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5. září reagoval prezident ČR V. Klaus na slova ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga (TOP 09), 
která pronesl v nedělním pořadu Otázky V. Moravce, ve kterém prezidentovi doporučil, „ať se 
nechová jako zábavný provokatér“. Hrad ve svém tiskovém prohlášení uvedl: „Prezident republiky 
považuje za smutné, že se ministr zahraničí-místo toho, aby eventuálně seriózně obhajoval svou 
práci, snížil se k hrubým osobním útokům na prezidenta republiky.“ 

6. září schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou 
v červenci odmítl Senát. Změny se týkají např. zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici z 60 na 
100 korun, zavádí se standardy a nadstandardy zdravotní péče, které je nutné zprvu definovat a které 
jsou podle kritiků v rozporu s Ústavou, třicetikorunový poplatek se bude platit za celý předpis, nikoliv 
za jednotlivé položky, léky do 50 korun si budou hradit sami pacienti, počítá se i se zavedením aukce 
na nákup léků. Novela, kterou ještě podepíše prezident ČR, by měla platit od ledna 2012. 

6. září přijala Poslanecká sněmovna PČR novelu loterijního zákona, která zpřísňuje omezení hazardu a 
loterií. Poslanci rovněž odsouhlasili, že mladiství pachatelé závažných trestných činů budou muset 
zůstat v ochranné léčbě i po dovršení 18 let na neomezeně dlouhou dobu. Schválená novela trestního 
zákoníku počítá rovněž s vyššími tresty za korupci, trestáním pletich při veřejné soutěži či kupčení 
s hlasy voličů. Poslanci také odsouhlasili novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

7. září zveřejnila BIS ve své výroční zprávě informace o nestandardním chování některých soudců a 
státních zástupců, o úniku informací z databáze soudů či státních zástupců a o korupčním jednání. 
Vážným problémem je rovněž klientelismus, který nahrazuje klasickou korupci. 

7. září schválila Poslanecká sněmovna PČR hlasy koaličních poslanců návrh zákona o zdravotních 
službách, který je součástí zdravotnické reformy ministra zdravotnictví L. Hegera (TOP 09). Reformní 
zákony, které by měly platit od ledna 2012, by měly posílit a ujasnit práva pacientů, nahradit 
zastaralé normy, přesně definovat zdravotní péči a zdravotní službu. Byl schválen zákon o 
zdravotnické záchranné službě, zákon o specifických zdravotních službách a novela zákona o 
zdravotním pojištění.  

9. září odsouhlasila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákoníku práce. Poslanci rovněž schválili trojici 
zákonů penzijní reformy: zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření i 
související technickou novelu. Poslanecká sněmovna schválila také sociální reformu, jejíž součástí je 
novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, novela zákona o zaměstnanosti a novela zákona o 
poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním. Výraznou změnou budou rovněž elektronické 
sociální karty, zavedení tzv. jednotného výplatního místa a zapojení pracovních agentur do 
zprostředkování práce. 

Telegraficky: 

• 6. září obvinila policie šéfa poslanců VV Víta Bártu z podplácení a bývalého místopředsedu 
strany J. Škárku z přijetí úplatku. Oba politici trvají na své nevině. 

• 7. září se u ruského města Jaroslavl zřítilo letadlo, na jehož palubě zemřeli i tři čeští elitní 
hokejoví reprezentanti. 

• 8. září projednávala vláda ČR rozpočet na rok 2012, který počítá se schodkem 105 miliard 
korun. 


