Týden v české politice
25. dubna – 1. května

26. dubna uvedlo ministerstvo školství informace o čerpání dotací z evropských fondů. Ministr
školství Josef Dobeš tak reagoval na kritiku týkající se pomalého čerpání peněz z EU. Do konce roku
2011 budou schváleny projekty v hodnotě 90 procent celkového objemu operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace.
26. dubna hlasovali poslanci Parlamentu ČR o návrhu ČSSD a KSČM vyslovit nedůvěru kabinetu
premiéra Petra Nečase. Diskuse poslanců trvala sedm hodin a poslanci se svým hlasováním vyslovili
pro pokračování kabinetu Petra Nečase. Ze 198 přítomných vládu podpořilo 114 poslanců ODS, TOP
09 a Starostů a VV. Proti pokračování kabinetu se vyslovilo 84 poslanců.
27. dubna zrušil Ústavní soud změny ve stavebním spoření. Novela, kterou prosadila vláda premiéra
P. Nečase v rámci úsporných opatření, snížila s účinností od 1. ledna státní podporu stavebního
spoření z 15 procent na deset procent z uspořené částky u všech smluv bez ohledu na datum jejich
uzavření a zavedla zvláštní padesátiprocentní sazbu daně z poskytnuté státní podpory.
Padesátiprocentní daň z poskytnuté zálohy státní podpory za rok 2010 zrušil Ústavní soud
s okamžitou platností, zbytek zákona včetně snížení státní podpory nechal platit do konce roku.
27. dubna se setkal Vít Bárta (VV) s odboráři na schůzce, kterou svolal, aby s nimi diskutoval
o některých aspektech sociálních reforem a o důvodech, proč přerušili jednání tripartity. Tématem
rozhovoru byla také důchodová reforma a spoření na penzi u soukromých fondů. Bárta se domnívá,
že komerční pilíř být musí, ovšem jeho konkrétní podobu koalice neschválila.
27. dubna schválila vláda ČR změny kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Kromě hospodaření
krajů a obcí získá NKÚ právo kontrolovat rovněž hospodaření zdravotních pojišťoven, České televize,
Českého rozhlasu, veřejných vysokých škol a výzkumných institucí.
27. dubna požádala ČSSD o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny PČR. Poslanci by se měli
zabývat kauzou ProMoPro.
28. dubna zveřejnila inspekce ministra obrany závěry týkající se kontroverzního zásahu vojenské
policie v České televizi. Náčelník vojenské policie Vladimír Ložek žádnou vinu na zásahu nenese a
může se vrátit do své funkce.
29. dubna zveřejnila ČSSD, že poprvé v tomto volebním období se rozhodla využít opoziční nástroj
v podobě obstrukcí. Jako důvod uvedl předseda ČSSD B. Sobotka nesouhlas s vládními návrhy a
nekonečnými debatami či přerušováním jednání chce opozice docílit odklad schvalování zákonů.
Telegraficky:
 26. dubna oznámil ministr vnitra Jan Kubice, že odvolává své náměstky pro vnitřní bezpečnost a
pro ekonomiku a provoz. Jako důvod uvedl nedostatečnou konstruktivní komunikaci.
 27. dubna schválila vláda ČR Národní program reforem související se Strategií Evropa 2020.
Materiál se zabývá sedmi okruhy reformních kroků.
 1. května probíhají oslavy Svátku práce doprovázené akcemi politických stran i pravicových či
levicových radikálů.
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