Týden v české politice
2. května -8. května

2. května se premiér Petr Nečas (ODS) vyjádřil ke smrti Usámy bin Ládina, vůdce teroristické sítě Al Káidy. Označil ji za významný milník v boji proti terorismu a v úsilí o bezpečnější svět. Karel
Schwarzenberg (TOP 09) označil konec Usámy bin Ládina za důležitou zprávu a signál pro celý svět.
Petr Hájek, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta ČR, naopak smrt Usámy bin Ládina zpochybnil a
jeho život a smrt označil za mediální fikci. Následujícího dne vyjádřil prezident ČR Václav Klaus
„velkou úlevu“ jako reakci na zprávu o likvidaci teroristy Usámy bin Ládina. Domnívá se, že to přispěje
ke zvýšení bezpečí a zklidnění atmosféry ve světě. Vyjádření P. Hájka považuje V. Klaus za nešťastné a
nevyjadřuje prezidentův názor.
2. května začaly na středních školách ústní zkoušky státních maturit. Podle jednotného schématu
budou 30. května státní maturity pokračovat didaktickými testy a písemnými pracemi. Maturitních
zkoušek se v tomto roce zúčastní téměř 99 tisíc studentů.
3. května pokračovalo jednání pravidelné schůze Parlamentu České republiky. Na programu byla
novela o veřejném zdravotním pojištění. Následujícího dne Poslanecká sněmovna novelu zákona
o veřejném zdravotním pojištění v prvním čtení podpořila.
5. května byla na žádost poslanců naplánována mimořádná schůze ke kauze ProMoPro. Vzhledem
k tomu, že A. Vondra, který měl k uvedené kauze z roku 2009, kdy zastával post ministra pro
evropské události, podat vysvětlení, se nemohl schůze z důvodu hospitalizace zúčastnit, byla
odložena na začátek června.
5. května se ministr kultury Jiří Besser (TOP 09) po jednání komise pro narovnání vztahů mezi státem
a církvemi vyjádřil k restitucím církevního majetku, které se řeší již dvacet let. Ministr sdělil, že vláda
se bude snažit dohodnout „takové podmínky, aby skutečná křivda byla napravena a státní rozpočty
České republiky utrpěly do budoucna co nejméně.“ Vydávání majetku by mělo být připraveno do
roku 2012.
7. května kritizoval ministr zahraničí Karel Schwarzenberg výroky Petra Hájka, vicekancléře
prezidenta ČR Václava Klause. Prohlásil, že „veřejné výroky zaznamenal s pobouřením, v zahraničí
vzbudily neblahou pozornost, znevážily dobré jméno České republiky a ohrozily její zájmy.“
Telegraficky:


3. května schválila Poslanecká sněmovna PČR návrhy úprav bodových trestů. Pokud by zákon
prošel i hlasováním v Senátu a podepsal ho prezident, byly by zrušeny bodové tresty za malé
překročení rychlosti i za malé množství alkoholu, pokuty by ovšem zůstaly.



4. května obvinila protikorupční policie 11 osob ze zneužití pravomoci úřední osoby a z
dotačních podvodů. Mezi trestně stíhanými je i devět starostů obcí a měst.



6. května schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu devizového zákona. Počátkem měsíce
května totiž přestala platit výjimka zákazu prodeje půdy cizincům. Dle schválené novely se
pro cizince ruší omezení nákupu zemědělské půdy, lesů a nemovitostí.



6. května se v Krupce na Teplicku opakovaly komunální volby, které ovšem opětovně
provázelo podezření z kupčení s hlasy.



8. května si ČR připomněla 66. výročí konce druhé světové války.
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