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10. října vyzval předseda ČSSD B. Sobotka J. Paroubka, který vystoupil z ČSSD, aby se vzdal funkce 

místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru. B. Sobotka zdůraznil, že tato pozice ve výboru 

náleží ČSSD. Následujícího dne ovšem oznámil, že v rámci politické kultury se ČSSD nebude účastnit 

přestřelek s  bývalými členy. 

11. října oficiálně pozval prezident ČR V. Klaus papeže Benedikta XVI. na oslavu 1150. výročí příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, které proběhne v roce 2013 na Velehradě. 

12. října doporučil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny PČR členům Sněmovny, aby v prvním 

čtení podpořili návrh státního rozpočtu pro rok 2012. Schodek rozpočtu má podle návrhu rozpočtu 

klesnout na 105 miliard proti letošním zhruba 156 miliardám.  

12. října Senát odmítl návrh na prodloužení dojezdové doby záchranné služby. Dosavadní 

čtvrthodinový dojezd záchranky byl v loňském roce dostačující přibližně pro 96 % území státu. Senát 

rovněž vetoval návrh zákona o specifických zdravotních službách, zamítl novelu zákona o zdravotním 

pojištění, návrh na omezení stavebního spoření, reformu důchodů. Vládní návrhy se vrací do 

Poslanecké sněmovny. Senát naopak schválil mezinárodní úmluvu o kontrole tabáku.  

12. října vyjádřila vicepremiérka a předsedkyně Legislativní rady vlády Karolína Peake (VV) nesouhlas 

Věcí veřejných s návrhem ministerstva spravedlnosti, aby si anonymně vlastněné akciové společnosti 

mohly vybírat, zda nechají registrovat majitele akcií, nebo je uloží do správy bank. Věci veřejné mají 

rovněž připomínky k tomu, že se nepočítá s omezením anonymních akcií v současných zákonech. 

12. října navrhly ve Sněmovně Věci veřejné, aby spolu se zachováním zvýhodnění stravenek vyškrtli 

poslanci z daňové reformy i zaměstnanecký bonus ve výši 250 Kč měsíčně. VV zastávají názor, že 

záchrana stravenek stojí za vyřazení zaměstnaneckého bonusu z reformy, i kdyby to znamenalo mírné 

zvýšení daní. Pro zachování zvýhodnění stravenek bude i opozice. 

12. října se TOP 09 vyjádřila k zákonu o veřejných zakázkách. Žádá, aby firmy, které získají veřejné 

zakázky, musely odhalit celou vlastnickou strukturu, a to až do jejího konečného vlastníka. Povinnost 

by platila po celou dobu čerpání veřejných peněz a tři roky po dokončení zakázky a týkala by se 

rovněž subdodavatelů firmy, která zakázku získá. 

13. října se shodla tripartita na řešení takzvaných předdůchodů, které by se měly týkat lidí 

v namáhavých profesích. Zaměstnavatelé budou moci v této souvislosti uplatňovat jako nákladovou 

položku daňové zvýhodnění ve výši 36 tisíc korun ročně.  

13. října zamítl Senát vládní novelu, která zpřísňuje pravidla pro výplatu podpory v nezaměstnanosti. 

Novela počítá s tím, že podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena pouze těm, kteří odpracovali rok 

za poslední dva roky (nikoli za tři roky jako dosud).  

Telegraficky: 
-13. října schválil Senát roční odklad povinné maturitní zkoušky z cizího jazyka. 
-14. října se vzdal L. Bátora funkce zástupce vrchního ředitele kabinetu MŠMT.  
-15. října byl předsedou středočeské ODS zvolen P. Bendl. 


