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Šetřit se nebude

PETR KOLÁŘ, LUCIE VADLEJCHOVÁ,
ĽUBICA VANÍKOVÁ

PRAHA Česká veřejnost se ještě
ani neoklepala z názorových veleto-
čů české politické špičky – a už je
zde další „jistá“ dohoda.

Politici napříč stranami se včera
ve sněmovně na poslední chvíli do-
hodli na souboru opatření, která
mají snížit deficit státního rozpočtu
z 230 na 170 miliard. Tak to ales-
poň po schůzce u premiéra Jana Fis-
chera tvrdí.

Jak dlouho bude platit tentokrát,
se dozvíme už brzy. Dnes se totiž

mají političtí lídři setkat znovu. Do-
jednaný návrh navíc ještě mají po-
suzovat poslanecké kluby jednotli-
vých stran. Až pak o balíku bude
jednat sněmovna, která ho v Milo-
slavem Vlčkem vyhlášeném stavu
legislativní nouze může přijmout
už dnes, nejpozději však v pátek.

Včerejší dohoda na změnách pů-
vodního tzv. Janotova balíku vychá-
zela vstříc spíše levici.

Především socialisté také včera
jako svoji zásluhu vyzdvihovali, že
rodičovský příspěvek, porodné
a mateřská zůstaly v původní výši
a nesníží se, jak s tím počítal původ-

ní Janotův návrh. Snižovat se nebu-
dou ani příspěvky postiženým li-
dem na sociální služby.

Levice ale zase musela pravico-
vým stranám ustoupit od vyššího
zdanění bohatých lidí s příjmy nad
145 tisíc korun měsíčně.

Šéf socialistů Jiří Paroubek poté
tvrdil, že Janotou plánovaný deficit
ve výši 155 miliard se zvedne o 8,3
miliardy korun. Tedy na 163,6 mili-
ardy. Později experti ODS a ČSSD
vyčíslili schodek na 159 miliard ko-
run.

„Pochopitelně musím respekto-
vat dohodu předsedů nejsilnějších

politických stran a pana premiéra.
Víc to nebudu komentovat, ne-
znám teď detaily,“ reagoval Janota
na výsledek dohody po zasedání
rozpočtového výboru sněmovny,
který se konal ve stejný čas jako
schůzka lídrů s Fischerem. Podle
šéfa ODS Mirka Topolánka se jed-
ná o „kosmetické změny“ a dohoda
je „svým způsobem vyvážená“. Ze-
jména občanským demokratům
a TOP 09 se ale úpravy příliš nelíbí
a nebudou pro žádné pozměňovací
návrhy.

Rozpočtový výbor sněmovny
kromě jiného podpořil snížení pla-

tů ústavních činitelů o čtyři procen-
ta, jak původně prosazoval ministr
financí, než se proti tomu postavili
soudci. Paroubek ale včera ozná-
mil, že socialisté budou trvat na
dvaceti procentech. Tato věc však
není součástí balíku opatření, takže
ho nemůže ohrozit.

Situaci včera vyhrotil i sám Jano-
ta. Ten dopoledne prohlásil, že po-
kud by sněmovna úsporná opatření
nepřijala, ve své funkci skončí.
„Pod takový rozpočet se nepodepí-
šu, to raději nebudu ministrem fi-
nancí,“ sdělil doslova Janota.
Pokračování na straně 2

MARTIN ZVĚŘINA
Politici nám vče-

ra odpoledne tvrdi-
li, že se domluvili.
Zda je to pravda,

se přesvědčíme teprve dnes. Shod-
li se prý na tom, že budou rozhazo-
vat víc, než plánoval ministr finan-
cí Janota. Každý získal symbolic-
kou kost, levice udržela přídavky
a výši některých dávek, pravice
dostala nabídku opuštění daňové
progrese a nezvyšování firemních
daní. Vcelku je nutno říci, že poli-
tici dělají opak toho, k čemu vyzý-
vá ministr Janota – k šetření. Ráno
mají experti ještě jednat o konkrét-
ní podobě univerzálního pozměňo-
vacího návrhu, ze kterého nebude
mít státní kasa prospěch.

Na včerejší ekonomické konfe-
renci se pan Janota vyslovil jedno-
značně – aktuální opatření jsou
jen začátkem, příští vláda bude
muset začít opravdu šetřit. Jenže
jak to vypadá, politici nevnímají
situaci jako vážnou. Asi se upína-
jí k možnosti, že příští rok ekono-
mika začne růst. Jenže to vůbec
není jisté.

Rostoucí nezaměstnanost jen
prohloubí nesnáze státu, výběr
zdravotního pojištění poklesne, ná-
klady na podpory a dávky stoup-
nou. Dluhy bude muset někdo pla-
tit, ale věční slibovači ráje na
zemi pod vládou té či oné strany
se o nic takového stále nezajímají.
Špička politikova vlastního nosu
může být vzdálena stovky mil.

Kompromis

Na čem se domluvili šéfové
politických stran:

Levice ustoupila od vyššího
zdanění lidí s příjmem nad 145
tisíc Kč měsíčně. Nově měla daň
činit 23 procent.

Pravice ustoupila od požadavku na
snížení rodičovského příspěvku
o 10 procent, snížení porodného
na 10 tisíc a snížení příspěvků na
péči.

JOSEF KOLINA

PRAHA Více než rok si mostecký
autodrom užíval svého výsadního
postavení. Byl to jediný polygon
v Česku, kde si mohli šoféři po ab-
solvování placeného kurzu bezpeč-
né jízdy odmazat tři trestné body.

Nyní mostecký monopol končí.
Novým místem, kde bude možné
body odečíst, je Sosnová u České
Lípy. Licenci od Libereckého kraje
tu získali v půli září, první skupinu
zájemců o odečet přivítají v říjnu.
Největší devízou nového „odečíta-
cího centra“ bude cena tamních kur-
zů. Za sedmihodinové školení tam
zájemci zaplatí 3900 korun. Tedy
o 1500 korun méně než v Mostě.

Sosnová ale za možnost odečítá-
ní bodů zaplatila desítky milionů

korun. Musela totiž areál moderni-
zovat, aby splnila podmínky záko-
na. Za přispění poslance ODS Ol-
dřicha Vojíře se totiž v zákoně obje-
vily podmínky, které mohl v té
době splnit pouze Most. Například
smykovou desku, jedno z pěti po-
vinných cvičišť, jiný polygon
v zemi neměl. Spekulace, že byl zá-
kon ušit mosteckému autodromu
přímo na míru, posiluje fakt, že
zmíněný zákonodárce z Mostu po-
chází a zná se s lidmi z autodromu.
On sám to odmítá.

Není překvapením, že Most ná-
sleduje zrovna Sosnová. Jde totiž
o jeden z největších a nejbohatších
polygonů v Česku. Příští rok se
chystá na odečet bodů i cvičiště
v Jihlavě.
Pokračování na straně 4

TEREZA ŠUPOVÁ

LONDÝN/PRAHA Vyčkejte s pod-
pisem Lisabonské smlouvy. My na
jaře vyhrajeme volby, uspořádáme
o ní referendum a to bude zname-
nat její konec. Takové je vyznění
dopisu, který napsal lídr britských
konzervativců českému prezidento-
vi Václavu Klausovi.

O existenci dopisu jako první in-
formovala britská média. „Jde
o zcela osobní dopis, třístránkový,
psaný rukou, dostal jsem ho v polo-
vině července,“ potvrdil včera ve-
čer i samotný Václav Klaus. „Ne-
měl jsem tehdy pocit, že takto psa-
ný dopis mám předvádět médiím,“
dodal český prezident.

Vůdce konzervativců David Ca-
meron v něm podle něj slibuje, že
v momentě, kdy zvítězí v parla-
mentních volbách, vyhlásí o Lisa-
bonu referendum. „V tomto smys-
lu by se jim hodilo, aby Lisabonská
smlouva nebyla ratifikována,“
upřesnil Klaus. Jak řekl, nemyslí
si, že by dopis ovlivnil jeho další
kroky. „Byl mi přinesen jako dů-
kaz, že to britští konzervativci mys-
lí s referendem vážně, a já to i tak
chápu,“ dodal prezident.

I konzervativci odmítají, že by
chtěli na českého prezidenta něja-
kým způsobem tlačit. „Nevyzývali
jsme prezidenta Klause k nějaké
akci. Jen jsme mu velmi jasně vylí-
čili náš postoj k Lisabonské smlou-

vě,“ citovala mluvčího agentura
AFP. Ratifikace smlouvy zatím
není dokončena v Irsku, Německu,
Polsku a Česku. Irové dokument
nejspíš schválí v referendu 2. října,
poté ho chtějí podepsat polský i ně-
mecký prezident. Václav Klaus
tedy zůstane tou jedinou nezná-
mou. I proto na něj konzervativci
spoléhají. Jejich vítězství v parla-
mentních volbách je totiž více než
jisté, stejně jako fakt, že Britové by
smlouvu v referendu nejspíš odmít-
li. Klaus se zatím nevyjádřil, kdy
hodlá dokument podepsat. V úterý
novinářům řekl, že ho to „netrápí,
protože Lisabonskou smlouvu od-
mítnou Irové v referendu“.
Více čtěte na straně 6

Monopol končí, smazat body
lze už i v Sosnové. A levněji

Poslední kamzíkovy dny. Od roku 1913 žil tento exotický druh ve volné české přírodě. Nyní jej ochranáři vzácných bylin chtějí vybít nadobro. Foto Profimedia
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BEDŘICH KRATOCHVÍL

PRAHA Už sto let jsou kamzíci hor-
ští nedílnou součástí jesenické pří-
rody. Nyní může v Evropě chráně-
ná a vzácná zvířata potkat neblahý
osud. Jeseničtí správci tamní chrá-
něné oblasti totiž posledním sto čty-
řiceti kamzíkům vyhlásili válku.

Proč chtějí ochránci přírody vy-
hubit jedinou divokou populaci
kamzíka horského v Česku?

Podle nich jde o tzv. nepůvodní
druh, který do české přírody nepat-
ří. Navíc prý kamzík žere vzácné
byliny a kopýtky způsobuje erozi
půdy.

„Kamzík je nepůvodní zvíře,
které sem bylo nasazeno počátkem
dvacátého století. Působí negativ-
ně na vzácné a chráněné druhy rost-
lin v některých lokalitách – napří-
klad na skalkách, kam jiná zvěř ne-
chodí. V alpínské části nám prostě
působí velké škody,“ vysvětlil šéf
CHKO Jeseníky Jan Halfar.

„V dlouhodobém plánu péče
o krajinu máme, že kamzík v Jese-
níkách přítomen nebude. Chceme
vrátit stav před dobu, kdy zde byl
kamzík uměle vysazen,“ dodal
Halfar.
Pokračování na straně 3

Znovu tvrdí: Dohodli jsme se
Politici prý našli kompromis a dnes schválí Janotův „úsporný balíček“. Schodek by neměl přesáhnout 170 miliard korun

Pohřbít Lisabon. Britští
toryové spoléhají na Klause

Ochranáři chtějí vystřílet poslední české kamzíky

Inspekce si posvítí
na diplomy z Plzně
Po aféře s právnickými tituly komise prošetří podezřelé práce  Strana 3

Marek Dalík má prý 
politiky v Česku plné 
zuby a prohlašuje, 
že s ní končí.

Petr Kolář, strana 10
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