Týden v české politice
29. srpna -8. září

29. srpna se vedení ODS vyjádřilo ke kauze ministerského úředníka L. Bátory. Výkonná rada
konstatovala, že „výroky jednoho kontroverzního subalterního úředníka jsou nedůstojnou záminkou
pro bojkot jednání koaličního kabinetu v klíčovém okamžiku schvalování reforem a přípravy státního
rozpočtu na příští rok“.
29. srpna se ministr školství J. Dobeš (VV) dohodl s ministrem zahraničí K. Schwarzenbergem
(předseda TOP 09), že odvolá personálního šéfa MŠMT L. Bátoru. L. Bátora se od 1. září stal
vicekancléřem ministra školství pro majetkové věci. Ministr školství prohlásil, že na celou věc nelze
nahlížet tak, že někdo zcela vyhrál a někdo zcela prohrál. Podle jeho slov zněla dohoda s K.
Schwarzenbergem tak, že se Bátora přesune na jiný, stejně důležitý post, ale nebude mít na starosti
personální záležitosti.
30. srpna oznámil ministr vnitra J. Kubice, že v Ústeckém kraji bude v nejbližší době zřízena
pořádková jednotka, která by měla zamezit výraznému nárůstu kriminality v oblasti Šluknovského
výběžku.
30. srpna prezident V. Klaus při setkání s českými velvyslanci kritizoval schválenou vládní koncepci
zahraniční politiky, která dle jeho názoru obsahuje prázdná témata, neřeší nepříznivé tendence a
klíčové otázky v EU a nezabývá se skutečnými problémy české zahraniční politiky.
30. srpna vydali poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke stíhání předsedu poslanců VV V.
Bártu a jeho někdejšího stranického kolegu J. Škárku. V. Bárta je podezřelý z poskytnutí úplatku, J.
Škárka z přijetí úplatku.
1. září začal nový školní rok. MŠMT plánuje pilotní testování žáků 5. a 9. ročníků a tzv. smlouvy
s rodiči, které by měly jasně stanovit pravidla a povinnosti dětí a rodičů a konkrétní opatření, pokud
tyto smlouvy nebudou dodržovány. Třetí povinná zkouška bude jako součást maturitních zkoušek
zařazena až ve školním roce 2013/2014. Některé SŠ byly z důvodu nedostatku studentů sloučeny.
2. září odsouhlasili poslanci první část ze souboru sociálních opatření, mezi které patří např. vyplácení
nemocenské, rodičovské, sociálního příspěvku a příspěvku na péči. Sněmovna rovněž hlasy koaličních
poslanců přijala omezení státní podpory u stavebního spoření. Stát bude přispívat ročně maximálně
2000 Kč a pro nové i existující smlouvy se budou nově zdaňovat i úroky. Změny se týkají i DPH,
snížená DPH příští rok stoupne z 10 na 14 procent, základní zůstane zachována na 20 procentech.
2. září se ve Varnsdorfu opět konala demonstrace proti prudkému nárůstu kriminality a sociálně
nepřizpůsobivým obyvatelům této oblasti. Napětí ve Šluknovském výběžku eskalovalo v souvislosti
s násilnými incidenty. Policie, která zde v těchto dnech posílila početní stavy, se obávala především
provokací ze strany pravicových radikálů. Následujícího dne nepokoje na severu Čech pokračovaly.
Telegraficky:
 -30. srpna oznámil St. Huml, bývalý poslanec VV, že poslanci ČSSD mu umožnili účastnit se
jednání klubu ČSSD.
 -31. srpna schválila vláda ČR zavedení pozice státního tajemníka pro EU. TOP 09 označila toto
rozhodnutí jako porušení koaliční smlouvy.
 -1. září podala skupina poslanců opět návrh na omezení imunity. V rámci průchodnosti se
poslanci omezili na zrušení tzv. doživotní imunity.
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