Týden v české politice
30. května -5. června 2011

30. května oznámil ministr kultury J. Besser (TOP 09), že počítá s tím, že vládní komise
k církevním restitucím dokončí návrh, který předá církevním zástupcům. Návrh počítá se 75 mld. v
majetku a 59 mld. finančně. Proti jsou VV, které chtějí větší podíl fyzického majetku.
30. května dospěla inspekce policie, která se zabývala případem vyšetřování kauzy údajné korupce ve
straně Věcí veřejné, k závěru, že detektivové z protikorupční policie se při vyšetřování nedopustili
trestného činu. Inspekce kauzu předala státnímu zastupitelství, které má posoudit, zda kriminalisté
prověřování neprotahovali.
1. června informovalo ministerstvo zahraničních věcí, že rozhodnutí zahraničních soudů ohledně
možných exekucí českého majetku na základě návrhů podaných firmou Diag Human odporují obecně
uznávaným zásadám mezinárodního práva v oblasti jurisdikčních imunit státu.
1. června seznámil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP09) s návrhem změn a novou
koncepcí práce sociálních pracovníků v terénu. Novela reagovala na případ týrání malého Dominika,
kterému bylo možné předejít, pokud by byla k rodině vyslána podpůrná služba a pokud by sociální
pracovníci chybně nevyhodnotili situaci. Ministr přislíbil upravit novelu již vznikajícího zákona o péči o
ohrožené děti.
2. června skončilo jednání špiček vládní koalice ve formátu K9 bez výsledku. Předseda vlády P. Nečas
opětovně nabídl straně Věci veřejné pozici vicepremiéra, šéfa legislativní rady, ovšem zástupci strany
VV odmítli o této nabídce jednat.
3. června se sešli představitelé Českomoravské konfederace odborových svazů s premiérem P.
Nečasem a předložili mu stanovisko k připravovaným vládním reformám. Svoje náměty a připomínky
předali rovněž na jednání tripartity, kterého se zúčastnili. Pokud se zástupci odborů s vládou
nedohodnou do 10. června, vyhlásí stávku v železniční, silniční i městské dopravě.
3. června oznámil P. Nečas, že schvalování reforem nebude spojováno s hlasováním o důvěře vládě.
Premiér se obává „brutálních obstrukcí motivovaných shozením vlády“. B. Sobotka (ČSSD) sdělil, že
sociální demokraté s žádnými obstrukcemi nepočítají, ovšem budou hlasovat proti reformním
zákonům.
4. června oznámil ministr financí M. Kalousek (TOP 09), že dle návrhu nového rozpočtového určení
daní by se část peněz z příjmu velkých měst měla přesunout do rozpočtů menších obcí a měst.
Starostové by toto řešení přivítali, politici ODS větších měst naopak, např. čtyři největší města by
přišla zhruba o pět miliard korun.
Telegraficky:


30. května oznámilo ministerstvo školství, že ústní část maturity nezvládlo 6,5 procenta
studentů, ke zkoušce nebylo připuštěno 10, 9 procenta žáků.



31. května zveřejnila agentura Sanep výsledky internetového průzkumu, dle kterého by v
případě konání voleb do krajských zastupitelstev plošně zvítězila ČSSD.



3. června oznámil vyjednavač Věcí veřejných Vít Bárta, že pokud premiér Nečas nevyřeší
personální změny ve vládě ke spokojenosti VV, skončí v úterý ve 14 hodin trojkoaliční vláda.
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