Týden v české politice
4. července – 10. července 2011

4. července svolala M. Němcová na úterý 12. července na žádost koaličních poslanců mimořádnou
schůzi Sněmovny Parlamentu ČR, na které by se měly projednávat reformy zdravotnictví a reforma
důchodového systému. Mezi další body programu je zařazeno např. schvalování novely zákona o
České televizi (mění pravidla pro vysílání reklamy v ČT), novely zákona o veřejných zakázkách, návrhu
zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, do prvního čtení rovněž vstoupí novela školského
zákona, bude projednáván zákon o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a
zdravotnické záchranné službě a reforma důchodového systému.
5. července sdělila předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR M. Němcová (ODS), že ke spojování
hlasování o důvěře vládě s hlasováním o zákonu by se mělo přistupovat výjimečně. M. Němcová se
staví velice rezervovaně k tomu, že vláda ČR chce spojit svoji důvěru s návrhem zákona o dani z
příjmu.
5. července se ministr financí M. Kalousek (TOP 09) vyjádřil ke kauze ProMoPro a odmítl špatné
hospodaření v této kauze. Zdůraznil, že na přímé organizaci českého předsednictví se nepodílel.
Auditoři, kteří pro Úřad vlády zkoumali smlouvu mezi Úřadem vlády a firmou ProMoPro, ji označili za
naprosto nedostatečnou.(Zprávu auditorů získali Reportéři ČT od auditorů po žádosti na základě
zákona o svobodném přístupu k informacím).
7. července se prezident Václav Klaus rozhodl nepodepsat zákon o změně výpočtu důchodů, neboť se
dle jeho názoru jedná o „chybný krok, který jde přesně opačným směrem, než jaký bychom měli
udělat, abychom naplnili vlastní smysl institutu státem vyplácených důchodů, který by se měl stát
doplňkem přípravy člověka na své vlastní stáří“. ČSSD považuje rozhodnutí prezidenta ČR za porušení
ústavních principů.
8. července prezident V. Klaus nepodepsal novelu zákona o ochraně ovzduší. V. Klaus konstatoval, že
jde o „rozsáhlou, již dvacátou šestou novelu zákona o ochraně ovzduší, která opětovně a zcela určitě
ne naposledy řeší hospodářský i environmentální dopad přimíchávání biosložky do pohonných
hmot“.
8. července se obrátil předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) na
ministra školství J. Dobeše (VV) s požadavkem, aby MŠMT uhradilo krajům skutečné náklady
vynaložené na zajišťování státních maturit na školách zřizovaných kraji.
9. července byly zveřejněny informace z utajované smlouvy mezi portugalskou vládou a rakouskou
zbrojovkou Steyr, ze které vyplývá, že armáda ČR nakoupila obrněné transportéry čtyřikrát dráž než
Portugalci, ovšem portugalské pandury byly dle informací zveřejněných v tisku (Mladá fronta Dnes)
nejen srovnatelně, ale dokonce i lépe vybaveny.
10. července sdělili zástupci odborů a Ministerstvo práce a sociálních věcí informaci potvrdilo, že
expertní tým tripartity se shodl na právní úpravě týkající se lidí, kteří vykonávají namáhavá a riziková
povolání. Zaměstnanci určitých namáhavých profesí by tak měli mít možnost odejít do důchodu dříve,
aniž by se jim snižovala penze.
Telegraficky:
o 4. července podepsal prezident V. Klaus novelu o zvýšení soudních poplatků. Minimální
soudní poplatek bude činit tisíc korun.
o 4. července oslavily na Velehradě tisíce lidí v rámci Národní poutě příchod věrozvěstů Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu.
o 8. července odeslalo ministerstvo vnitra vládě ČR obsáhlou analýzu, podle které by vláda
neměla usilovat o zrušení Komunistické strany Čech a Moravy.
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