Týden

v české politice 43 (24. 10. – 30. 10 2011)

24. října oznámili zástupci zdravotnických odborů, že zakládají krizový štáb a vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví L.
Heger nenaplňuje memorandum o zvýšení lékařských mezd o 10 % (v letošním roce již došlo ke zvýšení platu lékařů o 20
%), dali ministrovi lhůtu 14 dnů, jinak budou organizovat další protesty a podají žaloby do Bruselu a do Štrasburku.
25. října se Věci veřejné prostřednictvím Výkonné rady vyjádřily k přímé volbě prezidenta a vyslovily „vážné znepokojení
nad současným přešlapováním a nedostatečným řešením přímé volby prezidenta“. Věci veřejné žádají, aby se o přímé
volbě začalo konečně jednat v rámci koalice i v obou komorách parlamentu.
25. října sdělil jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD), že Jihočeský kraj přehodnotí svoji dosavadní podporu dostavbě
Jaderné elektrárny Temelín v případě, že vláda ČR nebude garantovat další výstavbu dálnice D3, rychlostní komunikace R3
a IV. železničního koridoru. Mluvčí ministerstva dopravy jihočeskému hejtmanovi sdělila, že o peníze na stěžejní jihočeské
komunikace se nemusí obávat.
25. října se ministr financí M. Kalousek (TOP 09) vyjádřil ke zveřejněným říjnovým prognózám české ekonomiky. Vzhledem
k tomu, že se očekává další zhoršení v souvislosti s dluhovou krizí v Evropě, je zřejmé, že je nutné počítat s celou řadou
dalších ekonomických opatření nejenom ve výdajové, ale i v příjmové stránce státního rozpočtu.
26. října odmítl Senát novelu zákona o hmotné nouzi, podle níž by kvůli splácení dluhů mohla exekuci podléhat i dávka na
živobytí. Novela by rovněž mohla umožnit, aby dlužníci mohli s úřady uzavřít dohodu o srážkách této dávky. Návrh se nyní
vrací k hlasování zpět do Poslanecké sněmovny PČR.
27. října schválil Senát návrh zákona, který zavádí trestní odpovědnost právnických osob. Měla by být zavedena u
osmdesáti trestných činů, za nichž by bylo možné zabavovat majetek či zakazovat činnost. Při závažných proviněních by
bylo možné právnické osoby dokonce zrušit.
27. října reagoval ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) na koncept řešení problémů eurozóny a hrozící finanční krizi.
Ministr řekl ČTK: „Banky, jež mají v rukou dluhopisy Řecka, budou mít problémy a s dokapitalizováním těchto bank budou
mít národní vlády problémy. Bez řešení tohoto problému nebude krize vyřešena.“
27. října se premiér Petr Nečas setkal v Bílém domě s prezidentem USA Barackem Obamou. B. Obama při setkání ocenil
vztahy mezi ČR a USA, Českou republiku označil za nejlepšího spojence, zaujal jej i český zájem vytvořit na území ČR
společnou výcvikovou základnu vrtulníkového letectva pro piloty aliance. V souvislosti s výstavbou dalších bloků JETE
ujistil P. Nečas amerického prezidenta, že v ČR proběhne „férový a transparentní tendr“.
Telegraficky:
 25. října oznámil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že strana požaduje, aby o majetkovém vyrovnání s církvemi,
které prosazuje vláda ČR, rozhodli občané v referendu.
 28. října si občané ČR připomněli 93. výročí vzniku samostatného československého státu. Při této příležitosti
udělil prezident ČR nejvyšší státní vyznamenání. V. Klaus ocenil celkem 21 osobností, mezi kterými byli vědci,
umělci, odbojáři i mladík, který zemřel při záchraně kamaráda.
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