Týden

v české politice (1. – 7. 7. 2013)

Událost týdne:
V uplynulém týdnu potvrdili účast ve vládě vedené Jiřím Rusnokem Jan Kohout (ministerstvo zahraničí),
František Koníček (ministerstvo práce a sociálních věcí), Dalibor Štys (ministerstvo školství), Martin Holcát
(ministerstvo zdravotnictví), František Lukl (ministerstvo pro místní rozvoj), Zdeněk Žák (ministerstvo dopravy),
Jiří Cienciala (ministerstvo průmyslu a obchodu), Vlastimil Picek (ministerstvo obrany) a Tomáš Podivinský
(ministerstvo životního prostředí). Předsedovi vlády Jiřímu Rusnokovi už tak chybí pouze post ministra financí,
jehož obsazení se chystá oznámit 8. července.
1. července vydalo Ministerstvo financí ČR tiskovou zprávu o státním schodku za první pololetí roku 2013.
Hospodaření státního rozpočtu skončilo se schodkem ve výši 31,5 miliardy korun.
2. července rozhodl Ústavní soud ČR o zrušení zdravotních nadstandardů. Dále zrušil část reformy, která zvýšila
poplatek (100,- Kč) za den pobytu v nemocnici, ale také penále za nevybírání regulačních poplatků.
Nadstandardy budou přímo zrušeny zhruba do 14 dnů a zbylé dvě části reformy byly zrušeny s odloženou
platností.
3. července oznámil ministr financí Miroslav Kalousek, že chystá předložit v Poslanecké sněmovně PČR změny
penzijního spoření. Změny by měly zahrnovat zvýšení věkové hranice přihlášení do druhého pilíře z 35 let
na 40 let, možnost převedení zděděného podílu buď na svůj osobní důchodový účet, či výplatu tohoto podílu,
a také například s možností vystoupení ze systému po 5 letech.
3. července schválila vláda návrh na změnu statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů
této Rady, který počítá se začleněním zástupců vietnamské a běloruské menšiny do tohoto poradního orgánu
vlády. V současné době jsou v radě mezi zastoupenými menšinami také Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Rusíni,
Rusové, Řekové, Srbové, Ukrajinci, Němci, Poláci, Romové a Slováci. Vláda se také na zasedání rozhodla navýšit
rozpočet na vědu a výzkum o 1,5 miliardy korun a také uvolnit 200 milionů korun pro dobrovolné hasiče.
3. července publikovalo Středisko analýz a empirických průzkumů (SANEP) tiskovou zprávu o hodnocení
odstupujícího premiéra a vlády. 78,3 % dotázaných občanů bylo s činností vlády nespokojeno. Jako absolutně
nejhorší vládu od roku 1993 hodnotilo odstupující vládu 32,1 % dotázaných a jako jednu z nejhorších 24,7 %
dotázaných.
3. července jmenovala vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby Ondřeje Filipa radním
Českého telekomunikačního úřadu.
Evropská komise vydala výroční zprávu o čerpání peněz z evropských fondů, podle které byla Česká republika
nejhorší zemí Evropské unie v dohledu na čerpání těchto peněz. Komise byla velmi kritická k ministerstvu
financí, které nezvládlo dohlížet na pravidla čerpání a jeho audity v jednotlivých programech.
Telegraficky:
 1. července vydal Český statistický úřad tiskovou zprávu o míře nezaměstnanosti, která v měsíci květnu
dosáhla 7,2 %.
 1. července podal David Rath předsedovi Krajského soudu v Praze R. Pacovskému o propuštění na hlasování
žádost o rozpuštění Poslanecké sněmovny.
 4. července jmenovala ministryně kultury Alena Hanáková nového generálního ředitele Národní galerie,
a to Jiřího Fajta, který se ujme své funkce 1. září.
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