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18. července představila vláda ČR strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky do 

roku 2020. Premiér P. Nečas uvedl, že „ústavní zákon bude jasně definovat rozpočtovou odpovědnost 

a zaváže každou vládu k zodpovědné politice, která neohrozí stabilitu veřejných financí“.  

18. července proběhlo jednání špiček koalice K9. Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) seznámil 

přítomné se dvěma zvažovanými variantami: buď zvýšení jednotné sazby DPH na 19 % s výjimkou 

léků, tisku a knih s finálním rozpočtovým schodkem 95 miliard, nebo zůstane DPH na 17, 5 %, škrty 

budou drastičtější a deficit 105 miliard. Jednání nepřineslo žádnou shodu.  

19. července představila ODS plán týkající se volebních kampaní. Podle návrhu ODS by měla být 

zakázána nepodepsaná politická inzerce a anonymní kampaně by měly být pokutovány. Politická 

inzerce by měla být označena logem strany. Na dodržování by dohlížela nezávislá nestátní organizace 

placená z příspěvků kandidujících stran. 

19. července oznámil P. Nečas (ODS), že částka 10 – 15 miliard, kterou stát jako majoritní akcionář 

získá z dividend energetické společnosti ČEZ, bude použita na kompenzaci schodku důchodového 

systému.  

19. července ekonomičtí ministři opět nedošli ke shodě při jednání o podobě státního rozpočtu na 

rok 2012 a o změnách DPH.  

20. července dopoledne jednala vláda ČR o státním rozpočtu pro rok 2012. Jednání bylo přerušeno a 

lídři ODS, TOP 09 a VV se ve formátu K9 sešli na zasedání, při němž se snažili nalézt shodu v návrzích 

na úsporu ve státním rozpočtu. Na zasedání K9 ke shodě nedošlo, jednání vlády ČR následně 

pokračovalo. 

20. července schválila vláda základní podobu státního rozpočtu na rok 2012. Deficit má být ve výši 

105 miliard korun, DPH ve dvou sazbách 20 % a 14 %, v roce 2013 17,5 %. Ministři VV pro tuto 

variantu nehlasovali. Premiér P. Nečas zdůraznil, že se jedná pouze „o přípravný materiál k  rozpočtu“. 

21. července odmítl Senát první část zdravotní reformy týkající se vládní novely o ve řejném 

zdravotním pojištění, která by měla stanovit základní a nadstandardní péči a zvýšit poplatek za pobyt 

v nemocnici z 60 na 100 korun za jeden den.  

Telegraficky:  

 19. července si prezident ČR Václav Klaus pozval Bohuslava Sobotku, se kterým debatova l o 

aktuálních ekonomických a politických tématech a o problematice tzv. lisabonské výjimky.  

 19. července představila Národní ekonomická rada vlády (NERV) deset základních bodů, 

jejichž plnění by mělo vést ke zprůhlednění zdravotnického systému a přispět k úsporám.  

 22. července oznámil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), že zbavuje funkce šéfa 

pražského Vrchního státního zastupitelství Vlastimila Rampulu.   
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