
O práci politika koluje mnoho mylných 
představ. Jedna z nich je, že nás vždycky 
velmi těší, když máme pravdu. Častokrát je 
tomu přitom zcela opačně, a my z celého srdce 
doufáme, že se mýlíme, či věc vidíme příliš 
černě apod.

Když v 90. letech propuklo privatizační šílenství, 
tak KSČM jasně varovala před negativními 
dopady. Stát se za pár stříbrných zbavoval svého 
majetku a možnosti zasahovat do ekonomiky. 
Kromě pár podniků nám toho mnoho nezůstalo 
a teď čelíme velkému problému – zisky z české 
ekonomiky odcházejí ve velkém do zahraničí  
a české společnosti nezůstává nic.

Odliv kapitálu z České republiky je již tak 
alarmující, že si ho všimla i vláda a rozhodla se 
vypracovat speciální analýzu k tomuto tématu. 
Díky tomu jsme se dozvěděli toto: »Analýza 
ukazuje, že prakticky veškerý růst ekonomiky 
od roku 1995 je dán expanzí zahraničního 
sektoru. Objem ekonomiky v domácím vlastnictví 
nezaznamenal prakticky žádný reálný růst, 
zatímco objem aktivit v zahraničním vlastnictví 
ve stejném období vzrostl sedmkrát.« To je moc 
hezký způsob, jak říci, že tvrdá práce českých 
zaměstnanců vede jenom k tomu, že zisky shrábne 
zahraniční investor, a jelikož peníze nezůstávají  
v české ekonomice, nejsou peníze na zvýšení 
platů a nutnou modernizaci. Jsme tedy uzavřeni 
v začarovaném kruhu, který nás ubezpečuje pouze 
v tom, že jsme a budeme pro Evropu jen levnou 
montážní linkou a dojnou krávou.

V listopadových Otázkách Václava Moravce 
ministr Stropnický stále opakoval jako na 
kolovrátku, že v České republice působí 
dezinformační weby řízené a placené z Ruské 
federace. Ostatně nedávno ministerstvo 
vnitra zřídilo cenzorskou skupinu s patentem 
na pravdu, která bude mít za úkol s těmito 
údajnými dezinformacemi bojovat. Je vidět, 
že panu ministrovi souběh herecké a politické 
kariéry příliš nesvědčí. Nejenže role ministra 
obrany mu asi herecky nesedla, ale hlavně mu 
nezbývá čas sejít do podhradí mezi občany. 
Zjistil by, že je trápí úplně jiné problémy. 
Například – když už jsme u toho internetu – má 
Poslanecká sněmovna probírat novelu zákona o 
Vojenském zpravodajství, která se týká zejména 
jeho možností kontroly internetu. Jedná se už 
o druhou verzi. Na rozdíl od té první je zde 
konečně zakotveno, že pro sledování sítě je 
nutné soudní povolení, ale pravomoci, které jsou 
rozvědce přisouzeny, považuji za velmi rozsáhlé. 
Odborníci dokonce varují před bezprecedentním 
zásahem do soukromí uživatelů. Toto považuji 
za obrovský problém. Alternativní weby totiž 
občany nikdo nenutí číst. Jsou sledovány 
zkrátka a dobře proto, že informace oficiálních 
informačních kanálů jsou často jednostranné.  
 
Občané nejsou hloupí, umí si dát jedna a jedna 
dohromady a vyhodnotit situaci a informace bez 
toho, aby jim do toho mluvila cenzorská skupina 
ministerstva vnitra. Ale aby se každému z nás 
mohla vláda prostřednictvím rozvědky nabourat 
do počítače, projít si dokumenty, včetně e-mailů  
a navštívených webů, to už by bylo i na Orwella 
moc.

Možná si to špatně vysvětluji, ale z komentáře pana Štětiny 
se mi zdá, že smrt šedesáti čtyř Alexandrovců – v jeho pojetí 
jen vojáků, kteří zemřeli cestou na frontu – v podstatě vítá. 
Alexandrovci jsou armádní sbor. Při armádách po celém světě 
obvykle působí soubory, a to i dětské, nikdo v nich nevidí 
potenciální zabijáky. Když Alexandrovci vystupují, nezačnou 
země, v nichž se koncerty konají, mobilizovat, protože se  
v jejich metropolích pohybuje složka cizí armády. Škoda, že 
pan Štětina nevyužil příležitost mlčet a neprojevit se hloupě.

Některé problémy, které jsme řešili v minulém roce, přešly i do roku 2017. Není 
jich rozhodně málo. Jedním z nich je i situace kolem bytů OKD. Prodej bytů 
Zdeňku Bakalovi patří k jedněm z nejkritizovanějších symbolů jednání minulých 
vlád. Podmínky, které tehdy byly v kupní smlouvě nastaveny, neskýtaly žádné 
záruky, že bude Bakala s tímto bytovým fondem nakládat tak, aby nepoškodil 
nájemníky. Pokud se podíváme do historie, najdeme i sliby o předkupním právu 
těm, kteří v nich dlouhodobě žijí. Společnost RPG Byty s.r.o., která soustavu těchto 
bytů obhospodařuje, se po celé roky příliš nesnažila do nich mnoho investovat. 
S léty postupně došlo ke zdražení nájemného a chtěli-li lidé alespoň přijatelně 
žít, tak rekonstrukce prováděli na vlastní náklady ze svých úspor. V loňském 
roce zažili však další nemilé překvapení. Byty skončily v rukou společnosti Round 
Hill Capital, kde, pokud budeme pečlivě hledat, najdeme opět skrytý vliv Zdeňka 
Bakaly. Při tehdejším prodeji OKD i bytů OKD byl ministrem financí dnešní 
premiér Bohuslav Sobotka. A tak místo krásných řečí v úvodu nového roku by bylo 
jistě dobré, aby bylo dodrženo slíbené předkupní právo pro dlouholeté nájemníky 
těchto bytů. Koneckonců Bakala má v naší republice ještě spoustu soukromého 
majetku, který je možné pomocí právních kroků a soudních rozhodnutí použít na 
úhradu hospodaření OKD. Měl by se však zamyslet i Bohuslav Sobotka, s jehož 
patrně nemalým přispěním k prodeji OKD došlo.

Anketa pro ParlamentníListy.cz: 

„Nejsem si jistá, zda chci, aby sem přicházeli 
lidé kompatibilní s hodnotami, které vyznává 
pan ministr Herman například ve vztahu  
k Sudetoněmeckému landsmanšaftu,“ uvedla 
europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).  
 
„Dlouhodobě si myslím, že pan ministr 
Herman nemá právo být ministrem české 
vlády, protože nehájí zájmy českých občanů. 
Možná to myslel tak, že máme být vstřícnější 
a milejší. Ale nesdílím stanovisko, že bychom 
se měli otevřít, to by pak opravdu mohlo 
znamenat konec evropské civilizace, ale ne  
v důsledku toho, že nejsme životaschopní, 
ale proto, že nám bude vnucena jiná kultura, 
a s tím nesouhlasím.“ Upozornila na nutnost 
ochrany hranic a ujistila, že i finanční pomoc  
v místech konfliktů je potřebná. „Máme jakousi 
společenskou zodpovědnost a finanční je určitě 
lepší než zvací dopis kancléřky Merkelové. 

To nepřinese nic dobrého ani nám jako Evropě 
ani těm lidem samotným. Česká republika je 
příkladem, od začátku pomáhá v uprchlických 
táborech. 

Byť chápu, že stovky tisíc českých občanů žijí 
na pokraji chudoby a také bych si přála dávat 
peníze jim. Ale když nepomůžeme ve smyslu, 
jak jsem o tom hovořila, přijdou sem a bude to 
horší,“ doplnila.

7. prosince jsem se setkala s velkými 
nadějemi české vědy a kosmonautiky. Jsem 
velmi hrdá na to, že jsem převzala, spolu 
s ostatními europoslanci za KSČM, záštitu 
nad Projektem Mars po Vladimíru Remkovi.  
 
Přeji našim mladým nadějím hodně zdaru  
a úspěchů.

Jistě si vzpomeneme, že skoro všechny sociálně 
demokratické vlády uznávaly mantru zahraničních 
pobídek a mohly se přetrhnout, aby nabízely 
zahraničním investorům co nejlepší podmínky. Není 
tedy divu, že ještě na počátku roku 2015 mluvil 
premiér Sobotka takto: »Myslím, že není potřeba 
zdůrazňovat, že zahraniční investice jsou významné 
nejen pro jednotlivé ekonomiky, ale také v globálním 
měřítku. Je zřejmé, že přispívají k hospodářskému 
růstu, přispívají k zaměstnanosti, přinášejí potřebný 
kapitál pro ekonomický rozvoj, který nelze vždy 
zajistit z domácích zdrojů.« Dnes však již vidíme 
zásadní změnu, za kterou můžeme vidět i již 
zmiňovanou analýzu, jelikož dnes mluví premiér 
takto: »Výsledky analýzy považuji za alarmující, naše 
země čelí neúměrně velkému odlivu výnosů české 
ekonomiky do zahraničí a je nutné zahájit debatu o 
možných opatřeních a řešeních tohoto stavu. Diskusi 
budu chtít v nejbližší době odstartovat a za pomoci 
odborné veřejnosti hledat vhodné řešení, které by 
mohlo věc změnit.«

Ač radím velmi nerada, zde udělám výjimku a panu premiérovi poradím, aby se podíval na program, s nímž šla jeho strana v rámci koalice soc. dem. 
stran do posledních evropských voleb. Tam byl návrh, aby všechny podniky platily daně tam, kde zisk nabyly, a odliv kapitálu se tam zmenšil. Ovšem 
pan premiér zapomíná očividně rád, a tak dnes narychlo hledá řešení problému, který sám pomáhal podporou investičních pobídek a privatizací způsobit.

Doufám, že privatizační korupčníci mají radost ze 
svých úspěchů. Stát byl prodán nejvyšší nabídce  
a naše ekonomika z toho nemá nic. Příkladem 
nám může být i naprostá nesmyslnost české 
porevoluční privatizace bankovního sektoru. Z ČR 
odchází na dividendách 150-200 miliard korun 
každý rok a odhaduje se, že kdyby tomu tak nebylo, 
růst české ekonomiky by se nejméně zdvojnásobil. 
Tyto prostředky by pak zůstaly v české ekonomice, 
mohly by být využity na investice, zlepšení služeb 
či na platy zaměstnanců. Namísto toho jdou však 
zisky do bankovních centrál do zahraničí. Inu, 
skvělá práce českých ekonomických porevolučních 
mágů, kteří preferovali rychlé peníze na úkor 
budoucnosti republiky…

V listopadu jsem spolu s kolegy z GUE/NGL 
uspořádala debatu o možnostech využívání konopí 
k léčebným účelům. Jsem ráda, že se podařilo 
uspořádat racionální debatu nad možnostmi, 
kterak připravit trpící od bolesti, či jim pomoci  
u některých autoimunitních onemocnění. Preferuji 
debatu s otevřenou myslí a bez předsudků.  
 
Děkuji všem, kteří se debaty účastnili.

Sobotkova dvojí tvář Odliv kapitálu a bezradnost vlády
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Návštěva Pardubic

ČSSD tři roky spala?

Ve středu 8. 2. jsem navštívila Pardubice. 
V rámci své návštěvy jsem se setkala s vedením 
Univerzity Pardubice, kde byla hlavním tématem 
budoucnost dopravy v ČR, a hejtmanem 
Pardubického kraje Martinem Netolickým. 
Zavítala jsem také do Dětského centra 
Veská, které se stará o těžce nemocné děti. 

Dětem jsem přivezla plyšové hračky a ovoce. 
Návštěva Pardubic byla zakončena besedou 
s občany, které nejvíce zajímala legislativa 
přicházející z Evropského parlamentu.

Jinak si neumím vysvětlit jejich programový 

výstřel, kterým chtějí zavést sektorovou daň. 

Nápad je to chvályhodný – i KSČM je názoru, že 

by se bankovní sektor a nadnárodní korporace, 

které mimochodem pravidelně vyvádí příjmy do 

zahraničí a okrádají tak český stát a jeho občany, 

měl konečně podílet na fi nancování veřejných 

statků. Ptám se ale, co sociální demokraté 

dělali více než tři roky ve vládě? Zdanění bank 

a bankovních operací má KSČM ve svém volebním 

programu už dlouho. Je nestydatost, že v době, 

kdy si všichni utahovali opasky, bankovní sektor 

produkoval zisky v řádech desítek miliard. Tyto 

zisky mimochodem odcházely do zahraničí, neboť 

Česká republika v podstatě nemá jedinou českou 

banku – je dobré si také připomenout, že bankovní 

sektor privatizovala ČSSD. Do zahraničí jej předala 

ve výborné kondici, neboť rizikové a nedobytné 

pohledávky byly sanovány státem, rozumějte – 

zaplatili je daňoví poplatníci. Ne, ČSSD tři roky 

nespala. Jen si její představitelé v teple vládních 

křesel ze svého programu nic nedělali. Až výsledek 

krajských voleb, který může být předzvěstí pádu 

volebního výsledku ve volbách parlamentních, 

jim pomohl si uvědomit, že masa občanů má 

přece jenom větší sílu než pár bankéřů. Být voliči, 

tak si ale na tyto výkřiky sociálních demokratů 

dávám obrovský pozor. Neříkala náhodou ČSSD, 

že chce zastavit církevní restituce? Nepředstupovali 

náhodou jejich kandidáti s tím, že chtějí vytvořit 

první českou komerční banku, aby pak jejich 

ministr vnitra Chovanec nadbíhal ČSOB kvůli 

prodloužení kontraktu s Poštovní spořitelnou, 

na kterém vydělá hlavně ČSOB? Abych 

nekritizovala jen sociální demokracii, musím říct, 

že jsem v Otázkách Václava Moravce sledovala 

s pozvednutým obočím, jak ministr Babiš mluví 

o nutnosti snížit ceny za data v České republice. 

Copak mu byly téměř čtyři roky málo, aby to 

změnil? Pokud tedy máme být svědky takové 

nesmyslné kampaně vedené ve vládě, která už 

nedokáže nic pozitivního přinést voličům, měli by 

se poslanci zamyslet a podpořit návrh KSČM na 

rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Právě teď by si zaměstnanci měli dupnout Srdce pro seniora

ČR přijde o miliardy na modernizaci průmyslu 
díky dvěma českým europoslancům

Budou se opakovat praktiky ČKP?

Smlouva CETA byla schválena!

Hospodářská krize je zlou vzpomínkou, ekonomika opět zvedla hlavu, 
vládní strany se přou o množství miliard v přebytku státního rozpočtu, 
počet dolarových milionářů u nás loni stoupl o osm procent, nyní jich je 
přes 23 tisíc… Jen těm zaměstnancům se tato smršť zdánlivě pozitivních 
zpráv nijak zvlášť neodráží na výplatní pásce. 

Nejenže se to neprojevuje na výši jejich mzdy tak, jak by si zasloužili, ale 
hovoří se až o milionu Čechů, kteří si ke svému hlavnímu pracovnímu 
poměru přibírají ještě další, minimálně jeden úvazek. To aby snáz utáhli 
domácí rozpočet. Není se proč divit jejich naštvanosti, když se pak dozvídají, 
jaký plat by měli, kdyby na stejné pozici u stejné společnosti pracovali za 
hranicemi. 

Jak se mohou srovnat s tím, že zaměstnanec českého strojírenského 
podniku průměrně dostane 36 tisíc korun a jeho kolega 
v Německu si za tutéž práci vydělá v přepočtu 110 tisíc korun 
měsíčně, že zaměstnanec české chemičky vydělá 24 tisíc měsíčně 
a jeho německý kolega zhruba pětkrát více? 

I kdyby jim to někdo »logicky« vysvětlil, pořád uvidí to, že zatímco 
jejich konto ani po krizi i přes poctivě odvedenou práci nekyne, bohatí 
naopak bohatnou. Protože nemůžeme očekávat, že ti bohatší bohatí 
a více prosperující fi rmy se jen tak rozdělí o své zisky, budou se jim muset 
zaměstnanci připomenout. Právě nyní, kdy vrcholí kolektivní vyjednávání. 

V podnicích, kde mají odbory, které už nějakou dobu vedou kampaň Konec 
levné práce, je tlak na zvyšování mezd účinnější. Vhodná příležitost říct si 
o to, na co mají právo. Ta druhá přijde v říjnu. Při volbách do Poslanecké 
sněmovny. 

To se senioři budou moci nad hlasovacími lístky zamyslet, jak lépe se 
jim po čtyřech letech vládnutí ČSSD, KDU-ČSL a ANO žije, jak dlouho 
a pohodlně vychází s každoměsíční penzí, a pracující, o kolik více si jejich 
rodiny mohou dovolit ze své mzdy v době, kdy ekonomika ožila.

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 v příjemné atmosféře Domova pro seniory Kamenec 
odstartovala první z mnoha akcí v rámci projektu Srdce pro seniora. 
Tváří projektu se stala Marie Formáčková, dlouholetá přítelkyně Heleny 
Růžičkové, Josefa Dvořáka či Zdeňka Trošky, která se během besedy se 
seniory podělila o legendární historky z pracovního i osobního života svého 
i těchto a dalších významných osobností. Součástí besedy byly 
také zajímavé rozhovory s účastníky akce, mezi kterými nechyběla 
europoslankyně Kateřina Konečná, pod jejíž záštitou se projekt Srdce pro 
seniora koná, nebo ředitel Domova pro seniory Kamenec Juraj Chomič. 
O hudební vystoupení se postaral talentovaný houslista Vladimír Kirikov. 

Závěr besedy byl pak věnován zdraví a kvalitě života.

Jsem ráda, že se po roce složitého vyjednávání Evropskému parlamentu 
podařilo odsouhlasit pozici k vyjednávání o v tuto chvíli strategickém 
dokumentu reformy EU ETS. Všichni víme, že dnes přijaté znění není 
dokonalé. Nicméně i přesto se domnívám, že se nám podařilo přijmout 
až na výjimky lepší text, než který připravila Evropská komise. V rámci 
projednávání jsem se jako zpravodajka snažila především o to, aby 
v dokumentu byla refl ektována jak ambiciózní ochrana životního 
prostředí a klimatu, tak aby byly zároveň brány v potaz její sociálně-
ekonomické dopady. Na jednu stranu je třeba dbát našeho závazku 
z Paříže o udržení zvyšování teploty klimatu pod dva stupně. Na tu 
druhou si musíme uvědomit, že vzhledem k tomu, že je česká ekonomika 
na průmyslu fatálně závislá, nebylo by příliš rozumné přehnanou 
regulací zbytečně nutit některé sektory k přestěhování za hranice EU. 

Vždy jsem se tak snažila o vyvážení dopadů na životní prostředí i sociálně-
ekonomických aspektů. Velmi mě mrzí však jedna věc. Díky podpoře dvou 
našich europoslanců – Luďka Niedermayera /TOP09/ a Michaely Šojdrové 
/KDU-ČSL/ Česká republika pravděpodobně přijde o několik miliard korun 
do rozpočtu na modernizaci naší průmyslové infrastruktury. Neboť tito dva 
předložili pozměňovací návrh zapojující Řecko do modernizačního fondu, 
který jako jediný plénem prošel. Původně jsme měli získat až 48,3 miliardy 
Kč do rozpočtu. Tímto pozměňovacím návrhem se z Řecka stane 2. největší 
příjemce z modernizačního fondu a připadne na něj až 1/3 všech prostředků 
z fondu, proto se zde bavíme o snížení podílu ČR v řádech miliard. 

Nicméně i přesto všechno dnes Evropský parlament udělal první velmi 
důležitý krok ke snížení množství emisí i k ochraně motoru růstu EU.

Někteří z vás si jistě ještě pamatují, že se mi v roce 2014 podařilo prosadit můj 
návrh zákona rušící tzv. „příspěvek nepojištěných“ – tedy platbu, kterou Česká 
kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhala za to, když někdo neměl povinné ručení. 
Pokud takový řidič způsobil nehodu, ČKP sice škodu zaplatila, ale vymáhala 
ji po viníkovi v plné výši, plus právě nezaplacené pojistné za celou dobu 
neplacení. K předložení tohoto zákona mě vedlo několik důležitých důvodů. 

Na prvním místě bych zmínila nechutné praktiky v praxi, které ČKP 
roky na lidech aplikovala, kdy ke konci se v souvislosti s ČKP hovořilo 
o nátlakových metodách při vybírání poplatků za údajně nepojištěná vozidla. 
Přitom podstatná část sankcionovaných se vůbec nerekrutovala z řad těch, 
kteří by opomněli platit pojistku nebo měli cokoliv jiného v nepořádku. ČKP 
obesílala až půl milionu motoristů ročně a tvrdě vymáhala sankce po všech 
motoristech, kteří byli vlastníky registrovaného vozidla. Do hledáčku ČKP 
však spadla např. i muzea historických automobilů, tedy lidé, kteří měli 
svůj vůz dlouhodobě nepojízdný, a vlivem velmi častých administrativních 
chyb i lidé, kteří vůz v daném období již vůbec nevlastnili. Ročně tak 
z motoristů vymohla až jednu miliardu korun, z toho až půl miliardy 
tvořil čistý zisk. Z pohledu ČKP tak často docházelo k neoprávněnému 
obohacování v poměrně dobře organizovaném lukrativním byznysu. 

Z těchto praktik netěžili příliš řidiči, kteří by měli třeba nižší povinné ručení, 
ale převážně různé vymahačské kanceláře, exekutoři na tento příspěvek 
navázaní apod. Věc došla až tak daleko, že musel zasáhnout ústavní soud, 
který tuto praxi označil ve svém nálezu za nepřijatelnou. Navíc rozhodl, 
že se jedná o dvojí trestání hříšníka. Tehdy jsem ještě byla poslankyní 
v Poslanecké sněmovně ČR. Na základě těchto nechutných praktik i toho, 
co řekl ústavní soud, panovala v Poslanecké sněmovně vzácně široká 
shoda, že je potřeba tomuto učinit přítrž. Věc podpořilo dokonce i ANO, 
které mělo k mému návrhu zpravodajku. Jaké však bylo mé překvapení, 
když jsem před dvěma týdny zjistila, že v té samé Poslanecké sněmovně 
leží poslanecký návrh zákona, který výše zmíněný příspěvek znovu pěkně 
potichu zavádí a znovu by to měla být právě ČKP, která ho má vymáhat. 
Osobně chápu, že jednou z hlavních příčin byly vadné registry, které, jak 
doufám, již ministerstvo dopravy spravilo, ale na druhou stranu, některé 
předchozí výtky nadále trvají. 

Proč vracet něco, co tak tragicky selhalo. ČKP není ČTÚ ani soud, čili 
obrana proti této sankci je dosti pofi dérní a kontrolní mechanismy stále 
chybí. Navíc je docela na zamyšlení, jestli ČKP vracet do rukou něco, s čím 
zacházela takovým otřesným způsobem. Ve vší úctě k obětem domácího 
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Smlouva CETA je zcela v rozporu s právním státem, demokracií a lidskými právy. Pro 
malé a střední podniky znamená, že budou čelit nelítostné a neomezené konkurenci 
velkých nadnárodních společností. CETA navíc povede k poklesu zaměstnanosti 
v EU a zisky shrábnou korporace, které se na vyjednávání smlouvy podílely. Dohoda 
navíc zahrnuje systém soudů pro investice, mechanismus řešení sporů, který výrazně 
oslabuje svrchovaná práva EU a jejích členských států. CETA zahraničním investorům 
umožňuje podávat žaloby na členské státy EU z důvodu právních předpisů, které 
ovlivňují zisky investorů, včetně těch, které byly navrženy za účelem ochrany veřejného 
zdraví, životního prostředí nebo práv pracovníků, tedy pro občany. Smlouva tak chrání 
obchodní zájmy nadnárodních společností, zatímco lidská stránka a práva lidí jsou 
trestuhodně opomíjeny. Tato smlouva je rovněž pohromou pro evropské standardy 
v rámci našeho každodenního života. Z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví 
CETA znamená, že budou oslabeny zásadní evropské normy o maximálním limitu pro 
rezidua pesticidů a endokrinních disruptorů. CETA navíc oslabuje právní předpisy EU 
týkající se GMO. Kvalita potravin v České republice se tak ještě sníží. 

Apeluji proto na české poslance a senátory, aby v zájmu občanů České republiky tuto 

smlouvu v hlasování o ratifi kaci nepodpořili. Europoslanci za KSČM tak v souladu se svou frakcí hlasovali proti smlouvě CETA, jelikož zvyšuje zranitelnost 
evropských malých a středních podniků vůči nadnárodním společnostem a bude mít negativní dopady na všechny občany EU s výjimkou horních deseti 
tisíc.  

násilí, připomíná mi to tak trochu situaci, kdy manžel doma bije ženu, 
zavřou ho, po letech se vrátí z vězení a žena se domnívá, že se již napravil, 
nicméně vzhledem k tomu, že je to ten stejný člověk, tak ji za měsíc začne 
bít znova. 

Protože již nejsem v Poslanecké sněmovně, nemohu přijetí tohoto zákona 
ovlivnit. Je možné, že kolegové vidí něco co já ne, nicméně doporučuji vám 
sledovat proces projednávání tohoto zákona velmi pečlivě, abychom se zase 
za pár let nemuseli divit a složitě vymýšlet, jak situaci napravit.



Boj proti terorismu 

Na Marii Majerovou nelze zapomenout

Zásadní otázka

Plenární zasedání EP (13.-16. února 2017) bylo 
jedno z těch nejvýživnějších, jaké jsem za svou 
kariéru zažila. Program by se dal ve stručnosti 
shrnout jako zamyšlení nad budoucností – řešili 
jsme budoucí vztahy s Kanadou i budoucnost 
zahraničního obchodu (CETA), robotiku, boje 
proti terorismu a další zásadní témata. Řešili 
jsme i samotnou budoucnost EU – a že zde 
je třeba se skutečně pořádně zamyslet, víme 
všichni.
Přesně této problematice se tak věnovaly 
dokumenty »Možný vývoj a změny současného 
institucionálního uspořádání Evropské 
unie« a »Zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy«. Již 
ze samotných názvů je zcela patrné, že jejich 
autoři (ze středo-pravicového spektra) plánují 
významné změny v rámci institucionálního 
uspořádání (tedy i revizi smluv) a rovněž 
chtějí plně využít nástrojů, které jim sice dává 
Lisabonská smlouva, ale nejsou zatím plně 
využívané.

Parlament a Rada
Autoři požadují, aby v rámci EU vznikl skutečně 
dvoukomorový legislativní systém (Parlament  
a Rada) a aby byla posílena úloha Komise tak, 
aby mohla v plné míře a účinně plnit svou 
úlohu hybné síly společenství. Zde bych chtěla 
pouze připomenout, že Komise je dlouhodobě 
kritizována za »demokratický deficit« a je až 
nechvalně známá svými vazbami na korporace 
a velký byznys.

Stalo se to, co se dalo předpokládat. Předsedou 
Evropského parlamentu byl zvolen představitel 
italské pravice a bývalý komisař A. Tajani. Co 
se nedalo předpokládat, je skandální chování 
skupiny ALDE ( jejíž členové jsou i europoslanci 
zvolení za hnutí ANO ), jejíž kandidát ještě 
včera mluvil o středolevé koalici a ucházel se 
o hlasy levicové frakce GUE/NGL. Do rána 
zřejmě změnili kurz a velmi pragmaticky se 
s celou svojí frakcí otočili vpravo. Průběh 
volby vůbec neodrážel ani žádnou sebereflexi 
sociálnědemokratické frakce, která v tomto 
i v minulém období tvořila velkou koalici, 
spolurozhodovala a nese spoluúčast na 
výsledku volby nového předsedy parlamentu. 
Frakce GUE/NGL po všechna tři volební kola 
podporovala svoji kandidátku a svoji představu 
o nutných změnách v evropských institucích 
včetně Evropského parlamentu. Volba předsedy 
EP ve čtvrtém kole byla již jen otázkou volby 
menšího zla a také výzvy frakcí sociálních 
demokratů a zelených, aby se na půdě EP 
začala vytvářet skutečná levicová platforma. 
Naše hlasování ve čtvrtém kole bylo vedeno 
právě tímto směrem a doufáme, že bude 
sociálně demokratickou frakcí vnímáno jako 
podaná ruka ke skutečně levicové spolupráci 
v parlamentu. Zodpovědnost za výsledek  
a další směřování EP nesou z České republiky 
strany KDU-ČSL, TOP09, ANO a ODS. Hluboce 
zamyslet se musí i sociální demokraté.

Zpráva o boji proti terorismu byla schválena i mým hlasem,  

jelikož se domnívám, že byl již nejvyšší čas, abychom zavedli způsoby, které 

nám umožní efektivně bojovat proti jedné z hrozeb naší doby. Legislativa 

členských států EU byla například bezbranná proti skupinám jednotlivců, 

kteří odjížděli do zahraničí na výcvik, či přímo bojovat po boku Islámského 

státu a posléze se vraceli do Evropy. Vzhledem k závažnosti hrozby  

a nutnosti zastavit zejména příliv zahraničních teroristických bojovníků 

je nezbytné kriminalizovat vycestování za účelem terorismu, tedy nejen 

s cílem páchat teroristické trestné činy a poskytovat nebo podstoupit 

výcvik, ale také účastnit se činností teroristické skupiny. Rostoucí 

Znáte Havířskou baladu, Robinsonku či Sirénu? Já ano, vy s největší 

pravděpodobností také. Otázkou je, kolik příštích generací si tato díla, 

respektive jejich autorku, vybaví. Zdá se totiž, že nám Marie Majerová 

obrazně řečeno mizí před očima. Touto možná přehnanou poznámkou se 

vracím ke kauze jejího rodného domu v Úvalech. V těch Úvalech, kde bylo při 

antikomunistickém tažení v devadesátých letech přejmenováno náměstí  Marie 

Majerové na Arnošta z Pardubic. Stejně se jmenoval i někdejší kulturní dům, 

na který nemálo finančních prostředků sehnala sama spisovatelka. Slavnou 

rodačku – mimochodem, v polovině ledna uplynulo 50 let od jejího úmrtí a 1. 

února to bylo 135 let, co se v Úvalech narodila –  nyní připomíná jen pamětní 

deska na jejím rodném domě. Ten čeká bourání a spolu s ním může zmizet 

i ona. Čím se významná česká prozaička provinila, že se jí nedostává úcty, 

jaké by si zasloužila? Odpověď je nasnadě: Ve svém díle se zabývala špatným 

životním postavením žen a kritizovala sociální nespravedlnost. Vlastně se zdá 

být celkem logické, že se intelektuálové první poloviny minulého století až tak 

často nepřipomínají, případně, že se význam jejich práce překrucuje. To, proti 

čemu se bouřili tehdy, je opět aktuální. Moc bych si přála, aby má obava, že 

poslední připomenutí slavné rodačky v Úvalech má zcela zmizet, byla lichá. 

Raději bych se chtěla těšit na pozvání k odhalení pamětní desky na městské 

knihovně, která má na místě spisovatelčina rodného domu č. p. 18 vyrůst.  

Moc ráda ho přijmu.

Podle americké investiční banky JPMorgan Chase máme tak malé příjmy na 

hlavu, že se nyní řadíme nikoliv mezi rozvinuté, ale mezi rozvíjející se země. Je 

sice skvělé, že si opečováváme naši pozici hlavní montovny Evropy a pyšníme 

se nízkou nezaměstnaností, ale k čemu je nám to platné, když z této práce 

nemáme dostačující finanční užitek a zisky odcházejí do zahraničí? Paradoxní 

je, že JPMorgan Chase dnes prohlásila, že místa některých advokátů bank 

přebírají roboti. Takže se zeptám ještě jinak - co s lidmi v největší montovně 

Evropy, ve které pracují namísto lidí roboti?

Nezamýšlený důsledek Evropský parlament má nového 
předsedu

ParlamentníListy.cz Jsou jich miliony, bez perspektivy a nemají co ztratit. 
Europoslankyně Konečná mluví o zapomenuté generaci v Evropě a má obavy 
z toho, co může přijít.

ROZHOVOR „Jsou to miliony 
mladých lidí, kteří úplně ztratili 
perspektivu, a odhadnout 
jejich voličské preference je 
téměř nemožné, protože nemají 
co ztratit,“ popisuje situaci  
v Evropě europoslankyně Kateřina 
Konečná (KSČM). V rozhovoru pro 
ParlamentníListy.cz se věnuje 
nadcházejícím volbám ve Francii  
i v Německu a také osobnosti 
nového amerického prezidenta 
Donalda Trumpa. 

Před časem jste na svém webu 
psala: „Potřebujeme zásadní 
reformu socio-ekonomických 
vztahů, jinak budeme muset 
přihlížet tomu, kterak populisté 
a miliardáři přebírají chod 
společnosti.“ A také jste zmínila: 
„Tohle je ta opravdová krize, 
která se odehrává za obrazovkami. 
Tohle je to, co ničí svět a naději na 
spravedlivou společnost!“ Můžete 
být konkrétnější?

Neměli bychom si nechat líbit, že 
bohatnou bohatí a chudnou chudí. 

České ekonomice se daří, máme 
nejnižší nezaměstnanost v Evropské 
unii, ale lidé to nepociťují na platech. 
Ukazuje se, že přestože naši politici 
rádi tvrdí, jak je vše skvělé, je to 
super jen pro někoho. Na tom, že 
se ekonomice daří, vydělávají jen 
nadnárodní firmy, miliardáři – a to 
je podle mě velmi špatně. Pokud se 
tohoto tématu neujme levice, může se 
rychle stát, že se ho ujme populistická 
pravice velmi rychlými řešeními, která 
už jsme ve 20. století tady měli a byla 
bych velmi nerada, pokud by se něco 
takového opakovalo.

Když jste zmínila českou politickou 
scénu, v posledních měsících 
slyšíme stále o navyšování, ať 
už jde o valorizaci penzí, mezd  
v nejrůznějších oblastech, příspěvků 
atd. To podle vás nestačí?

Je evidentní, že se nám půl bilionu 
ročně ze zisků firem, které vytvořili naši 
lidé, vyvádí do zahraničí. Že teď naráz 
vláda začala navyšovat minimální 
mzdu, která je stejně směšná ve 
srovnání s průměrem Evropské unie, 
je velmi opožděný krok. Mohli bychom 
být daleko radikálnější, ekonomika 
i čísla k tomu dávají mandát. Když 
se bavíme o navyšování platů  
a valorizaci důchodů, tak ještě že 
máme Mirka Opálku, který navrhnul 
valorizaci vyšší a návrh prošel. Byl to 
komunistický návrh. Vláda neměla 
odvahu jít do takového navýšení. 
Opatření přicházejí pozdě a mohla 
by být daleko razantnější, aby lidé 
pocítili, že se nám žije dobře a že něco  
z toho budou mít. Řekněme si upřímně, 

že je téměř nemožné, aby vyšla matka 
dvou dětí s devíti nebo deseti tisíci 
čistého, pokud nemá manžela nebo jí 
nepomáhá vlastní rodina. Pro sociální 
politiku bychom si mohli dovolit dělat 
daleko více.

Členské státy Evropské unie by 
měly zvýšit spolupráci v obraně  
a bezpečnosti, protože není 
zaručeno, že vztahy s USA zůstanou 
neměnné, řekla německá kancléřka 
Angela Merkelová během návštěvy 
Belgie a Lucemburska, kde se 
setkala s premiéry Charlesem 
Michelem a Xavierem Bettelem, 
jak informovala ČTK. Dá se říci, že 
to svědčí o přetrvávajícím postoji, 
kdy vznikají jisté obavy z budoucí 
spolupráce mezi EU a USA. Do jaké 
míry jsou podle vás opodstatněné?

Doufám, že si kancléřka uvědomí, že 
bychom se mohli poučit a začneme 
dělat evropskou politiku. To, co EU 
poslední roky dělá, je, že kopíruje 
USA a je evidentní, že jí to neprospívá. 
Přála bych si, aby si uvědomila, že 
pokud nebudeme mít tak silnou 
transatlantickou vazbu, může to 
znamenat samostatnost zemí EU ve 
svém rozhodování.

Celý rozhovor najdete 

na mém webu 

www.konecna.cz
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bezpečnostní hrozbu kromě toho představuje i přicestování na území 

Unie za účelem terorismu. Kriminalizace podstoupení výcviku k terorismu 

proto doplňuje stávající trestný čin poskytování výcviku k terorismu  

a řeší specifickým způsobem rizika, která představují osoby, jež se aktivně 

připravují na spáchání teroristických trestných činů, včetně těch, které 

nakonec páchají samostatně.

Členské státy jsou navíc vyzvány, aby přijaly opatření na ochranu, podporu  

a pomoc, jež budou reagovat na zvláštní potřeby obětí terorismu a zajistila, 

že přeživší oběti terorismu budou mít přístup ke službám podpory pro oběti  

a k opatřením na jejich ochranu.

Texty požadují společnou zahraniční, 
bezpečnostní, hospodářskou, fiskální, měnovou, 
azylovou, migrační a do značné míry i energetickou 
politiku. Dále se vyslovují pro »povinný legislativní 
přístup k přesídlování«, takže o kvóty nejsme 
ochuzeni ani tady. Podporují vytvoření evropské 
obranné unie a investování do zbrojení.
Přestože jsou schválené texty spíše zamyšlením 
nad budoucností a nemají legislativní charakter, 
ukazují názorové rozpoložení většiny EP. Z obou 
dokumentů mi vychází, že navrhované změny 
struktury a konceptu EU jsou tak zásadní, že již 
nemůžeme hovořit v podstatě o ničem jiném než o 
vytvoření nového státního útvaru, který se velmi 
blíží federativnímu uspořádání. Nyní záleží na 
každém členském státu a jeho občanech, aby si 
vyjasnili, zda je toto skutečně ta budoucnost EU, 
jakou si představují.

Nová vlna pravicového populismu
Problém vidím zejména v tom, že se opět jedná o 
iniciativu shora, která není nikomu vysvětlována. 
Návrhy byly prostě předloženy a schváleny. 
Podobný způsob rozhodování vede pouze a jedině 
k tomu, že propast nepochopení mezi EU a jejími 
občany se značně prohlubuje a my jsme svědky 
nové vlny pravicového populismu.

Na lidské úrovni mi bylo opět nesmírně líto, jak 
EU dokáže v rámci honby po moci zcela ignorovat 
zájmy občanů a jen okrajově se věnovat způsobům, 
kterak mohou ovlivňovat dění v EU. Stačí se jen 
podívat, jak málo prostoru je věnováno evropským 
občanským iniciativám, které zavedla Lisabonská 
smlouva. Tento mechanismus, pomocí kterého 

mohou občané navrhovat Komisi legislativu, 
se přitom neosvědčil, neboť je Komisí zcela 
ignorován a zájem o něj jeví jen naprosto mizivé 
procento občanů – i proto, že většina evropských 
občanů o něm nikdy neslyšela.

Chápu, že každá organizace touží mít co největší 
podíl moci a vlivu a EU rozhodně není výjimkou. 
Jsem však přesvědčena, že se musíme reálně 
zamyslet nad tím, zda se jedná o něco, co jsou 
občané 28 členských států schopni akceptovat. 
Osobně slyším spíše hlasy, které se domnívají, 
že EU má už nyní až příliš mnoho pravomocí, 
a přitom se nedomnívají, že jim nějak pomáhá.

EU má smysl
EU by teď měla hlavně přesvědčit svoje vlastní 
občany, že má smysl a je schopna prosazovat 
jejich zájmy. Pokud tak neučiní, a přitom bude 
neustále požadovat více pravomocí, zjistí, že 
si kope vlastní hrob a nechtěně podporuje to, 
proti čemu se snaží bojovat, tj. onen zmiňovaný 
pravicový populismus…



Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě 
příslušných databází

Výroční zpráva o politice hospodářské 
soutěže EU 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 
(ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě 
příslušných databází, jsem podpořila. Jsem přesvědčena, že je zapotřebí 
posílit kontrolu na členských hranicích, jelikož se jedná o hlavní brány 
do Evropy. Provádění kontrol na vnějších hranicích zůstává jednou 
z hlavních záruk prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích a významně 
přispívá k zaručení dlouhodobé bezpečnosti Unie a jejích občanů. Tyto 
kontroly jsou prováděny v zájmu všech členských států. Jedním z cílů 
těchto kontrol je zabránit jakékoliv hrozbě pro vnitřní bezpečnost 
a veřejný pořádek členských států. Členské státy jsou povinny při vstupu 
systematicky kontrolovat státní příslušníky třetích zemí za použití všech 
příslušných databází. Je třeba zajistit, aby tyto kontroly byly prováděny 
systematicky také při výstupu. Příslušníci pohraniční stráže by měli 
rovněž systematicky kontrolovat osoby požívající právo na volný pohyb 
podle práva Unie za použití Schengenského informačního systému (SIS) 
a dalších příslušných databází Unie. Členské státy by měly zajistit, aby 
jejich příslušníci pohraniční stráže měli na vnějších hraničních přechodech 
přístup k příslušným vnitrostátním a unijním databázím včetně SIS 
a k databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů vedené 
Interpolem.

Tento návrh jsem nepodpořila, jelikož jeho charakter 
neodpovídá mému přesvědčení o potřebě ochrany 
českých spotřebitelů, což je jednou z mých hlavních 
priorit. Zásadním sporným bodem je pro mě různá kvalita 
potravin v různých zemích EU a to často při srovnatelných 
cenách. Zpráva v některých případech bagatelizuje nálezy 
vyplývající z provedených výzkumů, nebo je zcela přehlíží, 
čímž dochází k zásadnímu zkreslení situace. Jedním 
z příkladů takového postupu je pozměňovací návrh číslo 
5, který byl nakonec i schválen. Tento návrh zásadním 
způsobem mění původní znění textu, který se zakládal na 
tvrzení, že výrobky v různých zemích mají různé složení, 
což bylo prokázáno několika různými studiemi, mezi které 
například patří studie Asociace spotřebitelů Slovenska 
(ASS). Nový pozměňovací návrh tuto skutečnost zcela 
přehlíží a žádá Komisi o provedení studie nové. To považuji 
za zcela nepřípustné, jelikož je to krok, který je proti ochraně 
českého spotřebitele, a způsobí, že velké nadnárodní fi rmy 
budou nadále distribuovat potraviny různé kvality a doba, 
kdy dojde k nápravě současné situace, se znovu prodlouží. 

Evropský pilíř sociálních práv

Dieselgate

Moravský rybářský svaz

Možnosti, jak zlepšit přístup k lékům 
Vystoupení v Evropském parlamentu

Davos a my
Asi máloco má v současné době v EU větší smysl než prohlubování 
sociálních práv. Považuji to za nejrozumnější variantu, kterak 
ukázat evropským občanům, že EU dbá i na jejich zájmy a není 
k jejich osudu lhostejná. Považuji za zcela zásadní, aby Evropský 
parlament vyzval sociální partnery a Komisi ke spolupráci 
vedoucí k předložení návrhu rámcové směrnice o důstojných 
pracovních podmínkách ve všech formách zaměstnání, jež 
na základě důkladného posouzení dopadů rozšíří působnost 
stávajících minimálních norem na nové druhy pracovních poměrů, 
a domnívám se, že tato rámcová směrnice by měla zdokonalit 
vymáhání právních předpisů EU, posílit právní jistotu v rámci 
jednotného trhu a bránit diskriminaci, a to doplněním stávajících 
právních předpisů EU a zajištěním toho, aby měl každý pracovník 
k dispozici základní soubor vymahatelných práv bez ohledu na 
druh pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, což zahrnuje 
také rovné zacházení, ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti, 
ochranu po dobu mateřské dovolené, ustanovení o pracovní 
době a době odpočinku, slaďování profesního a rodinného života, 
přístup k odbornému vzdělávání, podporu pro osoby se zdravotním 
postižením během zaměstnání, práva na odpovídající informace, 
konzultace a účast, svobodu sdružování a také práva na zastoupení, 
na kolektivní vyjednávání a kolektivní akce. Hlasovala jsem tedy 
pro návrh.

Po 28. 2. 2017 hlasováním končí svoji činnost vyšetřovací Výbor 
pro měření emisí v automobilovém průmyslu, kde jsem byla 
místopředsedkyní. Od založení 2. 3. 2016 výbor uspořádal celkem 
47 slyšení a vyslechl 64 svědků. Děkuji všem těm, co se mi 
ozvali se svými připomínkami. Snad Komise již přestane zavírat 
oči nad tím, že evropským spotřebitelům je lháno o technických 
parametrech jejich vozidla. Rovněž bych považovala za fér, aby 
se evropská fi rma Volkswagen přestala chovat k Evropanům jako 
k druhořadým zákazníkům a poskytla jim stejné odškodnění jako 
těm americkým.

Poslední den v lednu jsem se zúčastnila na zámku 
ve Slavkově u Brna neformální schůzky s vedením 
Moravského rybářského svazu, který zastupovali jeho 
předseda Rudolf Milerski a tajemník Václav Habán. Za 
KSČM byli přítomni i předseda poslaneckého klubu Pavel 
Kováčik, předseda OV Vyškov Filip Zachariaš a zastupitel 
Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň. 

Předmětem jednání byly zejména možnosti jak podpořit 
činnost rybářů na Moravě.

Od počátku roku se do médií dostávají zprávy o reálném stavu 
ekonomiky, které ukazují, že 21. století asi opravdu nebude tak 
růžové, jak jsme se mohli na počátku milénia domnívat. Skončilo 
sice století ničivých válek a masakrů, ale socio-ekonomické 
výdobytky minulého století mizí v nenávratnu. Sen o sociálnějším 
a ekonomicky spravedlivějším světě se rozplývá a nahrazuje ho 
rozevíraní ekonomických nůžek a postupný rozklad střední třídy. 
V lednu proběhlo Ekonomické fórum v Davosu. Příjemná příležitost 
pro mocné tohoto světa společně poklábosit a zapředstírat, že jim 
záleží na osudu světa. Myslím, že se jim debatovalo ještě radostněji, 
když byla zveřejněna zpráva neziskové organizace Oxfam ukazující, 
že osm (ano, to není chyba, skutečně jen osm) nejbohatších lidí 
planety vlastní tolik jako 3,6 miliardy ostatních. Polovina světové 
populace má tedy majetek ve stejné hodnotě jako oněch osm 
nejbohatších miliardářů; přitom ještě loni si polovinu lidstva 
mohlo koupit 62 nejbohatších.  Z těchto osmi nejbohatších je šest 
Američanů, jeden Mexičan a jeden Španěl. Další údaje jsou neméně 
znepokojivé. Od roku 2015 platí, že nejbohatší 1 % lidí vlastní více 
bohatství než zbytek planety. Příjmy nejchudších 10 % lidí se zvýšily 
mezi lety 1988 a 2011 o méně než tři dolary za rok, zatímco příjmy 
jednoho procenta nejbohatších 182krát. Ve Spojených státech byl 
podle nového výzkumu ekonoma Thomase Pikettyho za posledních 
30 let růst v příjmech spodní poloviny lidí nulový, zatímco příjmy 
horního 1 % vzrostly o 300 %. Možná, že ekonomická krize skončila, 
ale opravdu snad nikdo nemůže popřít, že ta opravdová krize, ten 
skutečně zásadní problém, leží v samé struktuře ekonomického 
uspořádání. Jak můžeme za této situace vůbec předstírat, že vše 
jde správným směrem a jsme z nejhoršího venku? Jak si někdo 
vůbec může dovolit říct, že současné ekonomické uspořádání vede 
k prospěchu celé společnosti? Zástupkyně Oxfam k tomuto dodává: 
„Jsme v situaci, kdy miliardáři často platí nižší daně než jejich 
uklízečka nebo sekretářka.“ Nikdo dnes již nepopírá, že stávající 
systém přerozdělování ve společnosti zkrachoval a jsme svědky 
silné frustrace a politických turbulencí. Brexit nebyl ani tak o EU 
jako spíše o statusu quo v britské společnosti a Trump rovněž nebyl 
zvolen kvůli tomu, že Američané milují budování zdí, ale protože byl 
hlasem proti establishmentu. Samotní boháči jsou si toho vědomi 
a mluví se o tom, že se připravují na kolaps západní civilizace 

Pane předsedající, v prvé řadě mi dovolte poděkovat paní 
zpravodajce za její práci. Domnívám se, že dokument obsahuje 
zmínku o všech zásadních problémech, které dnes ztěžují přístup 
k léčivům občanům v Evropské unii.

Tím nejzásadnějším z mého pohledu je problém tzv. paralelního 
reexportu, který sužuje zejména státy, jako je ten můj. Je třeba, 
aby orgány Evropské unie i členské státy vynaložily maximální úsilí 
za účelem zabránění paralelnímu obchodování s farmaceutickými 
produkty na nejvýnosnějších trzích, neboť to vede k nedostatku 
řady léků, z čehož vznikají mimořádně velká rizika ohrožující zdraví 
občanů, kteří jsou často dokonce nuceni léčbu přerušit. Věřím, že 
tuto věc zpráva jasně říká. 

Taktéž se domnívám, že se nám podařilo vyzvat k řešení zcela 
kontrole vymknutého práva duševního vlastnictví, které dnes 
umožňuje nové patentování produktu, který byl jen nepatrně 
upraven, s cílem prodloužit dobu ochrany léku na úkor hledání 
nových. Proto mě šokuje podání pozměňovacích návrhů pravice, 
která se snaží tyto odporné praktiky farmaceutického průmyslu 
dále chránit. Doufám, že kolegové vezmou rozum do hrsti a na 
něčem takovém se nebudou podílet.

Co by mělo být znovu akcentováno i v souvislosti s nedávným Dnem 
vzácných onemocnění je to, že vývoj nových inovativních léčiv se 
nemůže řídit pouze pravidly trhu a mantrou nákladů na zisk, jak 
už tady dnes řekl i pan komisař. Doufám, že se tímto dokumentem 
podařilo rozvázat ruce Komisi i členským státům a ještě v tomto 
legislativním období se dočkáme nějakého řešení.
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SLEDUJTE MNE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

a nakupují odlehlé pozemky, kde budují opevněná útočiště 
(pouze podotýkám, že zdrojem mi je týdeník Respekt). Ani zprávy 
z České republiky se přitom rozhodně nedají popsat jako pozitivní. 
Vojtěch Ondráček na Deníku Referendum píše o tom, že: „Skoro 
pětina českých zaměstnanců žije v chudobě, manažeři naopak 
mají nadstandardně vysoké výdělky. Ve srovnání se zeměmi 
EU jsou ale levní všichni… Naše průměrná mzda dosahuje jen 
59 procent unijního průměru. Jenže naše HDP parity kupní síly 
má velikost 86 procent průměru EU. Zaměstnavatelé na českém 
trhu si mohou gratulovat, protože Češi očividně dělají hodnotnější 
práci, než za kolik jsou placeni.“ Český porevoluční ekonomický 
sen se stal skutečností a pracujeme proto, abychom byli chudí. 
Hlavní strůjci tohoto „zázraku“ si mnou ruce a užívají si doživotní 
penze z peněz daňových poplatníků. Češi přitom pracují jak 
mourovatí, dostávají malé mzdy a zisky z jejich práce opouští 
Českou republiku.

Nechci malovat čerty na zeď, jen upozornit na to, že je skutečně 
nejvyšší čas se těmto socio-ekonomickým problémům věnovat, 
pokud nechceme vidět nástup populismu a miliardáře u moci. 
Jsem stále bytostně přesvědčena, že jen skutečně levicové 
síly mohou nastolit společnost, která je spravedlivější a nemá 
v centru svého zájmu ekonomická uskupení, ale lidi z masa 
a kostí. Musíme přestat vytvářet ekonomiku pro korporace 
a prosazovat alternativy hodné 21. století. 


