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Nejmladší předseda sněmovny
získal nejvíc hlasů v historii
Jana Hamáčka doplní Pavel Bělobrádek, Jaroslava Jermanová i Vojtěch Filip
KATEŘINA PERKNEROVÁ

Praha – Oázu klidu včera připomínala Poslanecká sněmovna. Nováčci i ostřílení mazáci
se pohybovali neslyšně po foyer
a zákoutích dolní komory, aniž
by vzrušeně debatovali či domlouvali různá spojenectví. Až
do poledních hodin to nebylo
nutné. Jediným kandidátem na
šéfa sněmovny byl totiž Jan Hamáček z ČSSD.
Pětatřicetiletý bývalý místopředseda sněmovny má velmi dobré renomé jak mezi spolustraníky, tak členy ostatních
klubů. ČSSD s ním sice dlouhodobě počítala do vlády na
post ministra obrany, ale volební výsledek to změnil. „Nabídka na místo předsedy sněmovny se neodmítá, je to velká
pocta,“ řekl Jan Hamáček Deníku. V tajné volbě mu jeho kolegové dali 195 hlasů z 200, což
je nejvíc v polistopadové historii českého parlamentarismu.
Vítězná ČSSD a ANO se společně s KDU-ČSL dohodly, že
také podpoří na místopředsednické posty své kandidáty, tedy Jaroslavu Jermanovou
(ANO) a Pavla Bělobrádka
(KDU-ČSL). Jermanové dalo
svůj hlas 151 poslanců, Bělobrádek dostal 133 hlasů. Šéfa komunistů Vojtěch Filipa volili
i poslanci ANO a nakonec získal 151 hlasů. Víc než Bělobrádek. „My ho podpoříme, z jednání, které jsme dosud vedli,
jsme získali dojem, že komunisté umějí držet slovo a dohody,“ potvrdil Deníku Stanislav
Berkovec, poslanec ANO. Propadla Miroslava Němcová, jež
získala jen 53 hlasů.
Místopředsedou nebude ani
Miroslav Kalousek z TOP 09, jehož do vedení sněmovny chtěla
TOP 09 a ODS. „Pokud mě nezvolí, bude to výraz obav z mých
vystoupení, na něž má místopředseda sněmovny přednostní právo,“ říkal Kalousek, který v prvním kole dostal jen 62
hlasů. Ve druhém kole se utkal
o post s Tomiem Okamurou,

čtvrtek 28. listopadu 2013

DENÍK IVANA HOFFMANA

Věčné
ústavy
Jsou to dva roky, co se u nás ve velkém psalo o tom, jak od roku
2014 žádné dítě do tří let neskončí v kojeneckém ústavu. U ohrožených dětí se stát rozhodl neodebírat je rodinám v potížích
a raději jim pomoci potíže překonat, a kde by to nešlo, bylo rozhodnuto upřednostnit před ústavem profesionální pěstouny.
Rok 2014 je za dveřmi a dětí do tří let jsou kojenecké ústavy plné.
Stále platí, že kojenecký ústav není pro kojence žádná výhra, byť by i měl štěstí na obětavý a pozorný personál. Rodinné
péči žádný ústav konkurovat nedokáže. Problém nejspíše nastal v náboru profesionálních pěstounů, kteří by měli za mzdu
na plný úvazek o děti pečovat. Zavádí se novota, která u nás nemá tradici, takže asi není snadné odhadnout zájem a stanovit
pro pěstouny kritéria tak, aby je dostatečný počet zájemců splnil. Institut profesionálních pěstounů má pak od počátku i kritiky, kteří na příkladech z jiných zemí varují před praxí takzvaných dětských baťůžkářů, kdy dítě za své dětství vystřídá
dlouhou řadu pěstounů, aniž by našlo domov.
Problém ohrožených dětí by nejlépe řešilo zjednodušení
procesu adopce. Kdyby stát lidem, kteří chtějí ohrožené děti vzít
do rodiny, vyšel vstříc, místo toho, že je šikanuje a snaží se je
odradit, kojeneckých ústavů a možná ani profesionálních pěstounů by už nebylo třeba. To by se ale musel zásadně změnit
pohled na dítě. Zatímco nyní stát na první místo klade práva
dítěte, musel by učinit prioritou jeho potřeby. Jestliže pokus
privatizovat státní péči o ohrožené děti nepřináší očekávaný
efekt, je třeba hledat jinou alternativu k ústavům. Protože
ústav je pro ohrožené dítě to nejhorší, odmyslíme-li to, co ho
ohrožuje.
Komentář si můžete poslechnout na www.denik.cz/hoffman

STŘÍDÁNÍ. Jan Hamáček (uprostřed) nahradil Miroslavu Němcovou. Foto: Deník/Martin Divíšek

KRÁTCE

který získal v prvním kole 76
hlasů. Nerozhodlo ani druhé
kolo, ve kterém měl Kalousek
73 hlasů a Okamura 75 hlasů.
Bude se tak hlasovat znovu.
Kalousek však už vzkázal, že
do dalšího kola nepůjde. Koho
TOP 09 vyšle do boje místo něj,
nebylo v době uzávěrky tohoto
vydání jasné.
Poslanci včera také vyslechli informaci nově zvole-

Vláda chce přilepšit
seniorům o 271 Kč

Limity uhlí? Jde
i o stavbu Temelína

Praha – Senioři a seniorky
v Česku možná příští rok dostanou přidáno od ledna, ale
pak ještě i od července. Mimořádnou valorizaci navrhuje ministerstvo práce. Podle
něj by si lidé, kteří šli do penze
před rokem 2013, měli od druhého pololetí polepšit v průměru o 271 korun měsíčně. Ti,
co začali pobírat důchod letos,
by mohli mít o 76 korun víc.
Návrh zákona dostane vláda.
Aby začala norma platit, musel by ji schválit také parlament a podepsat prezident, což
není jisté. Navíc není absolutně jasné, kde by na to vláda
vzala. S vyššími výdaji na penze totiž státní rozpočet nepočítá. Příští rok by bylo podle
podkladů pro vládu potřeba 4,5
miliardy korun navíc, v roce
2015 pak 17,2 miliardy a v roce
2016 celkem 21,4 miliardy korun.
(čtk)

Most – Hornické odbory včera
vyzvaly vládu, aby co nejdříve
zrušila vládní usnesení z roku
1991 o územních limitech těžby
a prolomila limity těžby hnědého uhlí na Mostecku. Zdůraznily, že pokud se limity neprolomí, ohrozí to až 8000 pracovních míst. Pro prolomení limitů se už vyslovil premiér
v demisi Jiří Rusnok a před ním
také prezident Miloš Zeman.
Ekologové a zástupci dotčených obcí se staví proti. Podle
pravděpodobného
příštího
premiéra Bohuslava Sobotky
(ČSSD) by ale o limitech měla
rozhodnout příští vláda. On
sám se chce rozhodovat i podle
toho, jestli příští vláda bude mít
ambici rozšířit Temelín. „Pokud by z nějakého důvodu k tomu rozšíření v Temelíně nedošlo, tak nepochybně potřeba
další těžby uhlí bude naléhavější, než je dnes,“ uvedl. (čtk)

„Nabídka na místo
předsedy sněmovny
se neodmítá, je to
velká pocta.“
Jan Hamáček, nový šéf sněmovny

ného předsedy mandátového a
imunitního výboru Marka
Bendy (ODS), že mandátu se
vzdal Miloslav Bačiak z ANO.
Jeho náhradníkem je Jan Sobotka, který má problémy s nesplácením dluhů na zdravotním pojištění a daních. Hnutí

ANO ho vyzvalo, aby mandát
složil a zřejmě ho vyloučí. Sobotka se rozhodne dnes. Pokud
nerezignuje, bude prvním nezařazeným poslancem v tomto
období.
V kuloárech se také vedly živé debaty o vyjednávání koaliční dohody a ministerských
křeslech. Místopředseda ČSSD
Milan Chovanec oznámil, že
mezi jeho stranou a hnutím
ANO došlo až na pět bodů ke
shodě. Právě Milan Chovanec
by měl za ČSSD být ministrem
vnitra. Tím by se sice podle
představy Andreje Babiše mohl
stát ředitel Transparency International David Ondráčka,
ale ten by funkci přijal jen za
předpokladu, že by byl kandidátem celé koalice.
Pokud se Milan Chovanec,
účastník tajné lánské schůzky,
který ji poté prozradil, stane
šéfem vnitra, nebude to ideální
signál pro voliče ani policisty
(podle hesla zrada se vyplácí, ta
dvojnásobná nejvíc). Navíc se
vždy prezentoval jako stínový

ministr dopravy. Tento resort
má ale podle informací Deníku
získat ANO, stejně tak finance,
místní rozvoj, kulturu a školství. Obranu by měl vést Antonín Seďa z ČSSD, zahraničí Lubomír Zaorálek, spravedlnost
Jiří Dienstbier, zdravotnictví
Svatopluk Němeček. Průmyslu
se zřejmě ujme Jan Mládek, původní kandidát ČSSD na finance. Lidovci dostanou sociální věci, zemědělství a životní
prostředí.
Definitivní to ale není, lidovci ještě neřekli trojkoalici
ano. „Lustrační zákon je pro
nás zásadní. My jeho zrušení
nepodpoříme a myslíme si, že
každý člen vlády by se měl prokázat negativním osvědčením,“ sdělil Deníku poslanec
KDU-ČSL Daniel Herman. Na
otázku, jestli to vylučuje jejich
vládní spolupráci s Andrejem
Babišem, odpověděl. „Vůbec
ne, pan Babiš tvrdí, že je obětí a
má pro to důkazy. Nemám důvody mu nevěřit, jistě to u soudu prokáže.“

Vysokoškoláci berou zavděk horší prací než před 20 lety
Praha – Vzdělanost Čechů se
za poslední dvě dekády výrazně proměnila. Největší změny
zaznamenala skupina žen a vysokoškoláků. Ne však v každém ohledu k lepšímu.
Počet vysokoškoláků u nás
rok od roku stoupá. Stejně tak
se za posledních patnáct až dvacet let výrazně zvýšil počet žen,
které jsou vysokoškolsky vzdělané. Zároveň se ale gramotnost vysokoškoláků postupně
snižuje, navíc lidé s diplomem
vykonávají takové profese, na
které vysoká kvalifikace není
potřeba.
„Oproti roku 1998 došlo
k rovnoměrnému rozprostření
vysokoškoláků mezi povoláními. Nevadí jim horší pracovní
místo, jsou rádi, že ho mají. Bývají spokojení, protože dělají to,
co je baví,“ uvedl Jan Koucký ze
Střediska vzdělávací politiky
na Karlově univerzitě při prezentaci výsledků mezinárodního šetření vědomostí a dovedností dospělých PIAAC.
„Dnes se navíc projevuje, že se
na určitá pracovní místa požaduje absolvování vysoké školy,
i když to pro výkon práce není
potřeba. Zaměstnavatelé totiž
chtějí ty, kteří už dříve prokázali určité kvality,“ doplnil.
Problém je, že v zahraničí tento vývoj trval až padesát let,
u nás se situace změnila v průběhu jedné generace, takže se
tomu nestačily přizpůsobit vysoké školy. Paradoxem je, že
z terciárního vzdělávání si že-

ny odnášejí něco jiného než
muži. U mužů na trhu práce vítězí dovednosti, které na škole
získali, u žen je důležitější diplom. „U mužů se kompetence
při získávání povolání podílí
více, u žen prakticky vůbec.
V bitvě o příjem ale ženy prohrávají,“ upozornil sociolog
Petr Matějů.
České ženy mají průměrně
o 22 procent nižší mzdu. Nejsilnější vliv na mzdu pak má
numerická gramotnost.
Přestože dnes mají ženy ke
vzdělávání snadnější přístup,
kompetence snadno a rychle
ztrácejí. A to především v průběhu mateřské dovolené. Protože krátkodobé úvazky u nás
prakticky neexistují, matky
nepracují a dále se nerozvíjejí.
Doba mimo zaměstnání snižuje rozsah kompetencí, a tím
snižuje i šance zapojit se zpátky do pracovního života.
Přitom z šetření vyplynulo,
že největší vliv na vzdělání dítěte mají kompetence jeho matky. Nezáleží přitom na tom,
z jaké sociální vrstvy rodina
pochází. Oproti jiným zemím
OECD, které se do výzkumu zapojily, je u nás vliv socioekonomického statusu rodiny na
dosažené vzdělání enormně
silný. Do šetření PIAAC se zapojilo 24 zemí OECD. Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické
gramotnosti. Průměrní jsme ve
čtenářské a počítačové gramotnosti.
(cib)

