Týden v české politice
7. března - 13. března 2011

7. března se vyjádřil bývalý prezident České republiky Václav Havel k nutnosti vojenského zásahu
západních zemí v Libyi, kde pokračuje občanská válka. Prezident České republiky Václav Klaus s tímto
názorem nesouhlasí, podobně nesouhlasil ani s vojenským zásahem v bývalé Jugoslávii.
9. března se Bohuslav Sobotka (úřadující předseda ČSSD) a Michal Hašek (jihomoravský hejtman a šéf
Asociace krajů) vyjádřili, že by ČSSD ráda dosáhla v příštím roce konání předčasných voleb do
Sněmovny, které by spolu s krajskými a senátními volbami mohly proběhnout na podzim roku 2012.
10. března uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), že z jednání šéfredaktorů tištěných medií
nemá žádnou tajnou nahrávku. Popřel tak vlastní informaci, že má záznam, který měl být údajně
pořízen v úterý 8. března při schůzce, na které byl sepisován dopis vládě České republiky a v němž
zmiňovaná tištěná média protestují proti navýšení DPH na dvacet procent u knih a tiskovin.
10. března uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík, že TOP 09 trvá na dodržení
dohody uzavřené v koalici, podle které by se mělo DPH sjednotit na 20 procentech pouze se sedmi
výjimkami. TOP 09 se ovšem nebrání případným změnám a je ochotna s koaličními partnery o nich
diskutovat.
10. března se představitelé stran vládní koalice dohodli na změnách DPH, která měla být až na několik
výjimek sjednocena na 20 procentech. Premiér vlády ČR Petr Nečas po jednání K9 uvedl, že příští rok
bude základní sazba činit 20 procent a snížená 14 procent, od roku 2013 vznikne jedna sazba ve výši
17, 5 procenta, ze které nebudou žádné výjimky.
11. března se prezident České republiky Václav Klaus vyjádřil ke změnám v návrzích důchodové
reformy. Nepříjemně ho překvapila především rychlost, s jakou vláda nebo alespoň koaliční devítka
svůj postoj změnila.
11. března vnikla do budovy zpravodajství České televize v Praze na Kavčích horách ozbrojená
vojenská policie. Vojenští policisté obsadili chodby redakce a následně v kanceláři redaktora K.
Rožánka, který se zabýval informováním o okolnostech odchodu Miroslava Krejčíka z čela vojenského
zpravodajství, pátrali po dokumentu, který byl údajně v režimu utajení. V sobotu 12. března podala
Česká televize trestní oznámení pro zneužití pravomoci úřední osoby, žádost na státní zastupitelství k
přezkoumání postupu policejního orgánu a podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství k přezkoumání
postupu státního zástupce.
Telegraficky:
• 9. 3. Ministerstvo vnitra shromažďuje důkazy, na jejichž základě by byla KSČM rozpuštěna
nebo jí byla alespoň pozastavena činnost
• 11. 3. Václav Klaus zastupuje Českou republiku na mimořádném summitu Evropské unie,
která se zabývá situací v Libyi.
• 11. března oznámil předseda Věcí veřejných Radek John, že bude obhajovat kandidaturu na
post předsedy Věcí veřejných.
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