
INFORMACE O POLITICKÉM DĚNÍ NEJEN V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Dámy a pánové, rád bych nejen vám, ale především veřej-
nosti sdělil, že bychom v rámci námi navrženého a schváleného 
bodu jednání PS, který jsme velice přiléhavě nazvali „Nezaplace-
né podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 
1992–1998“, chtěli sněmovně předložit návrh usnesení, jehož ob-
sah budu specifikovat v závěru svého vystoupení.

Dalo by se říci, že se v jistém ohledu snažíme částečně oprášit 
obdobný návrh KSČM z roku 2012, který tehdy bohužel neprošel, 
což nám ovšem nikterak neubralo na touze po spravedlnosti, rea-
lizované přesně podle pravidla „padni komu padni“.

V hledáčku spravedlnosti by se, podle nás, opět měly začít 
objevovat takové kauzy, které jsou podobné privatizaci Mostec-
ké uhelné, OKD, Škody Plzeň, Plzeňských pivovarů a jiným. Tyto 
a mnoho obdobných případů totiž až velice nápadně připomína-
lo a připomíná prachsprostou zlodějnu pod dohledem státu.

Je tedy nutno skutečně a objektivně prověřit nejen proces sa-
motné privatizace, ale i konkrétní rozhodnutí vlády. Svého času 
s touto myšlenkou koketovala i vícepremiérka pro boj s korupcí 
Karolina Peak. Posléze však ze dne na den zjistila, že by to bylo prý 
nepřípustně retroaktivní, a od svého úmyslu odstoupila. Zajíma-
vé! Ovšem fakt, že obdobná retroaktivita byla realizována také na-
příklad v souvislosti s majetkovými trestnými činy z dob reálného 
socialismu, nebylo asi pro paní Peak již nikterak důležité.

Nám se konkrétně jedná ale také o neplacení bankovních úvě-
rů či o využívání nelegálních peněz, které poté sloužily k placení 
privatizovaných podniků. Rozhodně tak nesouhlasíme s okřídle-
ným klausovským tvrzením, že špinavé peníze nezná. 

Divoká privatizace v 90. letech vytvořila několik extrémně boha-
tých jedinců, kteří zbohatli nikoliv svou pílí, ale zejména za přispění 
lidí, kteří měli příslušné informace a tzv. mohli. A jsou jim až doposud 
zavázáni, i když je pravdou, že se někteří, takto novodobě zbohatlí, 
již dokonce stačili i mezi sebou, eufemisticky řešeno, požrat. A právě 
v nečistém privatizačním procesu můžeme zcela objektivně hledat 
první zárodky „oligarchizace“ naší společnosti, tedy počátky pro-
pojení politiky, majetku a médií. Tedy nikoliv až s příchodem pana 
Babiše do politiky. Co ze všeho tedy vyplývá obecně?

•	 Zákonem	o	velké	privatizaci	začal	proces	nejen	odstátnění,	
ale zejména přechodu majetku státu na jiné fyzické a právnické 
osoby, včetně právnických osob zahraničních. 

•	 Ztráty	státu	z	nezaplacených	státních	podniků	byly	i	v	nej-
střízlivějším odhadu vyčísleny na více než 460 mld. Kč. 

•	 K	potrestání	těch,	kteří	tento	stav	způsobili,	nebo	na	něm	
participovali, došlo jen v minimu případů. 

•	 Sumarizace	případů	má	přispět	k	prosazení	změny	trestní-
ho řádu, tedy prodloužení lhůty nepromlčitelnosti trestných činů 
způsobených při privatizaci, dnes je lhůta nepromlčení 20 let, 
a pokud by nedošlo k jejímu prodloužení, promlčely by se další 
trestné činy způsobené v letech 1999 a dalších, kdy byly privatizo-
vány i velké podniky (OKD) nebo banky (IPB). 

V úvodu avizovaný návrh našeho Usnesení tak zní: Poslanecká 
sněmovna Parlamentu ČR: 

1/ konstatuje, že v letech 1992 až 1998 došlo během privatizace 
majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily 
České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech sto-
vek miliard Kč a které vlády ČR dosud nedořešily a jejich následky 
neodstranily. 

2/ doporučuje: vládě ČR zpracovat a navrhnout účinnou změ-
nu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny 
způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k je-
jich promlčení. 

Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost!

listopad 2018

Tisková konference poslaneckého klubu KSČM k privatizačním podvodům 
za vlád ODS, ODA a KDU – ČSL v letech 1992–1998 a k nezbytnému pro-
dloužení promlčecí doby na tyto činy, poslanec Jiří Valenta, PS PČR, pře-
nos ČT 24, 30. 10. 2018

Tisková konference k privatizačním zločinům a návrhu KSČM na prodloužení 
jejich promlčecí doby (Poslanecká sněmovna PČR + přenos ČT 24, úterý 30. 10. 2018)

Vystoupení zástupce KSČM poslance Jiřího Valenty



Domácí „proameričtí psíci vrněli bla-
hem“, třetí nejvyšší ústavní činitel USA, 
předseda Sněmovny reprezentantů, 
dolní komory amerického Kongresu, byl 
v ČR, byť pouze na soukromé návštěvě. 
Z dovolené si ale „ukrojil“ a obětavě při-
šel kázat o vývozu amerického, jinak ve-
lice specifického, pojetí „svobody a de-
mokracie“ do poslanecké sněmovny. 
Zde byl některými zdejšími „válečnými 
štváči“ nadmíru toužebně očekáván. 

Ti, již s předstihem, hrozili pomyslně 
vztyčenými pěstičkami nejen směrem 
k Pražskému hradu, kde podle nich 
sedí a všem škodí „proruský a pročín-
ský“ prezident, ale také směrem ke 
Strakově akademii, trestně stíhanému 
předsedovi vlády, tehdy ještě v demisi. 
Ten prý zase vůbec necítí, jak se k moci derou komunisté, kteří 
dokonce chtějí vystoupit z „tolik potřebné bezpečnostní aliance 
NATO“. A proto bylo záhodno, a snad dokonce v něčí režii, aby 
se „Paul“ zastavil, jakoby mimochodem, v našem zákonodárném 
shromáždění na „kus řeči“ a „malověrným“ a „americky nesouro-
dým“ promluvil „do duše“.

Když v časně odpoledních hodinách tedy dorazil mladistvě 
vzhlížející rodák z Wisconsinu do sněmovny, hned úvodu svého 
projevu neopomněl zdůraznit, že většina hospodářských mig-
rantů z prvorepublikového Československa odešla právě do jeho 
rodného státu. Lehce se tak dalo vytušit, že bychom tak měli být 
dnes vděční za to, co pro naše krajany jeho rodná země udělala. 
Kolik toho tam ale naši krajané vybudovali pro Ryanovi spoluob-
čany, pro kulturu, která povstala na genocidě původního obyva-
telstva, již bohužel nedodal. A nebylo toho rozhodně málo!

Následně se ale Ryan „rozjel již na plný plyn“, přičemž rozumět 
mu mohli snad i ti, kteří angličtinou příliš nevládnou. Jeho věty 
byly plné nejen nedozírných „zásluh světoznámého demokrata 
a dramatika Havla“, který se prý „obětoval“ za vůdčí česko-ame-
rické principy, od kterých nás chtějí některé „temné síly“ zase od-
táhnout, nebo například adorace „severoatlantického paktu“. Vo-

jenské organizace, kde se pod zejména surovinově dobyvačnou 
vlajkou USA, útočí na suverénní národní celky. Irák, Libye, Sýrie, 
Afganistán, ale i například Srbsko a další by mohly vyprávět.

Ryan následně také poděkoval za to, že naše země podporuje 
hospodářské sankce proti Rusku, což je prý výborné. A doplnil, že 
americký prezident Donald Trump podepsal navýšení finančních 
prostředků určených k vojenskému odstrašení Ruska. Následoval 
servilní potlesk, především zprava.

Pomyslnou „korunu“ deklaraci americké rozpínavosti dal Ryan 
vyhlášením, že se Spojené státy zavazují k trvalé přítomnosti v Ev-
ropě. Skutečný to příspěvek k „zachování“ míru!

Naše země a její občané, zejména potom ti neprivilegovaní, 
se tak mají „do blízkého budoucna“ skutečně „na co těšit“. První 
linie fatálního válečného konfliktu bude pro ČR potom tím „sku-
tečným vyznamenáním za naši „lokajskou participaci“. O to nám 
skutečně jde?

K „uvažovanému“ konfliktu je ale potřeba také hodně zbra-
ní, a tak ani o navýšení českého příspěvku pro „severoatlantický 
pakt“, na 2 % hrubého domácího produktu ČR, si předseda Sně-
movny reprezentantů Kongresu USA, Paul Ryan, neopomněl, na 
půdě české sněmovny, říci! 

Paul Ryan, předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, hovoří před českými poslanci,  
Praha – PS PČR, 27. 3. 2018

Kontrolní mítink zástupců parlamentů členských zemí EUROPOLu, Bulhar-
sko – Sofie, 19. 3. 2018

Mezinárodní dohled na prezidentskými volbami, Azerbajdžán – Baku, 
12. 4. 2018

Asijsko evropské parlamentní přátelství (ACEP 10), Belgie – Brusel, 
27. 9. 2018

Mezinárodní fórum o rozvoji parlamentarismu (102 zemí), Rusko – Moskva, 
4. 6. 2018

Parlamentní shromáždění Rady Evropy (47 zemí), protest frakce EUL  
(Sjednocená evropská levice) proti nezákonné deportaci rodin tureckých 
učitelů z Moldavy do Turecka, Francie – Štrasburk, 8. 10. 2018

Velvyslanectví Rakouska, setkání delegace českých poslanců s velvyslancem 
Alexandrem Grubmayrem, Praha, 30. 5. 2018

Andrej Kiska – prezident Slovenské republiky, Václav Klaus st. – exprezident České republiky,  
Miloš Zeman – prezident České republiky, oslava 100. výročí vzniku Československa, Praha – 
Pražský hrad, 28. 10. 2018

Paul Ryan, symbol americké rozpínavosti, kázal ve sněmovně (27. 3. 2018) Z činnosti poslance Jiřího Valenty
místopředsedy Výboru pro evropské záležitostI PS PČR

Poslanci PS PČR před inaugurací prezidenta re-
publiky Miloše Zemana na Pražském hradě, zleva: 
Karel Schwarzenberg (TOP 09), Jiří Valenta (KSČM), 
Miroslav Kalousek (TOP 09), 8. 3. 2018



Temné stíny nad teplárnou 
…aneb z regionu (Kauza: Plzeňská teplárenská, a. s.)

Co předcházelo?
Podezřelé tanečky kolem moderní 

teplárny bylo možno registrovat již v roce 
2009, kdy se na luxusní dovolené pro po-
litiky v toskánském Argentariu hřáli nejen 
Mirek Topolánek s Jiřím Pospíšilem, tehdy 
premiér s ministrem spravedlnosti, ale též 
plzeňský podnikatel a předseda předsta-
venstva plzeňské teplárny Roman Jurečko, 
jenž byl mimo jiné i členem Výkonné rady 
ODS. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby re-
kreaci, již tehdy, nezajišťoval zástupce firmy 
J & T Daniela Křetínského, který o městskou 
firmu jevil enormní zájem. Prý i za cenu 
“vlastních ekonomických ztrát”, což tehdy 
působilo skutečně komicky, ovšem dnes se 
píše rok 2018 a občanům Plzně nyní nálada 
na humor nejspíše rychle přejde.

Zajímavé…
2013 - za tisk pouhých 250 ks brožurek výroční zprávy PT a. s. 

zaplatila městská firma tiskárně DRAGON zhruba 500 tisíc Kč. 
Post primátora města i předsedy představenstva teplárny držela 
v rukou ODS (Martin Baxa, Roman Jurečko). Náklady na zadáva-
nou reklamu v médiích v některých letech dosahovaly výše de-
sítek milionů Kč. Například 2012 – 22,8 mil. Kč, 2013 – 13,1 mil. Kč. 
…nyní ale prý nejsou prostředky na nutnou modernizaci a bylo 
tak nutno začít hledat „strategického partnera“.

Co se vlastně nyní událo?
24. května 2018 schválili zastupitelé Plzně, po jednostranné 

kampani, fúzi doposud stoprocentně městem vlastněné teplár-
ny s Plzeňskou energetikou, která patří do skupiny EPH pražské-
ho miliardáře Daniela Křetínského. Ten vlastní mj. i fotbalový klub 
SPARTA Praha a v oblasti teplárenství se pro něj například angažuje 
i expremiér ČR Mirek Topolánek.

Kdo pro fúzi, tedy pro vyvedení části lukrativního městského 
majetku do soukromých rukou, v zastupitelstvu hlasoval?

Většina zastupitelů rozhodla proti zcela běžné a efektivní praxi 
v zemích západní Evropy, kde strategické firmy vlastní stát nebo 
obce. Dle mnoha názorů je to v přímém protikladu se zájmy ob-
čanů Plzně. Rada města nedala občanům ani možnost se vyjád-
řit v místním referendu. Komunisté potřebný počet podpisů na 
obligatorní vyhlášení takovéhoto referenda, přes veškerou snahu, 
nesehnali.

Co z hlasování zastupitelů vyplývá?
Křetínského holding bude nově vlastnit 35 % společnosti 

(27 % pokryje vložení Plzeňské energetiky do společného podni-
ku a zbývajících 8 % bude tvořit finanční částka 604 milionů Kč 
v hotovosti). Málokdo ví, že součástí fúze je i zcela nové a super-
moderní ZEVO (Zařízení na energetické využití odpadu v Chotí-
kově, tedy spalovna). Fatálním se do budoucna zejména jeví, že 
v novém, sedmičlenném představenstvu bude mít Křetínský 4 
a město Plzeň pouze 3 křesla. To mj. může znamenat, že po třech 

letech smluvně garantované ceny, se může 
velice progresivně prodražit nejen teplo, 
teplá voda, ale i svoz a likvidace odpadu. 
Fúze se jeví jako velice špatný hospodářský 
přístup, ne nepodobný dřívějšímu prodeji 
městské VODÁRNY francouzskému kon-
cernu VEOLIA (1996–2016), po kterém se 
cena vodného a stočného dostala na jednu 
z nejvyšších v rámci ČR, vyšší než v Praze či 
Paříži. (Růst ceny: např. 2011 + 34 %, 2012 + 
24 %, 2013 + 5 %…)

Politické konsekvence?
Povolebně zamýšlená radniční koalice 

ODS + ANO + TOP 09 + ČSSD by měla nyní 
obsadit 9 lukrativních postů v Radě města 
Plzně. V radniční opozici „kupodivu“ zůsta-
nou subjekty, které se snažily majetek měs-
ta ochránit. Aktivně se angažovala KSČM, 
hlasováním odmítli fúzi zastupitelé KDU-

ČSL a vždy po dvou zastupitelé z řad „Občanů a patriotů“ a sociál-
ních demokratů. Mj. sociální demokratka, dlouholetá náměstkyně 
primátora, Eva Herinková, která se zdržela hlasování, post v radě 
také již nezískala.

Plzeňská teplárenská, a.s., v roce 1950 dochází 
k prvnímu využití závodního parního horkovodu 
ŠKODA k vytápění bytů na Jižním Předměstí, sa-
motná společnost vzniká potom v roce 1994 a až 
do května 2018 se nalézala ve 100 % vlastnictví sta-
tutárního města Plzně

Hlasování členů Zastupitelstva města Plzně k fúzi PT, a. s. s Plzeňskou ener-
getikou, a. s. pražského miliardáře Daniela Křetínského, Plzeň, 24. 5. 2018

Tisková konference KSČM uspořádaná jako projev odporu k plánované 
fúzi PT, a. s. s Plzeňskou energetikou, a.s. a jako doprovodná akce ke sna-
ze KSČM o vyvolání místního referenda, zleva: Karel Kvit – předseda MěV 
KSČM Plzeň, Miroslav Kavij – předseda KV KSČM Plzeňského kraje, Jiří Va-
lenta - poslanec, Josef Skála – místopředseda ÚV KSČM a Richard Pokorný 
– mluvčí KV KSČM Plzeňského kraje, Hotel Central, Plzeň, 11. 12. 2017

Nepravidelně vydává: PhDr. Ing. Jiří Valenta (KSČM), poslanec PS PČR zvolený v Plzeňském kraji (2013 – dosud), místopředseda 
Výboru pro evropské záležitosti PS PČR, člen Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy,  
v 7. volebním období (2013–2017), předseda Podvýboru pro ICT průmysl a eGovernment, poslanec s nejvyšší účastí na jednání 
a hlasování o legislativních normách v PS PČR, 2006–2014: zastupitel města Plzně, 2012–2016: zastupitel Plzeňského kraje


