Týden v české politice
19. září – 25. září 2011

19. září navštívil oblast Šluknovska premiér ČR P. Nečas, ministr práce a sociálních věcí J. Drábek a
vládní zmocněnkyně pro lidská práva M. Šimůnková. P. Nečas se starosty tohoto regionu diskutoval o
konkrétních návrzích na řešení napjaté situace, která v posledních týdnech eskalovala.
20. září varoval předseda ČSSD B. Sobotka, že pokud Nečasův kabinet dokončí ekotendr, vyvolá ČSSD
hlasování o nedůvěře vládě. K ekotendru má námitky i premiér P. Nečas, který za naprosto legitimní
řešení považuje vítěze tendru nevybrat.
20. září prošel prvním čtením návrh novely ústavy, ve které by měla být zakotvena i přímá volba
prezidenta. Podporu tomuto návrhu sice přislíbila ODS, TOP 09, VV i ČSSD, ovšem každá strana si
změnu ústavy představuje jinak, odlišné návrhy se týkají i prezidentských pravomocí.
21. září demonstrovali v Praze starostové z celé České republiky za nové určení daňových výnosů.
Starostové požadují posílení rozpočtů menších měst a obcí. P. Nečas hájil návrh nového
rozpočtového určení daní, který počítá s tím, že obce dostanou více peněz na úkor čtyř největších
měst, která proti tomuto návrhu protestují. Premiér připomněl, že věří ve shodu koalice.
21. září byla zveřejněna zpráva Mezinárodního měnového fondu, podle které má česká ekonomika v
roce 2012 růst pouze o 1, 8 procenta a nikoli o 2,9 procenta, jak se předpokládalo. Vzhledem k tomu,
že nesmí být překročen stanovený deficit 105 miliard, znamená to další škrty ve veřejných financích.
21. září schválila vláda rozpočet pro rok 2012. Státní fond dopravní infrastruktury obdržel další čtyři
miliardy korun. Premiér P. Nečas zdůraznil, že vláda dodržuje slib snižovat deficit veřejných financí, za
pozitivní považuje růst výdajů na školství, vědu a výzkum. Rozpočet schválila vláda ČR jednohlasně.
21. září schválila vláda ČR strategii boje proti sociálnímu vyloučení do roku 2015. Dokument obsahuje
opatření týkající se zlepšení bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, zaměstnávání lidí z tzv. ghett.
23. září oznámil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) svůj úmysl kandidovat na prezidenta
ČR. Vstup do příští volby připouští i Karel Schwarzenberg (TOP 09), ovšem nekandidoval by proti P.
Sobotkovi, J. Švejnarovi, J. Fischerovi, kteří rovněž netají svůj zájem o prezidentský úřad. ČSSD
uvažuje o kandidatuře Miloše Zemana.
26. září uvedl ministr financí M. Kalousek, že pokud by se v příštím roce kvůli případné celosvětové
krizi vyvíjela česká ekonomika výrazně hůře, bude nutné přijmout kroky na příjmové i výdajové
stránce státního rozpočtu. Ministr M. Kalousek ve Washingtonu převzal cenu pro nejlepšího ministra
financí rozvíjejících se evropských ekonomik, kterou mu udělil mezinárodní časopis Emerging
Markets.
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21. září zfackoval M. Kalousek (TOP 09) před Poslaneckou sněmovnou PČR člověka, který ho
urážel. Incident šetří policie. Jednání M. Kalouska se nesetkalo s pochopením ani u politiků a
poslanců.
21. září byl novým generálním ředitelem České televize zvolen P. Dvořák.
23. září schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu, která má zkrátit trestní řízení, snížit počet
vazeb a uzákonit výslech formou videokonference. Novelu nyní bude schvalovat Senát PČR.
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