
Vážené soudružky a soudruzi, zasílám informaci o hlavních událostech 24. týdne. 

Tento týden byl a je ve znamení zásadních posunů na mezinárodní scéně a žel, ČR v tom nehraje 

pozitivní ani inspirativní roli. Po zasedání skupiny G7 se americký prezident J. Biden na své první 

návštěvě Evropy zúčastnil zasedání Rady NATO. O skutečných závěrech není příliš informací, což 

nevěští nic dobrého, veřejně sdělené výsledky se omezují na požadavek, aby členské státy 

naplňovaly závazek 2% HDP výdajů na obranu. Tedy na zbrojení a trvalou přípravu na válku států 

NATO, aby bylo ještě intenzivnější a kromě cvičení bylo možné provádět i další operace. ČR 

takový závazek sice vyhlásila rozpočtově k roku 2024, ale Armáda ČR nejen, že je nepotřebuje, 

ale ani neumí v nákupech, ani investicích zajistit a využít.  Mohu připomenout nejen pokutu od 

ÚHOS ve výši půl mld. Kč za špatný nákup amerických vrtulníků, ale i komplikace s nákupem 

houfnic a BVP, které dodavatelé zdražili o více ne 50% a selhání v nákupu neprůstřelných vest.  

Pondělí ale jen předznamenalo to, co bylo zásadní, a to středeční setkání prezidentů V.V. Putina 

a J. Bidena. 

Mezitím proběhla jednání výborů a poté pléna Poslanecké sněmovny, která ve variabilním týdnu 

se vrátila ke 104. schůzi a  Konečně od dubna vypořádala část zákonů vrácených Senátem, 

kromě zákona o pedagogických pracovnících, na jehož zajištění není dostatek prostředků  ve 

státním rozpočtu. Ve středu ale byl schválen zákon o nízkouhlíkové energetice, ale žel ve znění, 

které omezuje přístup ruských a čínských firem podílet se na tomto mezinárodním tendru, a tak 

zajistit kvalitní a levnou dodávku stavby, technologií a nakonec i elektrické energie po naše 

občany. Hnutí ANO a zejména ČSSD zbytečně ustoupily tlaku pravice a Pirátů, kteří jasně 

deklarovali podporu amerických zájmů. 

To pro ČR není výhodné a budeme muset hledat způsoby jak to po volbách zvrátit.  

Podle očekávání, ve středu došlo k potřebnému setkání nejvyšších představitelů dvou vojenských 

supervelmocí, které vlastní dohromady 90% jaderného arsenálu. Tedy jakékoli „nadřazování se“ 

jednoho nad druhým bylo při schůzce v Ženevě zcela vyloučeno. Setkání znamená pouze jediné – 

může být novým začátkem ve vzájemných vztazích (nyní jsou a ještě delší dobu budou pod bodem 

mrazu), resp. v jejich postupném a dlouhodobém znovuobnovování. Návrat velvyslanců na svá 

místa o tom svědčí. Hlavní podmínkou „narovnání vztahů“ je a zůstane „nevměšování do 

vnitřních záležitostí druhého státu“ a zajištění bezpečnosti obou států. Že pro RF je prioritní 

právě zabezpečení teritoriální celistvosti RF, odvrácení vojenských hrozeb na hranicích RF (sever, 

západ, jih) ze strany NATO pod vedením a za přímé vojenské účasti USA, dal prezident Putin svému 

protějšku a celému světu jasně najevo. Současně dal jasně najevo, že v RF platí ruské zákony a RF 

se nebude podřizovat ani nebude tolerovat jakékoli pokusy o narušování těchto zákonů ze strany 

kohokoli. Prezident Putin jasně konstatoval, že RF se nevměšuje do vnitřních záležitostí USA a 

nebude tolerovat jakékoli vměšování do svých vnitrostátních záležitostí. 

RF na rozdíl od USA vede výhradně obrannou vojenskou strategii, což doporučuje i USA neboť je 

to skutečně v celosvětovém zájmu. RF se nesporně „vrací“ do pozice vojenské supervelmoci, která 

má zájem na rozvíjení globálních ekonomických vztahů se všemi státy, tedy jak s USA, tak i dnes 

prioritně v rámci euro-asijských vazeb zejména s ČLR, což se jí daří. To je „strašákem“ pro USA, 

pro které se ČLR stala hlavním ekonomickým konkurentem.  



 Prezident RF dal najevo ochotu tento současný stav změnit formou vzájemných a věcných 

jednání. Zvláštností byla i oddělená jednání tiskových konferencí. Nejen, že si pravděpodobně 

musel nechat Joe Biden TK připravit od svých poradců, ale nevyrovnané bylo i obsazení konferencí 

počtem novinářů druhé strany. I to o něčem svědčí a charakterizuje věcnou připravenost obou 

stran na uskutečněné jednání. 

Vysoká věcná připravenost prezidenta RF na ženevské setkání byla naprosto zřetelná – žádné 

okázalosti, žádné „červené protiskluzové koberce“ na letišti, žádná „vřelá“ vítání, ale přílet na 

pracovní setkání, zájem na jeho důstojném průběhu, bez „vyhrožování“, bez „vměšování“, ve 

snaze uskutečnit setkání dvou rovnocenných partnerů v zájmu perspektivního zajištění světové 

bezpečnosti. 

Tedy „podání si rukou“ byl jediný hmatatelný efekt ženevského setkání obou prezidentů. Prozatím 

se v podstatě nic na vzájemných vztazích nemění, přičemž prvořadým zůstávají i nadále problémy 

vojenského a ekonomického charakteru. Ženevské jednání proto nemá vítěze, ani poraženého, i 

když argumentace ruského prezidenta, se kterou seznámil celý zbývající svět, byla daleko věcnější, 

konkrétní a objektivnější, než přístup a argumentace prezidenta amerického. 

Je tu nový začátek, ale prozatím se nic na velice chladných vzájemných vztazích mezi USA a RF 

nemění! Lze však konstatovat, že „míč mají na své straně USA“ a dobře vědí, že dnes proti nim 

stojí již znovu velice silný soupeř, který předem nic nevzdává a vzdávat nebude, který má svoji 

tisíciletou historii, národní hrdost a vlasteneckou oddanost a všechny dosavadní pokusy ho zničit 

byly neúspěšné a neúspěšnými zůstanou i v budoucnosti! I to dal prezident Putin celému světu, 

ale především USA, na vědomí. 

V Poslanecké sněmovně ve čtvrtek došlo po více než 3 měsících na odpovědi na písemné 

interpelace a tedy i na můj spor s ministerstvem obrany.  Žel, poslanci hnutí ANO a ČSSD podpořili 

ministra Metnara a ministr už nemusí na mé další otázky odpovědět a dál budu muset bojovat, 

nebo jiný člen klubu, aby nedocházelo k mrhání prostředků při nákupech pro armádu. Formu 

zvolíme, abychom mohli tyto věci zveřejňovat ještě do voleb.  

V pátek opět nedošlo ke schválení naší novely Zákoníku práce a 5 týdnů dovolené, protože vládní 

koalice vyhověla pravici a předřadila zákon o zdravotní péči, kde se strhla ostrá diskuse o péči o 

novorozence, kterou lze jednoduše popsat tak, že se Piráti pokusili rozvrátit náš fungující systém 

tím, že chtěli nechat ze zdravotního pojištění platit domácí porody a podobnou péči, přestože to 

všechny ostatní kluby až na TOP 09 odmítli, tak tím zdrželi sněmovnu o 2 hodiny jednání. Navíc 

tam byl napevno zařazen bod k volbám do sněmovny, aby mohlo být voleno v případě zhoršené 

pandemické situaci stejně jako v roce 2020 s přenosnou urnou. Ani do tohoto tisku se Pirátům 

nepodařilo protlačit „korespondenční volbu“, tedy formu volby, která by mohla výrazně vést ke 

zkreslení a manipulaci s výsledkem voleb. 

Odpoledne se sešel VV ÚV, který se zabýval přípravou voleb a přijal 2 stanoviska, která byla 

zveřejněna v Haló novinách, a nebudu je tedy dále komentovat.    

V neděli se ještě delegace KSČM zúčastnila vyhodnocení soutěže mladých včelařů v Nasavrkách a 

poté pietního aktu v Ležákách. Ten byl, stejně jako v Lidicích, rozdělen na oficiální a neoficiální 

část.  V oficiální části jsem reprezentoval Poslaneckou sněmovnu společně s Květou Matušovskou, 

když jsem měl záštitu nad během Lidice- Ležáky, který vede Jarmila Kratochvílová a který je již 



tradiční. A v neoficiální části KSČM měla silnou delegaci, kterou vedl mpř. Stanislav Grospič a 

zúčastnili se jí zástupci KV a OV Pardubického kraje. 

S pozdravem 

                        Čest práci.                                

                                                            JUDr. Vojtěch Filip 

                                                           Předseda ÚV KSČM 


