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Text článku
Vláda nechce kolem sebe bariéry
V uplynulém měsíci převažovala v programu poslanecké sněmovny ekonomická témata. Impulzem k debatám
bylo vystoupení premiéra k programovým prioritám vlády do doby řádných voleb a výklad ministra financí k
návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Priority vlády s prodlouženým mandátem
„Situace, kdy Ústavní soud zrušil termín předčasných voleb a volby se tudíž uskuteční v řádném termínu příští
rok, nemá v naší politické historii precedent,“ prohlásil úvodem své zprávy premiér. Pro vládu to znamená, že
povede zemi za obtížnějších podmínek, kdy se nebude moci opřít o jasnou politickou a programovou většinu v
poslanecké sněmovně, a bez nového hlasování o důvěře. Ve zprávě Jan Fischer zformuloval jedenáct principů
a závazků, jimiž se vláda chce řídit při správě země v příštích měsících.
V první řadě se zmínil o kontinuitě své úřednické vlády, sestavené z odborně zdatných nestraníků. Za zvlášť
důležitou označil nezbytnost komunikace vlády, která nestojí na koaličních základech, s parlamentem,
politickými stranami, samosprávou i veřejností. „Chci vést vládu, která naši společnost spojuje, nikoli
rozděluje,“ zdůraznil. Označil ji jako proevropskou a dokončení ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy za
klíčové. Nedojde-li k nepředvídanému propadu české ekonomiky, nepočítá premiér s hlubokými systémovými
změnami, pouze chce spolu s ministry připravit kvalitní podklady pro rozumná rozhodnutí o rozpočtu na rok
2011. Bude navrhovat jen zákony, které by byly s vysokou pravděpodobností průchodné sněmovnou.
V souvislosti s hospodářskou recesí poznamenal: „Nesdílím optimistické ná -zo ry, že ekonomická krize
začíná být minulostí, a povedu vládu v tomto směru k velké opatrnosti.“ Vládní tým zkoncipuje tzv. Exit strategii,
zásadní dokument v přípravě země na východiska z krize. V dalších bodech se zmínil o otázkách privatizace,
velkých státních zakázkách, čerpání dotací z evropských fondů, aktualizované energetické koncepci státu,
korupci a extremismu, reformách školství a financování vědy.
Rozpočet pod drobnohledem
Předmětem široké diskuse se stal vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Výklad k tomuto
dokumentu přednesl ministr financí Eduard Janota. Současně s návrhem této legislativní normy byl předložen
návrh střednědobých výdajových rámců a výhled státního rozpočtu na léta 2011 a 2012. Ve svém vystoupení
ministr mj. varoval před možnými riziky dalších negativních dopadů vývoje světové ekonomiky na Českou
republiku.
Nový český eurokomisař
Vláda akceptovala politickou dohodu dvou největších politických stran a předložila na jednání výboru pro
evropské záležitosti návrh obsadit pozici českého eurokomisaře dosavadním ministrem pro evropské záležitosti
a dlouholetým diplomatem Štefanem Fülem. V Bruselu vystřídá Vladimíra Špidlu. Portfolio, jež by měl zastávat,
bude záležitostí dalších jednání.
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Zahraniční vztahy
Delegace výboru pro zdravotnictví vedená jeho předsedou Jaroslavem Krákorou navštívila Itálii, kde hovořila se
svými protějšky ve výboru pro sociální věci a experty ministerstva práce, zdraví a sociálních politik.
Místopředseda výboru pro obranu Michael Hrbata se zúčastnil konference European Security and Defence
Policy, kterou uspořádal švédský parlament.
Z agendy výborů
Mezi nejnáročnější body jednání výborů rozpočtového a hospodářského patřil návrh rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2010 a výhled na následující dva roky. Výbor pro evropské záležitosti se za
přítomnosti zástupce ČNB věnoval návrhům dokumentů Evropského parlamentu a Rady, týkajících se dohledu
nad finančními trhy a systémových rizik v bankovním a pojišťovacím sektoru.
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zaměřil zejména na stav a problémy čerpání evropských
dotací v období let 2007 až 2013.
Foto popis| Předseda české vlády Jan Fischer před poslanci.
Foto autor| foto: archiv PSP
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