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31. října se vyjádřil ministr školství Josef Dobeš (VV) k problematice úhrady úroků z půjček na školné na vysokých školách. 
Ministr uvedl možnost, dle které by úroky z půjček v průběhu studia platil stát a po dokončení školy už by další úroky a 
jistinu spláceli sami absolventi. Podle koaličních smluv by se školné v maximální výši 20 tisíc korun za rok mělo začít platit 
od roku 2013.  

31. října představila ČSSD sedm opatření pro zmírnění dopadů ekonomické krize na českou ekonomiku. ČSSD navrhuje 
např. odložit penzijní a daňovou reformu, nezvyšovat DPH, zaměřit se na aktivní politiku nezaměstnanosti, podporovat 
diversifikaci hospodářství, schválit zákony proti daňovým únikům, převést peníze EU z fondů ministerstev na regionální 
programy. 

1. listopadu nebyl při jednání Poslanecké sněmovny PČR schválen žádný zákon. Na programu bylo projednání předloh 
důchodové, zdravotnické a sociální reformy, které vetoval a vrátil Senát. ČSSD se rozhodla schvalování zákonů 
obstrukcemi oddálit. Obstrukce ve Sněmovně kritizoval i prezident ČR Václav Klaus.  

2. listopadu se poslanci zabývali návrhem státního rozpočtu pro rok 2012. Schodek rozpočtu by měl být ve výši 105 miliard 
korun. Vzhledem k tomu, že vláda při jeho přípravě vycházela z optimističtější predikce růstu, bude rozpočet začátkem 
roku pravděpodobně novelizován.  

3. listopadu opět komplikovali poslanci ČSSD obstrukcemi ve Sněmovně přijetí reformních zákonů. Koalice odmítla i 
program mimořádných schůzí a rozhodla, že z předloh vrácených Senátem učiní jeden bod, čímž zkrátí jednání 
prodlužované obstrukcemi ČSSD, a zároveň bude zkrácena i řečnická doba poslanců. Poslanci schválili návrh na omezení 
státní podpory stavebního spoření.  

3. listopadu připustil Petr Nečas, že důchodová a daňová reforma by mohly být odloženy až na začátek roku 2014. Tento 
termín zvažuje i ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), ovšem zdůrazňuje, že oba termíny (2013, 2014) mají své 
výhody a nevýhody. 

4. listopadu schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o veřejných zakázkách. Zákon má zabránit, aby firmy 
s neprůhlednou vlastnickou strukturou vyhrávaly tendry úřadů.  

4. listopadu oznámil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09), že lékaři a sestry dostanou od ledna 2012 přidáno 6, 25 
procenta, mzdy se mohou dále zvyšovat i během roku v závislosti na ekonomické situaci. Šéf Lékařského odborového 
klubu sdělil, že odboráři zvažují protesty. 

4. listopadu pokračovaly ve Sněmovně obstrukční debaty, i když koalice přijala opatření, že projevy poslanců k jednotlivým 
bodům se zkrátí na deset minut, přičemž ke každému tématu mohou poslanci promluvit maximálně dvakrát. Koalice se 
rovněž rozhodla body slučovat, aby se vedly co nejkratší diskuze. Ve Sněmovně svá stanoviska k reformním zákonům 
zdůvodňovali i senátoři ČSSD, jejichž proslovy nelze omezovat. Jednání ve Sněmovně probíhala i v sobotu a v neděli, po 
celou dobu pokračovaly obstrukce ČSSD.  

6. listopadu v nočních hodinách prosadila koalice ve Sněmovně všech čtrnáct reformních zákonů, které se týkají 
důchodového systému, zdravotnictví, daní a sociální oblasti. Zákony, které by měly platit od počátku roku 2012, by měl 
ještě podepsat prezident. 

Telegraficky: 

 31. října navštívil Magistrát Karlovy Vary americký právník Edward Fagan, který zde nárokoval vyplacení 10 
miliard korun za dluhopisy města Karlových Varů vydaných v roce 1924. 

 1. listopadu se sešli zástupci K9, aby se dohodli na společném postupu při projednávání zákonů v Poslanecké 
sněmovně PČR.  
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