Týden v české politice
28. únor - 6. březen 2011

28. února oznámil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), že v budoucnu se rozšíří kompetence
nelékařských pracovníků, v návaznost na zdárný průběh zdravotnické reformy dojede i k navýšení
mezd zdravotních sester.
28. února oznámila bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká rezignaci na funkci žalobkyně a
odchod ze soustavy státních zástupců. Jako hlavní důvod svého odchodu uvedla v rezignačním
dopise, který adresovala ministru spravedlnosti, nespokojenost s působením Jiřího Pospíšila v čele
ministerstva. Vesecká je často zmiňována jako blízká známá bývalého ministra Němce, jehož
neprůhledné smlouvy o právní spolupráci nechal ministr Pospíšil prověřit.
1. února oznámil prezident Hospodářské komory Petr Kužel, že HK nesouhlasí s plánem vlády
sjednotit z důvodu chystané důchodové reformy sazbu daně z přidané hodnoty na dvacet procent.
Argumentuje faktem, že zvýšení daňové zátěže negativně ovlivní podnikání v České republice. Za
naprosto dostačující považuje jednotnou sazbu DPH ve výši 17 procent, ovšem bez jakýchkoliv
výjimek.
1. března se vyjádřily Věci veřejné k plánovanému zvýšení DPH. VV akceptují toto zvýšení pod
podmínkou plné valorizace pro rodiny s dětmi a pro důchodce. V případě, že by se dopady o zvýšení
podle odhadů nenaplnily, pak VV trvají na dodatečné valorizaci. Konkrétní představy o dorovnání VV
nesdělily.
2. března se premiér Petr Nečas po jednání vlády postavil za ministra školství Josefa Dobeše (VV),
jehož ministerstvo řeší v posledním období několik kauz. P. Nečas zdůraznil, že ministr se koncentruje
na přípravu státních maturit a P. Nečas tak „nevidí důvod destabilizovat ministerstvo školství“.
2. března se vláda při svém jednání rozhodla zpřísnit tresty pro úředníky přijímající úplatky. Horní
hranice trestní sazby se zvyšuje u úředních osob z pěti na osm až deset let, což rovněž umožní policii
použít pro odhalení korupce odposlechy.
3. března probíhalo uzavřené jednání Sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost. Po jeho skončení
byla vyzvána místopředsedkyně Sněmovny exministryně obrany Vlasta Parkanová (TOP 09) k
odstoupení ze všech veřejných funkcí. Výbor tak učinil v reakci na obsah výslechu bývalého šéfa
vojenského zpravodajství Miroslava Krejčíka, kterého Parkanová (tehdy za KDUČSL) odvolala z čela
vojenského zpravodajství. V. Parkanová oznámila, že z funkcí neodstoupí, Krejčík dle jejího názoru
svou funkci ve vojenském zpravodajství zneužíval.
Telegraficky:
- 28. února zrušila výkonná rada ODS licenci 18 sdružením, která na komunální úrovni spolupracují s
komunisty.
- 1. března požádal premiér Petr Nečas prezidenta Václava Klause, aby Českou republiku zastupoval
na mimořádném summitu Evropské unie k Libyi, který bude probíhat v Bruselu 11. března.
- 2. března oznámili předsedové stran vládní koalice, že v návrhu důchodové reformy ani v seznamu
výjimek z dvacetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty k žádným změnám nedojde.
- 2. března informoval ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, že vyjednavači vládní koalice a ČSSD se shodli
na modelu přímé volby prezidenta. Ta by měla být dvoukolová podle vzoru voleb do Senátu.
- 2. března podpořili senátoři novelu insolvenčního zákona
- 28. února zrušila výkonná rada ODS licenci 18 sdružením, která na komunální úrovni spolupracují
s komunisty.

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2011
www.cevro.cz, info@cevro.cz

