 

svátku práce bez tradičních setkání a oslav osvobození, tak abychom vzdali v této vážné době úctu Rudé 

armádě, partyzánům a všem, kteří se podíleli na vítězství v boji proti fašismu a nacismu.  Musím 

s podivem konstatovat, že některé OV KSČM přes jednání pléna ÚV KSČM a jeho usnesení začali 

požadovat svolání mimořádného sjezdu strany, který je plánován na listopad letošního roku.  Jsou to 

některé OV, které neuspěli s takovým návrhem na jednání KV KSČM nebo OV, které to požadují kdykoli, 

jako např. OV Praha východ, protože prostě nesouhlasí s výsledky sjezdu nebo usnesením ÚV už 

dlouhodobě. A žel od nich nelze očekávat nic jiného než vnitrostranická jednání a jen malou nebo žádnou 

aktivitu na venek.  

Od úterý vzhledem k tomu, že šlo o výborový týden, probíhala jednání, která byla zaměřena na znovu 

otevřenou záležitost výbuchu ve Vrběticích, také na to byla soustředěna mediální pozornost, Začal spor 

o počet vyšetřovacích verzí. Ukazuje se, že A. Babiš a J. Hamáček, kteří tvrdí že je jediná verze „útok 

agentů“, nemají oporu v ostatních členech vlády, což se projevilo např. ve vystoupení min. spravedlnosti 

M. Benešové, která potvrdila, že vyšetřovacích verzí je logicky více. Další výbory Sněmovny se zabývaly 

zejména ekonomickými záležitostmi, jednak prostředky z evropských fondů, dotacemi do zemědělství a 

nově zveřejněnou zprávou EK ke střetu zájmů předsedy vlády, kterou hojně využívá pravicová opozice. 

Osobně jsem tento čas využil k návštěvě Ostravy, podniku Liberty, dříve ocelárny NHKG. Kde jsem jak při 

jednání s vedoucími pracovníky podniku, tak s odbory nabídl řešení vykoupení akcií od majitelů ve Velké 

Británii a převzetí státem, jako tomu bylo v případě OKD, aby samotný podnik nebyl postižen 

insolvenčním řízením mateřské, Britsko - indické firmy a filiálky v Rumunsku.  To přivítali zejména předáci 

odborů. Doprovázel mne předseda KV KSČM Josef Babka, kterému děkuji. Výbory se také zabývaly 

návrhem KSČM na rozšíření zákona o střetu zájmů o novináře ČT a ČRO, návrh ve výborech uspěl. 

Čtvrtek byl věnován mimořádné schůzi, která byla iniciována, hnutím ANO, ČSSD. KDU ČSL a Trikolorou 

a zaměřena na projednání návrhu na manželství homosexuálů, na ústavní zakotvení rodiny jako základu 

společnosti a svobody slova na sociálních sítích. Návrhy z roku 2018 prošly do 2. čtení, ale vzhledem 

k prodloužení lhůty projednání ve výborech na 80 dnů, u (občanského práva a rodiny), které poslanci 

KSČM podpořili, nemají šanci na dokončení legislativního procesu. Pokud jde o trestní odpovědnost a 

právo mazat příspěvky, na sociálních sítích, tam ještě možnost dokončení existuje, i když Piráti se 

několikrát pokusili jednání přerušit, odložit a prodloužit ve prospěch nadnárodních globálních 

poskytovatelů digitálních služeb. Jejich napojení na nadnárodní kapitál tady bylo zjevné. Do všech 

pořadů, které byly nabídnuty v mediích KSČM, vyslala své zástupce. 

Čtvrtek také znamenal konečnou tečku za krizí způsobenou Ústavním soudem. Senát přijal beze změn 

Volební zákon. A odvrátili jsme nebezpečí korespondenční volby. Nám všem přeji nyní soustředění se 

právě na volby a úspěch. 

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem krásný Svátek práce 1. Máj. Věřím, že jej společně oslavíme, i když 

v podmínkách pořád platných omezení pandemického zákona. 

                                                                                                    Čest práci 

                                                                                                       Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM 

 

  


