Týden v české politice
4. - 10. dubna 2011

Věci Veřejné (ve zkratce)
o

4. dubna podal ministr vnitra a předseda VV Radek John trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli
kauze časopisu Respekt a mystifikaci poslance a místopředsedy VV Jaroslava Škárky, který v rozhovoru pro
Respekt uvedl, že dostává peníze za stranickou loajalitu, kterou si takto kupoval ministr Vít Bárta. Škárka
uvedl, že si celou záležitost vymyslel. Následujícího dne začala případ šetřit protikorupční policie.

o

6. dubna J. Škárka odeslal na sekretariát strany rezignaci na pozici výkonného místopředsedy VV a odešel z
poslaneckého klubu. Vyjádřil podezření, že je sledován. Na Městském státním zastupitelství v Praze 5
předal důkazy, které dle jeho názoru potvrzují, že ministr dopravy V. Bárta (VV) si kupoval jeho mlčení o
podivném financování strany. K. Kočí (VV) podala trestní oznámení na V. Bártu, od kterého měla obdržet
půl miliónu korun v hotovosti, následujícího dne byla vyloučena z poslaneckého klubu a ze strany Věci
veřejné.

o

8. dubna oznámil V. Bárta rezignaci na post ministra dopravy. P. Nečas rezignaci přijal a sdělil, že
připravuje změny na ministerských postech vzhledem k tomu, že klesá důvěra občanů ve vládu ČR a
někteří ministři na svoji práci nestačí. Prezident V. Klaus se s P. Nečasem dohodl, že další kroky podniknou
v pondělí.

o

9. dubna uvedl předseda VV R. John, že ministři VV odejdou z vlády v případě, že vládu opustí ministr
financí M. Kalousek (TOP 09), ministr obrany A. Vondra (ODS) a ministr zemědělství I. Fuksa (ODS). P.
Nečas požadavek Věcí veřejných odmítl a poznamenal, že „nejsme v pozici, abychom vyměňovali kusy za
kusy“.

Další události uplynulého týdne:

4. dubna zveřejnili představitelé odborových svazů pořádajících protestní akce proti ministru vnitra
Radku Johnovi (VV) definitivní součty podpisů (26 168 policistů, 4 521 hasičů a 215 občanských
zaměstnanců ministerstva vnitra; zbytek z 35 182 podpisů tvoří občanští zaměstnanci policie) za jeho
odvolání. Ministr připomněl, že mandát dostal od voličů, občanů a vlády, ne od odborářů, resp. od
některých odborářských předáků.
6. dubna schválila vláda ČR navýšení poplatku za pobyt v nemocnici na sto korun za den. Ministři se
neshodli na změně poplatku za recept. Ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09) zdůvodňuje změny
v poplatcích tím, že v rezortu chybí miliardy na zavedení reforem. Návrhy by měly rezortu přinést jednu a
půl miliardy korun.
6. dubna odhlasovala vláda P. Nečase reformu penzí, měla by umožnit od roku 2013 odvádět tři procenta
ze sociálního pojištění do soukromých fondů za předpokladu, že k tomu přidají nejméně dvě procenta
mzdy. Spoření sice bude dobrovolné, ovšem pokud se pro něj občan rozhodne, nebude moci ze systému
již vystoupit.
Telegraficky:
-5. dubna nepodpořil ústavně-senátní výbor schválení novely rozšiřující seznam zakázaných návykových látek o
nové syntetické drogy.
-6. dubna odsouhlasili senátoři novelu zákona přidávající na seznam zakázaných látek 33 nových syntetických drog.
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