Týden v české politice
3. října – 9. října 2011

3. října navštívil prezident ČR Václav Klaus Gymnázium na tř. Kapitána Jaroše v Brně. Při té příležitosti
se vyjádřil i ke stavu českého školství. Zdůraznil, že v případě státních maturit je správné držet se
jednotné osnovy, ovšem není správné „úroveň tím posledním bodem - státní maturitou stahovat“.
Kvalitu vysokého školství, dle názoru prezidenta, degradují „nejrůznější, mnohdy i pofidérní vysoké
školy“.
4. října potvrdil ministr práce a sociálních věcí, že již v současnosti existuje možnost omezit
poskytování dávek v hmotné nouzi při neplnění některých povinností, např. při docházce do školního
zařízení. Toto pravidlo se ovšem uplatňuje pouze výjimečně.
4. října podal P. Nečas prezidentovi V. Klausovi návrh na odvolání ministra zemědělství Ivana Fuksy.
Prezident ministra Fuksu na návrh premiéra odvolal. I. Fuksa se domnívá, že jeho odvolání souvisí se
situací v ODS, ve funkci ministra zemědělství nijak nepochybil. P. Nečas odmítl, že by k odvolání I.
Fuksy vedl vnitrostranický boj v ODS, zdůraznil, že s prací ministerstva zemědělství byl nespokojen.
Novým ministrem zemědělství byl 6. října jmenován P. Bendl (ODS).
5. října představil J. Paroubek název nové strany: Národní socialisté - levice 21. století. 8. října byl
z České strany národně socialistické (ČSNS 2005) vyloučen její předseda K. Janek. Dle oznámení
prvního místopředsedy nadále pokračují jednání o integraci J. Paroubka.
6. října prohlásil na ekonomickém fóru v Praze ministr financí M. Kalousek (TOP 09), že předpokládá,
že do druhého pilíře důchodového systému se v průběhu let zapojí až polovina ekonomicky aktivního
obyvatelstva, tedy 2, 5 miliónu lidí.
6. října odmítli senátoři hlasy opozice návrh zákona o zdravotních službách, který je součástí druhé
fáze reformy zdravotnictví, kterou předložil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09).
7. října schválili senátoři novelu trestního zákoníku, dle které bude kupčení s hlasy považováno jako
trestný čin. Novela má zpřísnit o dva roky na deset let vězení trest za úplatkářství nebo za pletichy při
zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži.
7. října představil ministr školství Josef Dobeš (VV) poslední verzi věcného záměru nového
vysokoškolského zákona. Návrh zákona počítá se školným a financováním škol podle kvality, nikoliv
podle počtu studentů. V roce 2012 již bude pětina rozpočtu škol závislá na kvalitativních ukazatelích
jako výsledky ve vědě nebo uplatnění absolventů. Zákon zavádí školné (ve výši maximálně 10 000 Kč
za semestr) a počítá se slučováním vysokých škol.
7. října Senát odmítl novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Návrh je součástí daňových změn
souvisejících s reformou penzijního systému. Senát rovněž zamítl změny v systému sociálních dávek,
prodloužení platnosti balíčku úsporných opatření v sociální oblasti a novelu zákoníku práce.
Telegraficky:
 7. října potvrdil mluvčí vlády ČR, že koncem října přijme prezident USA B. Obama premiéra
vlády ČR P. Nečase.
 7. října vystoupil expředseda ČSSD J. Paroubek z ČSSD: Stranu opustil i poslanec J. Šlégr a
předseda ČSSD v Teplicích P. Bendl.
 8. října proběhla v Ústí nad Labem protiromská demonstrace, mezi jejími účastníky byli i
extrémisté. Protesty se konaly i ve Varnsdorfu.
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