Týden v české politice
18. dubna – 24. dubna

18. dubna požádali poslanci ČSSD předsedkyni Poslanecké sněmovny PČR Miroslavu Němcovou (ODS)
o svolání mimořádné schůze. Chtějí hlasovat o vyslovení nedůvěry kabinetu premiéra Petra Nečase
(ODS). Schůze by se mohla uskutečnit po Velikonocích.
18. dubna oznámila výkonná rada ODS, že strana trvá na odvolání všech ministrů i náměstků spjatých
s firmou ABL. P. Nečas dále zdůraznil, že ministerstvo vnitra nemůže vést zástupce Věcí veřejných.
Prezident V. Klaus prozatím žádosti o odvolání R. Johna (VV) a J. Dobeše (VV) nevyhověl.
19. dubna se dohodly koaliční špičky, že ministrem vnitra bude Jan Kubice, bývalý šéf pro odhalování
organizovaného zločinu. R. John (VV) bude zastávat post vicepremiéra pro boj s korupcí. J. Dobeš (VV)
zůstane i nadále v čele ministerstva školství. Petr Nečas ovšem hodlá do konce června udělat další
změny.
21. dubna jmenoval prezident V. Klaus dvojici nových ministrů. Ministrem dopravy se stal R. Šmerda
(dosavadní náměstek), ministrem vnitra J. Kubice (někdejší elitní policista). V. Klaus připomenul, že se
„nejedná pouze o jmenování dvou ministrů, jedná se o jistý symbolický moment ukončení krize, která
všechny poškodila.“ R. John zůstane ve vládě na postu vicepremiéra pro boj proti korupci.
21. dubna přerušily odbory jednání tripartity o reformách. Odbory tvrdí, že navržené reformy jsou
asociální.
21. dubna představil ministr Alexandr Vondra Bílou knihu o obraně. Dle ministrova prohlášení se
bude armáda v nejbližších letech potýkat především s třemi zásadními problémy. V roce 2018 armáda
zřejmě nedosáhne plné operační schopnosti, jak se předpokládalo, vysoký vnitřní dluh zapříčiní
nemožnost modernizace techniky a obnovu nemovitostí. Rovněž nebude dosaženo plánovaného
stavu 26 200 vojáků, neboť armáda stárne a ubývá rekrutů.
21. dubna probíhaly oslavy 20. výročí od založení Občanské demokratické strany. S projevy vystoupili
jako hosté i Václav Klaus a Mirek Topolánek.
Telegraficky:


18. dubna zaregistroval Státní ústav pro kontrolu léčiv poprvé přípravek obsahující extrakt z
konopí setého. Ředitel SÚKL uvedl, že se jedná o „první krok k lékařsky indikovanému
využívání kanabinoidů v ČR“.



20. dubna nařídilo Nejvyšší státní zastupitelství žalobcům zahájit prověřování bývalého
ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS), jehož úřad je podezřelý z korupce.



21. dubna oznámil ministr životního prostředí T. Chalupa (ODS), že v bezzásahových zónách
NP Šumava bude možné ručně kácet stromy napadené kůrovcem.

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

