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Událost týdne: 

25. ledna schválila vláda ČR půjčku eurozóně ve výši 1,5 miliardy korun. V přepočtu téměř 38 miliard korun z devizových rezerv 

centrální banky půjčí ČR Mezinárodnímu měnovému fondu. Půjčka bude rozdělována problematickým státům eurozóny. Vláda 

ČR odmítla poskytnout částku ve výši téměř 90 miliard. Státy eurozóny by rovněž měly podepsat smlouvu o tzv. fiskální unii, t j. 

Brusel by kontroloval státní rozpočty jednotlivých zemí a sledoval jejich fiskální politiku. Podmíněně byla odsouhlasena smlouva 

o kontrole rozpočtů zemí eurozóny, po vyjasnění několika bodů bude potvrzena parlamentem, nebo referendem. Následujícího 

dne vyhověla Rada České národní banky žádosti vlády o poskytnutí půjčky 1,5 miliardy eur (přibližně 38 miliard korun) 

Mezinárodnímu měnovému fondu za podmínky, že parlament schválí státní záruku za možné ztráty ČNB. Další půjčku ČNB pro 

MMF nedoporučuje, ovšem za příslibu garancí je ochotna ji poskytnout. 

 

23. ledna skončilo nezdarem jednání mezi ministrem školství Josefem Dobešem (Věci veřejné) a zástupci akademických senátů 

vysokých škol. Ministr odmítl stáhnout z jednání vlády návrhy na reformu vysokých škol. K reformě vysokého školství se vláda 

zavázala ve svém programovém prohlášení. Pokud nedojde k dohodě s ministerstvem, připravují vysoké školy na únor další 

protestní akce.  

 

23. ledna zveřejnila agentura STEM výsledky průzkumu o vnímání politické situace. Celkem 16 procent hodnotilo situaci kladně, 

spokojeni s politickou situací jsou zvláště příznivci ODS a TOP 09. S prací prezidenta je spokojeno 67 procent respondentů, s prací 

vlády 30 procent dotazovaných, s prací zákonodárců 20 procent. 

 

24. ledna komentoval ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) snahy o uspořádání referenda o připojení se k unijní smlouvě o 

fiskální odpovědnosti. Prohlásil, že „ v očích svých kolegů ze zemí Evropské unie četl totální nepochopení tohoto postoje“. 

Ministr dodal, že se „nediví, že by to také nepochopil“. 

 

26. ledna schválila vláda ČR věcný záměr změny ústavy, který by umožnil přímou volbu starostů. Zákon, který by posílil váhu 

preferenčních hlasů v krajských volbách, by měl platit už v letošních podzimních krajských volbách. Návrh předložil poslanec za 

TOP 09 a Starostové, podporu má u ODS i VV, nicméně ODS a ČSSD si nejsou jisté, zda se změnu podaří prosadit již pro letošní 

volby. 

 

27. ledna potvrdil náměstek MŠMT, že Evropská komise odmítla ministerstvu proplatit 1,2 miliardy z programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost z důvodu vážných nedostatků, které nebyly doposud odstraněny. Ministr J. Dobeš (VV) o problému ví, 

premiér P. Nečas (ODS) jej vyzval, aby problémy vyřešil do dubna 2012. 

 

29. ledna uvedl B. Sobotka (ČSSD), že nesouhlasí s jednotnou sazbou daně z přidané hodnoty. „Pro sociální demokraty je 

důležité, aby tady zůstala snížená sazba daně z přidané hodnoty.“ Sníženou sazbu DPH nevylučuje ani ministr financí Miroslav 

Kalousek (TOP 09), diskusi o nižší sazbě DPH otevře v koalici pro následující roky, nikoliv pro rok 2012. 

 

Telegraficky: 

 24. ledna se prezident ČR vyjádřil k otázkám nezbytnosti reformy vysokého školství. Protesty akademiků jej pobuřují. 

 25. ledna začala vládní diskuse o zákonu o tzv. konstruktivním vyslovení nedůvěry vládě, který by měl být v platnosti 

v příštím volebním období. Návrh zákona má opozici ztížit vyslovení nedůvěry vládě. 

 26. ledna oznámil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že ČSSD se rozhodla předložit v Senátu návrh na snížení dolní sazby 

ze 14 na 10 procent u novin, časopisů, knih a pomůcek pro nemocné a postižené.  

 28. ledna prohlásil ministr financí Miroslav Kalousek, že tuzemská ekonomika by v tomto roce měla skončit kladnou 

nulou, respektive pár desetin procenta v plusu. 

 


