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Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální 

politické situaci  

 

 

V Praze dne 19. července 2022 

 

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá 
demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku 
společnosti ČEZ ve výši 74 miliard korun na to, aby občanům mohla i nadále prodávat 
předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už téměř 4000 % výrobní ceny. Vyzýváme vládu 
Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila energetickou soběstačnost naší 
země. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči 
občanům. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich 
názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální kauzy 
STAN. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení. 
V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů hlavně 
z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a odmítáme nelegální 
imigraci. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a 
nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT. 

1. Vláda Petra Fialy odsouhlasila půjčku společnosti ČEZ 74 miliard korun na to, aby 
občanům mohla i nadále prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už 
téměř 4000 % výrobní ceny. 

Vláda Petra Fialy (ODS), která má majoritní podíl v energetické skupině ČEZ, odsouhlasila 
žádost tohoto energetického giganta o mimořádnou půjčku ze státního rozpočtu ve výši 74 
miliard korun. Přitom ČEZ generuje zisky z výroby energie ve výši desítek miliard korun ročně. 
Nepřijatelná je i skutečnost, že vláda tuto obrovskou půjčku schválila bez předchozího 
projednání ve Sněmovně! Nejhorší je ale důvod této půjčky – zaplacení zvýšených záloh, které 
má společnost ČEZ platit za možnost obchodovat s elektřinou na lipské energetické burze! 
Vláda tak půjčuje společnosti ČEZ peníze našich občanů na to, aby jim mohla i nadále 
prodávat předraženou elektřinu, jejíž koncová cena činí už bezmála 4000 % výrobní ceny! 
Hnutí SPD vyzývá vládu, aby společnost ČEZ přiměla k zastropování cen elektřiny pro naše 
spotřebitele a k tomu, aby na lipské burze prodávala pouze případné přebytky její produkce.  

2. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru Orbánova Maďarska zabezpečila 
energetickou soběstačnost naší země. 

Vyzýváme vládu k aktivním opatřením pro zabezpečení energetické soběstačnosti naší země 
i po vzoru sousedních zemí. Například Maďarsko od srpna zastavuje vývoz zdrojů energie do 
zahraničí. Zároveň tamní Orbánova vláda přijala sérii opatření podporujících energetickou 
soběstačnost, jako je zvýšení domácí produkce uhlí a plynu, prodloužení životnosti stávajících 
jaderných elektráren a urychlení výstavby nové jaderné elektrárny. Pokud naše vláda nemá 
vlastní nápady, nechť se inspiruje návrhy hnutí SPD anebo maďarským příkladem! 
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3. Hnutí SPD bude nadále bojovat proti snaze vlády Petra Fialy zhoršit zdravotní péči 
občanům. 

Na pokračující schůzi Poslanecké sněmovny nás čeká další důležitý souboj o kvalitu  
a dostupnost zdravotní péče pro české občany. Fialova vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN 
a Pirátů se totiž znovu pokusí silou protlačit snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 
14 miliard korun. V situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné 
stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů v tomto resortu je to 
nesystémový a nesmyslný návrh, který výrazně postihne pacienty i zdravotníky a nepomůže 
vůbec nikomu. Je to ze strany vlády útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává 
obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany. Poslanci hnutí SPD 
se již několik měsíců snaží schválení tohoto návrhu ve Sněmovně zabránit a budeme v tom 
pokračovat. SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů! 

4. Ministr vnitra Rakušan zakládá politickou policii, která má stíhat občany za jejich 
názory. Současně tím může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování kriminální 
kauzy STAN. 

Ministr vnitra a předseda vládního hnutí STAN Vít Rakušan se snaží komplikovat práci policie 
a ovlivňovat vyšetřování organizovaného zločinu a korupce v rámci jím řízeného hnutí. 
Rozhodl o rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu na dvě části.  Odliv lidí 
z této elitní složky policie tak může způsobit zastavení nebo zpomalení vyšetřování mnoha 
závažných kriminálních kauz. Ministr vnitra Rakušan je předsedou hnutí, jehož významní 
představitelé, podle existujících důkazů, čelí aktuálně vyšetřování ohledně dlouholeté korupce 
a organizovaného zločinu v případu „Dozimetr“. Politická účelovost ministrova kroku je 
očividná. Název jedné z nově vzniklých jednotek má být „Útvar proti terorismu, extremismu a 
kybernetické kriminalitě“. Pod vedením ministra Rakušana za hnutí STAN se má policie 
věnovat i boji proti tzv. dezinformacím a pátrat po vládě nepohodlných názorech a jejich 
nositelích a stíhat je. To je v demokratickém státě něco naprosto nepřípustného! Navíc dle 
vyjádření exministra kultury za hnutí STAN Jiřího Bessera pro Seznam hlava aktuálně 
vyšetřované zločinecké skupiny Michal Redl hnutí STAN od samého počátku jeho existence v 
roce 2009 fakticky řídil. Všichni ministři za hnutí STAN by proto měli okamžitě opustit 
současnou vládu. A pokud to premiér Petr Fiala (ODS) není schopen či ochoten zajistit, musí 
odejít i on. To je názor SPD!  

5. Vláda Petra Fialy neřeší drakonické zdražování. Hnutí SPD má jasné řešení. 

Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu činí meziroční růst inflace  
už 17,2 procenta! Ceny potravin v červnu meziročně vzrostly v průměru dokonce o 18 procent, 
z toho ceny mouky o 70 procent, ceny mléka o 42,3 procenta a ceny másla dokonce o 55,8 
procenta. Zároveň se lidem dramatickým způsobem zvyšují náklady na bydlení. Zemní plyn 
zdražil meziročně o 58 procent, tuhá paliva a elektřina zhruba o třetinu, teplo a teplá voda o 
18,1 procenta. Pohonné hmoty meziročně zdražily o 47,5 procenta. Vláda Petra Fialy (ODS) 
ale nekoná a doposud nepředložila žádný plán, jak drakonickou inflaci způsobenou převážně 
spekulativním navyšováním cen, zvládat – a ani to nevypadá, že by si její ministři byli schopni 
uvědomit, jak závažně zdražování dopadá na každodenní život našich občanů. Premiér Fiala 
(ODS) namísto práce pro občany své země jezdí po zahraničních konferencích a 
ceremoniálech. My v SPD jsme konkrétní plán řešení představili. Okamžitě se musí snížit DPH 
u potravin a energií, a to až na nulovou sazbu. Totéž platí pro DPH a spotřební daň z 
pohonných hmot. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i 
úroky z hypotečních úvěrů. A zároveň musíme nechat občanům více peněz v peněženkách z 
jejich pracovních příjmů, aby nebyla snížena kvalita jejich života. To zajistí naše již podané 
návrhy na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a na zvýšení daňových 
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zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. SPD je jediné politické hnutí, které 
myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše! 

6. V minulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů 
hlavně z islámských zemí. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic ČR a 
odmítáme nelegální imigraci. 

V uplynulém týdnu dopadli policisté na jihu Moravy téměř 150 nelegálních imigrantů.  
Šlo zejména o Syřany, Turky a migranty z dalších islámských zemí.  Policisté rovněž 
upozorňují, že oproti předchozím měsícům se počty nelegálních imigrantů zachycených po 
celém území naší republiky v poslední době zvedají. V poslední době výrazně roste i počet 
nelegálních vstupů migrantů do Evropské unie, meziročně stoupl o 82 procent. Konkrétně jde 
o 86 tisíc osob, dle prohlášení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. 
Přičemž do těchto statistik nejsou započteni migranti z Ukrajiny. Této nesmírně závažné 
problematice ovšem není věnovaná náležitá veřejná, politická ani mediální pozornost. Hnutí 
SPD říká jasné NE nelegální imigraci. Požadujeme důslednou ochranu státních hranic České 
republiky, tak, jak to praktikuje Maďarsko, a tvrdě odmítáme jakékoli plány orgánů EU na 
jakékoliv přerozdělování nelegálních imigrantů proti vůli našich občanů!  

7. České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. Je to důsledek zřetelně tendenčního a 
nevyváženého zpravodajství a publicistiky ČT. 

Podle průzkumu agentury STEM z minulého týdne České televizi nedůvěřuje 58 % obyvatel. 
Taková nedůvěra ve veřejnoprávní instituci je jednoznačným důsledkem zřetelně tendenčního 
a nevyváženého zpravodajství a publicistiky České televize. Nespokojenost budí i klesající 
kvalita původní tvorby, dokonce i nových pohádek, ve kterých namísto obvyklého výchovného 
aspektu převládá ideologické hledisko poplatné době. Současně čelíme soustředěnému 
pokusu Fialovy pětikoaliční vlády o plné podřízení a politické ovládnutí České televize. Na 
prosazení novely zákona o České televizi s cílem ovládnout volbu a složení Rady České 
televize a volbu jejího generálního ředitele tím, že by třetinu Rady ČT volil Senát, vládní koalice 
dokonce naplánovala mimořádnou schůzi Sněmovny. Hnutí SPD považuje tento návrh za 
nehorázný zásah do občanských práv neslučitelný s demokracií. Čas na meziresortní 
připomínky vláda dokonce zkrátila na jeden týden. Je rovněž nepřijatelné, že si při stále se 
zhoršující úrovni práce ČT a v době enormní drahoty generální ředitel České televize Petr 
Dvořák ještě dovolí žádat o zvýšení koncesionářských poplatků! To hnutí SPD odmítá! 
Navrhujeme zrušení koncesionářských poplatků a rozpočet veřejnoprávní televize podrobit 
veřejné kontrole v rámci samostatné kapitoly státního rozpočtu. 
 

 


