Týden v české politice
7. – 13. února 2011

Týden s akcí „Děkujeme, odcházíme“:
-7. února podepsal ministr zdravotnictví Leoš Heger příkaz, který byl odeslán do jedenácti fakultních
nemocnic zřizovaných přímo státem. Obsahem dopisu je pokyn ředitelům nemocnic, aby zvýšily platy
lékařů podle kvalifikace a délky praxe.
-8. února se situací ve zdravotnictví zabývala Bezpečnostní rada státu a hejtmani jednotlivých krajů.
Bylo rozhodnuto, že v nastalé situaci pomůže armáda, která by pomohla při nedostatku lékařů
v nemocnicích i převozu akutních pacientů.
-8. února proběhla tisková konference prezidenta ČR Václava Klause, při které podpořil ministra
zdravotnictví Leoše Hegera. Chování lékařů, kteří podali hromadné výpovědi, označil prezident jako
nezodpovědné. Zdůraznil, že občané ČR si nepřejí, aby se lékařům ustupovalo.
9. února dostal ministr L. Heger od vlády souhlas, aby 1, 5miliardy uvolnil do tarifních platů. Ministr
se domnívá, že tento ústupek protestujícím lékařů by mohl vést k dohodě.
-11. února slíbil ministr zdravotnictví, že vyzve v prohlášení ředitele nemocnic, aby v případě, že lékaři
stáhnou své výpovědi, jich co nejvíce přijali zpět. Zatímco ministr nabízí přidání do tarifů v rozmezí 5
až 8 tisíc korun, Lékařský odborový klub požaduje 8 až 12 tisíc korun měsíčně.
-7. února se zastupitelstvo Prahy 11 zabývalo kauzou údajného sledování politiků společností ABL.
Sledování politiků zveřejnila na podzim roku 2010 MF DNES. Za falza označil tuto kauzu bývalý majitel
společnosti Vít Bárta, který dal premiérovi Nečasovi čestné slovo, že ABL se sledováním politiků
nezabývala. Později se za svá slova omluvil, když připustil, že ABL politiky prověřovala.
-8. února vysvětloval premiér Petr Nečas u Ústavního soudu důvody, proč vláda pro rychlé prosazení
úsporných reforem zvolila režim legislativní nouze. Na postup vlády si u Ústavního soudu stěžovala
ČSSD, která postup vlády označila za „svévolné pošlapání práv opozičních poslanců“.
-11. února se ve Sněmovně projednával zákon o protikomunistickém odboji, který prosazuje vládní
koalice. Vládní koalice rovněž uvažuje o návrhu, podle kterého by část peněz z důchodů bývalých
funkcionářů KSČ a zaměstnanců Státní bezpečnosti dala aktivním odpůrcům komunismu.
Telegraficky:
-7. února oznámil bývalý předseda úřednické vlády Jan Fischer, že zvažuje kandidaturu na prezidentskou funkci
za předpokladu, že bude prosazena přímá volby prezidenta.
-8. února rozhod Pražský vrchní soud, že bývalá Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová se musí omluvit za
své výroky o justiční mafii.
-9. února schválila vláda ČR nominaci Petra Gandaloviče na post velvyslance v USA.
-11. února proběhla na MŠMT tisková konference ministra školství Jana Dobeše. Reagoval na únik obsahu
pracovních listů z českého jazyka a literatury určených pro jednotnou státní maturitní zkoušku.
-11. února proběhla v Lidovém domě tisková konference ČSSD. Pro sjezd, který se bude konat 18. a 19. března
2011 v Brně, jsou připraveny návrhy pro změnu stanov.
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