Týden

v české politice (19. 3 – 25. 3. 2012)

Událost týdne:
21. března schválila vláda ČR zmrazení výdajů jednotlivých resortů v celkové výši 23, 6 miliardy
korun. Navrhované škrty v resortu MŠMT ve výši 2, 5 miliardy korun (místo původně uvažovaných
4, 5 miliardy) odmítl ministr školství Josef Dobeš a na post ministra školství rezignoval. Demisi
podal oficiálně 22. března. J. Dobeš nestihne do konce března připravit všechny naplánované
programy z Evropské unie za 6, 2 miliardy korun. Chce proto přesunout 2, 5 miliardy korun přímo
školám na zlepšení přírodovědných a technických oborů a na modernizaci vysokých škol.
19. března zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad výsledky prověřování přípravy a průběhu státních maturit.
Podle výsledků kontroly nedošlo k naplnění vytčených cílů, maturitní zkouška se nestala klíčovým
kritériem pro přístup na vysokou školu a některé prvky realizace maturitní zkoušky nepřispěly
k naplnění cíle zvýšit objektivitu a srovnatelnost maturitní zkoušky jako celku.
19. března řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil, že ČMKOS
vyhodnotila situaci jako „už dále neúnosnou“ a vyzval vládu k zastavení reformních kroků. V opačném
případě vyzvou odboráři vládu k demisi. 21. dubna by se měl uskutečnit protest proti vládním
reformám a škrtům.
20. března se sešla Poslanecká sněmovna, aby na výzvu ČSSD hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě
premiéra Nečase. Poslanci vládu, jak se očekávalo, nesvrhli.
22. března zveřejnil premiér P. Nečas (ODS) opatření, která by chtěla vláda v součinnosti s Národní
ekonomickou radou realizovat v rámci změny financování vysokých škol. Zdůraznil sledování kvality
výuky, rozdělení výše plateb za prezenční a dálkové studenty, podporu špičkových pracovišť či
vzájemné posuzování akreditace jednotlivých vysokých škol.
22. března se vyjádřil premiér P. Nečas ke kauze odposlechu telefonátů P. Béma s podnikatelem R.
Janouškem. Zdůraznil, že kauzu chce zhodnotit až poté, co k ní bude známo více informaci. Celý
případ je vyšetřován pro podezření z trestného činu úniku utajované informace. Policie se také začala
zabývat samotným obsahem telefonních rozhovorů. Janoušek navíc 24. března v opilosti boural, srazil
ženu a poté se snažil utéci před policií. Obviněn byl ze dvou trestných činů.
22. března prohlásil po jednání s premiérem P. Nečasem eurokomisař J. Hahn, že dotace z evropských
fondů budou v letech 2014 – 2020 k dispozici jen pro země, které zabezpečí jejich správné využití.
23. března opustili zástupci odborů jednání tripartity, neboť nesouhlasili s materiály vlády, které se
týkaly úsporných opatření pro roky 2013 a 2014. Premiér P. Nečas prohlásil, že zástupci odborů na
jednání přišli rozhodnuti, že z něj odejdou.
Telegraficky:
• 21. března schválili poslanci novelu poštovního zákona. Česká pošta by tak pravděpodobně od
příštího roku ztratila poslední monopol. Novelu ještě posoudí Senát.
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