Týden

v české politice 52 (26. 12. – 31. 12. 2011)

26. prosince vyzval Michal Hašek (ČSSD), jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR, vládu Petra
Nečase a zvláště ministra dopravy Pavla Dobeše (VV), aby byl zahájen audit na Ředitelství silnic a dálnic. M.
Hašek zdůraznil: „ Jsem si jistý, že takový krok by znamenal hospodárnější stavby dopravní infrastruktury,
zejména silnic.“
26. prosince oznámil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), že od roku 2013 chce zrušit roční odměny,
které jsou poukazovány poslancům za členství ve správní a dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.
VZP by mohla tímto způsobem ušetřit až šest miliónů korun ročně. VZP je jednou z posledních veřejných
institucí, v jejíž správní a dozorčí radě si mohou poslanci přivydělat.
27. prosince podepsal prezident ČR Václav Klaus pět zákonů souvisejících s reformou daní: 1) zákon o
změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných
zákonů (soubor 72 novel zákonů týkajících se „jediného inkasního místa“, novela zákona o loteriích), 2)
školský zákon (zmírňuje např. administrativní zátěž a zavádí funkční období ředitelů), 3) zákon o
mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, 4) zákon o Finanční správě České
republiky, 5) zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR.
28. prosince sdělil ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), že začátkem roku 2012 podá ministerstvo
financí civilní žalobu, kterou se bude domáhat několika miliard korun zabavených ve Švýcarsku kvůli
podezření z praní špinavých peněz při privatizaci Mostecké uhelné společnosti. Proti rozhodnutí
švýcarského soudu, který ČR znemožnil připojit se k trestnímu řízení proti bývalým manažerům MUS, se
ministerstvo financí odvolá.
28. prosince představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) plán ministerstva spravedlnosti na zpřísnění
postihu drobné kriminality. Součástí zákona, kterým se bude v prvním čtvrtletí roku 2012 zabývat vláda ČR,
je zavedení registru přestupků, který by evidoval méně závažnou trestnou činnost občanů. Ministr
zdůraznil: „Cílem je zpřísnit a zefektivnit boj proti drobné kriminalitě.“ U přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití má platit zásada „třikrát a dost“.
29. prosince uvedl náměstek pro evropské záležitosti ministra školství Michal Zaorálek, že Evropská komise
na základě výsledků auditu upozornila na chyby v čerpání peněz v jednom z evropských dotačních
programů. Náměstek Zaorálek zdůraznil, že se jedná o závažný problém České republiky, na jehož řešení je
nezbytná spolupráce s dalšími úřady – s ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj.
29. prosince oznámila ČSSD, že v roce 2012 omezí párování koaličních poslanců. Jeroným Tejc (předseda
poslaneckého klubu ČSSD) sdělil, že klub ČSSD „pro rok 2012 provede opatření k zajištění vyšší účasti,
například omezením párování koaličních poslanců“.
29. prosince prohlásil Petr Gazdík (předseda poslanců TOP 09 a STAN), že ministr školství Josef Dobeš (Věci
veřejné) by měl vyvodit osobní odpovědnost z kauzy pozastavení operačního programu EU Vzdělání pro
konkurenceschopnost, neboť Evropská komise zjistila při auditu chyby při zadávání veřejných zakázek.
Náměstek pro evropské záležitosti M. Zaorálek uvedl, že se nejedná o zastavení programu jako takového,
nedostatky se staly v letech 2008 a 2009.
Telegraficky:
 30. prosince zveřejnilo ministerstvo vnitra, že již připravilo zákon, podle kterého má na začátku roku
2013 probíhat přímá volba prezidenta. Prováděcí zákon upravuje i předvolební kampaň.
 31. prosince se sešli na Velké Javořině, nejvyšším vrchu Bílých Karpat, Češi a Slováci, aby si připomněli
rozdělení České a Slovenské federativní republiky.
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