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• Diskuse o vztahu státu a církví, ČRo 1 – Radiožurnál, 8. 2. 2007, Petr Kolář

• ODS koriguje předvolební sliby, www.aktualne.cz, 8. 2. 2007, Ladislav Mrklas
… Měsíc po nástupu druhé Topolánkovy vlády je jisté, že třetina z patnácti slibů splněna nebude.
Postup ministrů dává naději, že další část ještě splněna být může, u poslední třetiny je to prakticky
jisté.
„Nedodržení slibů se dá vysvětlit několika způsoby. Například, že autorům předvolebního
programu nebyla známa skutečná hloubka daného problému. Také jde říci, že vláda je koaliční, a že
tedy není možné všechno prosadit,“ komentuje posun v programu ředitel institutu CEVRO Ladislav
Mrklas. Zároveň dodává, že těsně před volbami ODS skutečně podnikla významné populistické kroky.
„Řídila se pravidlem, že se vyplatí něco naslibovat, a potom prostě rozumně vládnout,“ vysvětluje
expert …

• Vláda chystá reformy. Stihne jen nějaké, www.aktualne.cz, 13. 2. 2007, Petr Kolář
… Ministři nemohou pracovat rychleji. „Vláda stihne zákon projednat za čtyři měsíce, sněmovně to
v průměru trvá osm měsíců,“ shrnuje prorektor vysoké školy CEVRO Petr Kolář běžný průběh
schvalování zákona – od dokončení prvního návrhu ministrem, do vyhlášení ve sbírce zákonů.
Vláda může průběh urychlit, když zruší připomínkové řízení a návrh pošle okamžitě sněmovně. „U
novel platných zákonů je to běžné,“ říká Kolář. Právě proto dnes ministři s předstihem připravují
menší změny … Prorektor školy CEVRO tvrdí, že přijímání zákonů by se zjednodušilo, kdyby se
parlament vzdal části svých pravomocí. „U nás platí pravidlo, že není možné ukládat povinnosti bez
zákona. Ke všemu se tedy musí vyslovit sněmovna. Pravidlo se však používá i v absurdních
případech,“ připomíná Kolář, že v Česku musí všechny, i zcela bezvýznamné evropské normy
a směrnice schvalovat vláda i parlament. „Na Slovensku to jde nařízením vlády,“ dodává …

• Existuje evropská občanská společnost, www.ihned.cz, 27. 2. 2007, Ladislav Mrklas

• Klausův poslední rok, www.aktualne.cz, 28. 2. 2007, Ladislav Mrklas

