Týden v české politice
12. září -18. září 2011

12. září se prezident ČR V. Klaus vyjádřil k situaci ve Šluknovském výběžku, kde místní obyvatelé
v poslední době vyjadřují značnou nespokojenost se způsobem řešení soužití se sociálně
nepřizpůsobivými občany. V. Klaus se domnívá, že „stát musí zasáhnout silou, aby tyto nepokoje
skončily“. Prezident doplnil, že to je pouze krátkodobé řešení, které je třeba odlišit od dlouhodobého.
To by mělo mít za následek, že ghetta se sociálně vyloučenými občany nebudou vznikat.
12. září se na demonstraci ve Varnsdorfu opět sešli obyvatelé města, aby ironicky poděkovali policii
za bezpečnostní opatření při sobotní demonstraci, která proběhla proti sociálně nepřizpůsobivým
občanům měst ve Šluknovském výběžku.
13. září navštívil prezident ČR V. Klaus Karlovský kraj a při té příležitosti vysvětlil své pondělní
komentáře situace ve Šluknovském výběžku. Zdůraznil, že „stejný problém, ale v daleko větší míře
nyní řeší v podstatě celá západní Evropa. A příliš se to zatím nedaří“. Dle prezidentova názoru spočívá
„krátkodobé řešení v tom, že je třeba zamezit násilí v regionu. A to nemůže udělat nikdo jiný než
orgány státu“.
13. září jednali zástupci stran vládní koalice o otázce státního tajemníka pro EU. Jednání ve formátu
K9 ovšem žádné výsledky nepřineslo. Se vznikem funkce nesouhlasí TOP 09, domnívá se, že tajemník
bude zasahovat do kompetencí ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga (TOP 09).
14. září došlo na jednání vlády ČR k neshodě mezi koaličními partnery v otázkách týkajících se
církevních restitucí a finančních prostředků na dopravní infrastrukturu. Věci veřejné nechtějí podpořit
vyrovnání se s církvemi dříve, než kabinet odsouhlasí miliardy na dopravní stavby. Koaličním
partnerům se postoj VV nelíbí, ministr financí situaci označil jako „klasické vydírání, na které nebude
v médiích reagovat“.
14. září bylo na programu vlády ČR další jednání o rozpočtu na rok 2012. Jednání bylo ovšem opět
přerušeno, neboť ministři za VV požadují navýšení rozpočtu ministerstva dopravy. Vláda ČR musí do
Poslanecké sněmovny PČR rozpočet odevzdat do konce měsíce září.
14. září oznámil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, že na základě prohlášení Bezpečnostní informační
služby ohledně korupce a klientelismu v justici podá žaloby na zhruba desítku soudců. Ministr uvedl,
že ho informace z výroční zprávy BIS nepřekvapily a jeho úřad na základě informací připravuje novely,
které mají korupci a propojenost soudců a státních zástupců s podsvětím omezit.
15. září opustil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) z důvodu nevolnosti předčasně jednání
tripartity. Vzhledem k tomu, že tripartita nebyla usnášeníschopná, bylo jednání následně přerušeno.
17. září probíhalo v kině ve Varnsdorfu setkání vedení města s občany, kteří jsou nespokojeni
s napjatou situací v regionu a stěžují si na nezájem politiků o oblast Šluknovska. Odpoledne se konala
další demonstrace proti sociálně nepřizpůsobivým občanům a rostoucí kriminalitě v regionu.
Telegraficky:


14. září skončil ve funkci generálního ředitele elektrárenské společnosti ČEZ Martin Roman.



18. září uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09), že v úterý proběhne
mimořádné jednání tripartity, které se bude zabývat návrhem státního rozpočtu.
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