Týden v české politice
23. května - 28. května 2011

23. května uvedl na tiskové konferenci prezident sdružení Česmad, že silniční dopravci uvažují
o zablokování silnic. Protest by měl být reakcí na pokračování v údajně nekoncepční přípravě
rozšíření mýta, které by mělo být zavedeno i na silnice nižších tříd, což považují silniční dopravci za
neefektivní.
23. května byl zveřejněn dokument, podle něhož žalobkyně J. Hercegová z městského státního
zastupitelství „doporučovala“ obvodní státní zástupkyni pro Prahu 1 Š. Pokorné, aby se nesnažila
vyšetřit podezření z korupce na Státním fondu životního prostředí. J. Hercegová obvinění odmítla.
23. května skončila internetová volba předsedy strany Věci veřejné, stal se jím Radek John, který
získal 47, 4 % hlasů. Volbu musí ještě potvrdit stranická konference, která proběhne tento víkend
v Hradci Králové.
24. května schválila vláda ČR zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14 % od roku 2012 a
následné sjednocení sazeb DPH na 17,5 % od roku 2013. V současné době je základní sazba DPH 20 %
a snížená 10 %.
24. května byl zveřejněn záměr ministerstva zdravotnictví začít v červenci rušit ve fakultních
nemocnicích část lůžek akutní péče. L. Heger (TOP 09) sdělil, že zcela zaniknout má 840 lůžek. Rušení
lůžek je dle ministra dlouhodobější proces, který potrvá možná i déle než rok. Peníze, které se ušetří
zrušením akutních lůžek, by měly pokrýt vládou chystané zvýšení daně z přidané hodnoty a růst mezd
v nemocnicích.
25. května zveřejnila bývalá PR manažerka Věcí veřejných informace o placených diskutérech této
strany, kteří v diskusích na zpravodajských serverech pracovali ve prospěch VV. Poslanec této strany
připustil, že existují „dobrovolníci“, kteří reagují na příspěvky v diskusních fórech .
25. května jednala K9 o vládních reformách. Premiér P. Nečas po jednání prohlásil, že pokud se
koalice do týdne neshodne na reformě zdravotnictví, budou muset Věci veřejné opustit vládu a zbylé
dvě strany budou hledat podporu u opozice.
27. května proběhlo setkání předsedy vlády P. Nečase a předsedy ČSSD B. Sobotky. Předmětem
jednání byla důchodová reforma, aktuální politická situace a návrhy na omezení volebních výdajů
politických stran. V nejbližší době budou na téma důchodové reformy jednat zástupci vlád y a opozice.
Telegraficky:
 24. května zahájila vláda premiéra Nečase schvalování zvyšování správních a některých
soudních poplatků. Argumentem koalice je, že poplatky již nebyly zvyšovány několik let.
 24. května potvrdil ministr zahraničních věcí K. Schwarzenberg (TOP 09) informaci
ukrajinského ministerstva zahraničí, že byl vyhoštěn druhý ukrajinský diplomat.
 25. května schválila vláda ČR součást balíku penzijní reformy, návrh novely zákona o dani z
přidané hodnoty prošel jednomyslně.
 27. května představil předseda ČSSD B. Sobotka nové složení stínové vlády. Zdeněk Škromach
se vrací na místo stínového ministra práce a sociálních věcí, naopak Jiří Paroubek ve stínovém
kabinetu ČSSD nebude.
© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2011
www.cevro.cz, info@cevro.cz

Zpracoval: Miroslav Hyrman

