Týden v české politice
3. – 9. ledna 2011

V sobotu 8. ledna 2011 zemřel v pražské vinohradské nemocnici po delší nemoci senátor Jiří
Dienstbier. J. Dienstbier, který odvážně bojoval proti totalitnímu režimu jako disident, signatář a
mluvčí Charty 77, se po Listopadu 1989 stal významným politikem. Působil jako první československý
ministr zahraniční, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii, uvažovalo se o něm
jako o kandidátovi na post českého prezidenta. Poslední rozloučení se zesnulým exministrem
zahraničí Jiřím Dienstbierem se uskuteční v pátek 14. ledna v budově Senátu Parlamentu České
republiky.
V pátek 7. ledna zveřejnilo na svém webu Ministerstvo spravedlnosti na základě rozhodnutí
Ústavního soudu z roku 2010 seznam soudců a státních zástupců, kteří byli před Listopadem 1989
členy KSČ. Seznam, který obsahoval několik stovek jmen, by měl být podkladem pro diskusi občanské
společnosti o nezávislosti a nestrannosti soudců. Vzhledem k tomu, že na zveřejněném seznamu byla
i jména soudců a státních zástupců, kteří členy KSČ nebyli, byli zaměstnanci ministerstva, kteří byli za
chyby na seznamu zodpovědní, propuštěni.
Schodek státního rozpočtu ČR pro rok 2010 byl 156,42 mld. Kč. Oproti plánovanému deficitu je
výsledek o zhruba 6,5 mld. lepší. I tak stoupl veřejný dluh na téměř 40% HDP.
Českému zdravotnictví stále hrozí hromadné výpovědi lékařů nespokojených s finančním
ohodnocením, pracovními podmínkami a systémem dalšího odborného vzdělávání. Ministerstvo
zdravotnictví nehodlá ustupovat tlaku odborářů a lékaři naopak nechtějí slevit ze svých požadavků na
zvýšení platů a změny v systému českého zdravotnictví. Jednotlivé kraje chystají krizové plány, aby
případný hromadný odchod lékařů neohrozil činnost jednotlivých nemocničních oddělení. Fakultním
nemocnicím, jejichž zřizovatelem je stát, nařídil ministr zdravotnictví Leoš Heger, aby na platy lékařů
a dalších zdravotnických zaměstnanců hledaly finanční rezervy. Ředitelé nemocnic, ve kterých byly
podány hromadné výpovědi lékařů, ubezpečují veřejnost, že po 1. březnu nebude péče o pacienty
ohrožena.
6. ledna představil ministr zdravotnictví Leoš Heger novou reformu zdravotnictví. Reforma se zaměří
především na definici nároku pacienta, kontrolu vstupu nových technologií a regulaci pojišťoven.
Ministerstvo zdravotnictví chce rovněž zpřísnit výběrová řízení, stanovit referenční ceny a zvýšit tlak
na zdravotní pojišťovny, které by již neměly rozšiřovat síť poskytovatelů. Důležité je také stanovení
standardů poskytované péče, základní péče bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, speciální
péči si pacient připlatí. Reforma českého zdravotnictví by měla vejít v platnost do konce roku 2012.
Počet bankrotů v České republice se v roce 2010 zvýšil v porovnání s rokem 2009 o 159 firemních
bankrotů na počet 1615. Bankroty obchodních společností činily 78 procent celkového počtu, 22
procentní podíl měly bankroty fyzických osob - podnikatelů. V letošním roce se rovněž očekává další, i
když mírnější, nárůst osobních bankrotů.
Premiér vlády Petr Nečas připustil, že v uplynulých týdnech problémy na ministerstvu vnitra způsobily
jistý nárůst nedůvěry uvnitř koalice. Za důležité označil naopak prohlubování důvěry, kterou by měl
posílit i výběr policejního prezidenta, a zodpovědné chování koaličních partnerů.
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