Týden v české politice
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27. června uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), že „Věci veřejné každý den hledají nějaký
nový a nový důvod k vydírání, k časovému ultimátu.“ VV naopak tvrdí, že se porušuje koaliční
smlouva. Ve čtvrtek 30. června má vypršet termín, který si VV stanovily k doplnění současné koaliční
smlouvy a vyřešení personálních otázek kabinetu. Pokud koaliční strany nenaleznou shodu, jsou VV
rozhodnuty koaliční smlouvu vypovědět.
27. června sdělil premiér a předseda ODS P. Nečas, že Výkonná rada ODS schválila jemu a dalším
vyjednavačům postup při jednáních o koaliční smlouvě, v kterých se má sice pokračovat, ale pokud
VV současnou dohodu vypoví, budou další jednání ukončena.
28. června sice koalice potvrdila, že „v roce 2012 posílí objem platových prostředků o další čtyři
miliardy korun pro ministerstvo školství a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do roku 2015 v
návaznosti na celkovou veřejnou správu, kdy platy zmrazí na tři roky.“ Koalice ovšem neupřesnila,
odkud budou finanční prostředky čerpány.
28. června sdělil předseda mandátového a imunitního výboru Jeroným Tejc (ČSSD), že o vydání Víta
Bárty a Jaroslava Škárky se bude rozhodovat na první poprázdninové schůzi v měsíci září. Členové
výboru se policejním spisem chtějí podrobně seznámit.
29. června schválila vláda ČR zákony nutné pro zavedení druhého pilíře důchodového systému. Vláda
rovněž odsouhlasila návrhy zákonů, které předložil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) a které
by měly platit od ledna 2012. Týkají se např. zdravotních služeb, specifických zdravotních služeb a
zdravotnické záchranné služby. Vláda schválila i novelu zákoníku práce. Mění se rozsah práce na
dohodu, odstupné při propuštění, zaměstnání na dobu určitou či zkušební dobu.
30. června oznámil předseda Věcí veřejných Radek John, že Věci veřejné budou ve vládě pokračovat.
Byl podepsán koaliční dodatek, který má část programovou, procedurální a personální. V programové
části byly v písemné podobě kodifikovány politické dohody týkající se důchodové a zdravotní
reformy, justičního systému, veřejné správy a protikorupční strategie. V procedurální části se jedná o
potvrzení jednotného hlasování v důležitých věcech. V personálních otázkách byl řešen post
místopředsedkyně vlády, kterou se stala Karolína Peake (místopředsedkyně VV), která zároveň
povede Legislativní radu vlády. Rezignoval ministr dopravy Radek Šmerda, na jehož místo byl v pátek
jmenován Pavel Dobeš. Radek John (předseda VV) nepřímo připustil, že strana vzdala požadavek na
odchod některých ministrů z vlády. Noví ministři vlády byli jmenováni v pátek 1. července.
Telegraficky:
 28. června prohlásil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), že počítá s možností, že ve
vládě nebudou mít Věci veřejné zastoupení.
 29. června ministerstvo školství oficiálně zveřejnilo testy použité při státních maturitních
zkouškách včetně správného řešení.
 29. června podepsal V. Klaus novelu trestního řádu, která zlepšuje ochranu svědků a oběti
trestných činů a zahrnuje i zmírnění tzv. náhubkového zákona.
 30. června zveřejnila vláda ČR záměr týkající se schodku státního rozpočtu, který chce udržet
na nejvýše 135 miliardách korun. Do konce roku 2016 by rozpočty měly být vyrovnané.
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