Týden

v české politice 47 (21. 11. – 27. 11. 2011)

21. listopadu odhlasovala pražská ODS konec koalice s ČSSD. Boris Šťastný (ODS) ve zdůvodnění návrhu, který předložil,
uvedl: „Praha se v koalici ODS a ČSSD, kterou provází řada neshod a střetů, řítí do rozpočtové pasti v podobě drastického
zadlužení a neschopnosti úspor investičních i běžných výdajů ve všech resortech“.
22. listopadu podepsal prezident V. Klaus zákon o postupném zvýšení DPH. Během dvou let by se obě sazby měly sjednotit
na 17, 5 procenta. Zvýšení DPH přinese zdražení potravin, léků, sociálních a zdravotních služeb, vody, tepla, vstupenek na
sportovní a kulturní akce, městské hromadné dopravy.
23. listopadu byla zřízena pracovní skupina, která se bude zabývat kauzou Mostecké uhelné společnosti a zaměří se
především na způsob, jak se co nejefektivněji připojit k žalobě švýcarských úřadů. Na švýcarských účtech leží zhruba
dvanáct miliard korun a škoda způsobená českému státu je podle podané žaloby minimálně 3,4 miliardy korun.
23. listopadu představil prezident ČR Václav Klaus svoji nejnovější knihu Evropská integrace bez iluzí. Prezident uvedl, že
jsme se „dostali do slepé uličky a zbývá už jen cesta zpět, slepou uličkou žádné vpřed neexistuje“. Prezident připomenul,
že nikdy neměl iluze o EU, takže nemá ani co ztrácet.
23. listopadu se premiér vyjádřil k ohlášené demonstraci odborů proti korupci. Přirovnal protikorupční iniciativy k
„partyzánům, kteří se začali objevovat v dubnu 1945, když se vědělo, že se vyhraje. Jsou to protikorupční partyzáni z
dubna 1945“.
24. listopadu uvedl premiér P. Nečas, že vláda ČR hodlá podat správní žalobu týkající se pozastavení činnosti KSČM. Návrh
správní žaloby by měl být připraven i přesto, že čtyři expertní analýzy vládě tento postup nedoporučily, neboť pro podání
návrhu na pozastavení či zákaz činnosti neexistuje žádný legitimní důvod.
24. listopadu prohlásil R. John (VV), že Věci veřejné budou žádat o svolání schůzky špiček vládní koalice, aby se dohodl
společný postup při jednání se Senátem, aby byly napraveny chyby, které vznikly při schvalování změn zdanění hazardu.
24. listopadu byly dokončeny zásadní změny na pražském magistrátu. Primátoru B. Svobodovi (ODS) se podařilo dojednat
s TOP 09 dohodu, z vedení radnice byli odvoláni sociální demokraté a zvoleni zastupitelé za TOP 09, B. Svoboda zůstal
primátorem. Regionální rada OSD schválila rozhodnutí zastupitelů za ODS, koaliční smlouvu mezi ODS a TOP 09 a vyjádřila
podporu primátorovi Svobodovi.
24. listopadu oznámil prezident Václav Klaus, že se „změnou důchodového systému, jak ji přinášejí tyto zákony,
nesouhlasí“.
27. listopadu oznámil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09), že úhradová vyhláška počítá v příštím roce s navýšením na
103 procent letošního stavu.
Telegraficky:
 21. listopadu jmenoval prezident Václav Klaus dvacet nových soudců. Prezident připomenul, že soudcovský sbor
by se neměl již dále rozšiřovat.
 24. listopadu oznámilo ministerstvo zdravotnictví, že platnost nadstandardů ve zdravotní péči vstoupí v platnost
pravděpodobně až v dubnu či květnu.
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