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26. září se ministr financí M. Kalousek (TOP 09) omluvil za urážku dvou europoslanců ODS. Odvolával 

se na mimořádné vypětí, nicméně připustil, že použil výrazy, za které se hluboce stydí. Zároveň dodal, 

že svoje povinnosti v Radě ministrů Evropské unie plní svědomitě. TOP 09 považuje věc omluvou za 

uzavřenou a více se k ní nebude vyjadřovat. 

26. září oznámil předseda Českomoravského odborového svazu Jaroslav Zavadil, že odbory spolu s 

ProAlt (Občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ) svolávají 

do Prahy na 22. října protivládní demonstraci.  

27. září podepsal prezident ČR V. Klaus zákon umožňující obcím více regulovat hazard. Místo a čas 

provozování heren budou moci obce regulovat vyhláškami. Prezident podepsal i úpravu zákona o 

České televizi, která řeší financování fondu kinematografie a Státního fondu kultury. ČT bude moci 

vysílat reklamu pouze na ČT2 a ČT24. Prezident rovněž podepsal novelu zákona o soudnictví ve 

věcech mládeže. 

27. září schválila vláda ČR návrh majetkového vyrovnání mezi církvemi, dle kterého zaplatí stát v 

průběhu 30 let 59 miliard korun a církve dostanou zpět zhruba 56 procent svého majetku. 

28. září si ve Staré Boleslavi připomněli občané ČR Den české státnosti. Oslav se zúčastnil i prezident 

Václav Klaus, který ve svém projevu vyzdvihl důležitost národního uvědomění, varoval před 

rozpadem tradičního hodnotového systému a zdůraznil rovněž tradiční rodinu. 

29. září podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která 

upravuje první fázi zdravotnické reformy. Rovněž podepsal zákon, který mimo jiné zavádí 

odpovědnost majitele za vozidlo, takže tímto se ruší možnost odvolat se na osobu blízkou. 

29. září uvedl I. Wilhelm, náměstek pro vysoké školy MŠMT, že vláda zavede na vysokých školách 

školné, které nebude odložené. „Pokud bude státem stanoveno, tak bude platit okamžitě. A každý 

student bude mít jednu z povinností platit školné okamžitě“. 

30. září se ministr financí M. Kalousek (TOP 09) ostře ohradil proti pátečnímu otevřenému dopisu 

Věcí veřejných, podle kterého M. Kalousek ignoruje finanční situaci země, blokuje jednání o daňové 

reformě, odmítá svolat koaliční komisi o veřejných financích a dodat materiály ke zdanění hazardu. 

Telegraficky:  

 27. září prohlásil K. Schwarzenberg (předseda TOP 09), že v případě, že bude přímá volba 

prezidenta, bude se o tento post ucházet. Volba parlamentem ho příliš neláká.  

 27. září schválila vláda ČR národní inovační strategii plánovanou do roku 2020. 

 Při podzimním termínu opravných státních maturitních zkoušek byla celková neúspěšnost 

téměř 

 48 %, bez maturity zůstalo více než 11 000 žáků. Pětina přihlášených se k opravným testům 

nedostavila, zbytek propadl. 


