Týden v české politice
14. – 20. února 2011

Týden s akcí „Děkujeme, odcházíme“:
14. února se ministr zdravotnictví Leoš Heger dohodl s lékaři a rozhodl se navrhnout vládě zvýšení
tarifní mzdy lékařů. Vláda bude souhlasit v případě, že bude odvolána akce“ Děkujeme, odcházíme“ a
lékaři stáhnou podané výpovědi.
15. 2. oznámili členové lékařských odborů, že někteří lékaři jsou nespokojeni s návrhy dohody
ministra zdravotnictví Leoše Hegera, která by měla ukončit současnou krizi ve zdravotnictví související
s hromadnými výpověďmi lékařů.
16. února obdržela vláda ČR návrh nových tarifních tabulek pro lékaře. Kabinet se rozhodl o zvýšení
platů pro lékaře jednat až v okamžiku, kdy lékaři stáhnou výpovědi a ukončí tak akci „Děkujeme,
odcházíme“. Ve stejný den přijali předsedové regionálních organizací Lékařského odborového klubu
návrh memoranda, které sice není právně závazným a vymahatelným dokumentem, ovšem i přes
určité výhrady se lékaři rozhodli „svůj téměř dvanáct měsíců trvající boj ukončit“.
17. února bylo ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a předsedou Lékařského odborového klubu
Martinem Engelem podepsáno memorandum a vydáno prohlášení, ve kterém se LOK obrátil na
lékaře s výzvou k ukončení akce „Děkujeme, odcházíme“ a stažení výpovědí.
18. února oznámil předseda Lékařského odborového klubu –Svazu českých lékařů Martin Engel, že
Vinohradská nemocnice ho odmítla vzít zpět na radiologické oddělení, neboť na jeho místo byl již
údajně přijatý jiný lékař. LOK chce, aby byla aplikována dohoda o solidaritě a lékaři výpovědi
nestahovali.
20. února uvedl předseda České lékařské komory M. Kubek, že M. Engel „má sice právo vyzvat lékaře
k solidaritě, ale upřednostnil zájmy lékařů nad svými“.
15. 2. oznámili zástupci policejních odborů sepsání petice adresované předsedovi vlády ČR Petru
Nečasovi s výzvou k odvolání ministra vnitra Radka Johna. Ten oznámil, že je ochoten s odboráři
jednat a „hledat racionální východiska ze situace, do které se díky propadu státního rozpočtu rezort
dostal.“ Zároveň ovšem připomněl, že „policejní odboráři nehledají řešení, ale situaci naopak
vyhrocují.“
16. února schválila vláda návrh ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila novelu zákona o soudnictví.
Novela byla reakcí na tzv. Kmetiněvskou výzvu a měla by zamezit tomu, aby se brutální dětští vrazi
dostávali po dovršení věku 19 let na svobodu, stát nad nimi neměl žádný dohled, a tak existovalo
reálné nebezpečí, že by mohli zločin spáchat znovu.
17. února se ekonomičtí ministři stran vládní koalice dohodli na podobě plánované důchodové
reformy. Ekonomičtí ministři vládní koalice se rovněž shodli na jednotné sazbě DPH, která by měla
být ve výši 20 procent (až na přesně vymezené výjimky ve výši 10 procent) buď od roku 2012, což
preferuje P. Nečas), či od roku 2013.
Telegraficky:
- 14. 2. pověřil ministr vnitra Radek John speciální tým, který by shromažďoval dokumenty, na jejichž
základě by byla podána k Nejvyššímu správnímu soudu žaloba na zrušení KSČM.
- 14. 2. představil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nového ředitele Národního parku
Šumava Jana Stráského.
- 16. 2. byla do funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva jmenována Monika Šimůnková.
- 16. 2. vyzvala ČSSD ministra školství Josefa Dobeše (VV) k rezignaci v souvislosti s čerpáním peněz
z evropských fondů a špatnou personální politikou.
© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2011
www.cevro.cz, info@cevro.cz

