Týden v české politice
24. 1. 2011-1. 2. 2011

24. ledna označil J. Dienstbier, ml. za necitlivý postup prezidenta V. Klause při vyhlašování
doplňovacích voleb na Kladensku, které V. Klaus vyhlásil 11. ledna, (tedy ještě před pohřbem
J. Dienstbiera, st.), na 18 - 19. března. Ve stejné dny se koná i sjezd ČSSD. Doposud známí
kandidáti na senátora jsou: J. Bobošíková (SBB), J. Dienstbier, ml. (ČSSD), D. Jiránek (ODS), L.
Kvapil (TOP09), K. Protiva (Lepší Kladno), I. Vašíček (ČPS).
V úterý 25. ledna se ministr dopravy V. Bárta (VV) veřejně omluvil premiéru P. Nečasovi za
mylné informace týkající se kauzy sledování politiků ODS agenturou ABL, kterou Bárta
vlastnil. V omluvě kromě jiného uvádí, že „podcenil relevanci celé kauzy“. Premiér omluvu
přijal a kauzu údajného sledování označil za uzavřenou. Trvá však na vyšetření úniků
informací z policie, které se objevily ve dokumentech, které kauzu rozpoutaly.
26. ledna představil Petr Lessey svoji dlouhodobou vizi ve funkci policejního prezidenta. Chce
dosáhnout toho, aby ČR byla nejbezpečnějším místem v Evropě. Za hlavní úkoly považuje
stabilizaci bezpečnostního sboru, zajištění jeho apolitičnosti a sledování dalších možných
úspor.
Ve středu 26. ledna jednala vláda ČR o odchodu lékařů a krizové situaci ve zdravotnictví.
Ministr zdravotnictví L. Heger předpokládá, že změny ve zdravotnictví se budou realizovat
postupně, prvním krokem reformy bude protikorupční strategie. L. Heger rovněž jednal se
zástupci zdravotních pojišťoven, při jednání zdůraznil, že ve zdravotnictví by mělo postupně
dojít k restrukturalizaci systému a k redukci služeb v některých nemocnicích. L. Heger rovněž
nabídl lékařům dvě miliardy, ti ovšem žádají záruky, že peníze půjdou výhradně na jejich
platy. Garantovat lékařům ve výpovědi návrat na původní místa ovšem nemůže.
Pokud by v lednu 2011 proběhly volby do Sněmovny, vyhrála by ČSSD (29% hlasů, -2%), ODS
by získala 26, 5% hlasů (+4,5%), TOP 09 17% hlasů (-2,5%), Věci veřejné 9% hlasů (+2,5%),
KSČM 8, 5% hlasů (-3,5%). Dotazování provedlo CVVM v 2. týdnu roku 2011 na vzorku 1035
občanů.
V sobotu 29. ledna se v Olomouckém a Jihomoravském kraji rozhodovalo o nominaci pro
volbu nového předsedy ČSSD, která bude probíhat 18.- 19. března na celostátní konferenci v
Brně. Obě nominace získal B. Sobotka. Dosavadní výsledky jsou tak velmi těsné (7 pro Haška :
6 pro Sobotku). Oba nominovaní se ovšem rozhodli, že v případě jejich vítězství podpoří toho
druhého ve vedení strany. O poslední nominaci rozhodne Středočeský kraj.
Telegraficky:
•

V pátek 28. ledna předal nový americký velvyslanec v ČR Norman Eisen pověřovací listiny
prezidentu ČR Václavu Klausovi. Dva roky šéf americké diplomatické mise v Praze chyběl.

•

Loterijní společnost Sazka se chystá, že požádá soud o moratorium, které by jí poskytlo čas tří
měsíců, který by využila k uzavření stabilizačních dohod s věřiteli.

•

Ministerstvo financí podalo trestní oznámení kvůli zakázce na pronájem a obsluhu
audiovizuální techniky v době českého předsednictví EU. Zakázka byla údajně získána bez
soutěže a měla být značně předražená.
Ministerstvo zahraničních věcí v pátek doporučilo českým občanům, aby zvážili nutnost
návštěvy a pobytu v Egyptě, kde se stupňují protivládní nepokoje.

•
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