Týden v české politice
16. 5. – 22. 5. 2011

16. května oznámilo ministerstvo zahraničí, že chce vyhostit ukrajinské diplomaty. Ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg (TOP 09) uvedl, že se jedná o reakci na nedávné vyhoštění dvou českých
diplomatů z Kyjeva.
17. května byl zveřejněn další utajovaný dokument z roku 2009, dle kterého Vít Bárta (neformální šéf
Věcí veřejných) údajně motivoval dvacetiprocentní provizí své spolupracovníky k získávání financí do
stranické pokladny. Z nahrávky také vyplývá, že o dění ve straně Věci veřejné rozhodovalo několik lidí
sdružených v tzv. „Koncepční radě VV“. Vít Bárta existenci dokumentu popřel. Poslanecký klub VV
vyjádřil svému vedení podporu.
17. května vyzvala ČSSD premiéra Petra Nečase, aby co nejdříve odvolal zbylé ministry za stranu VV
z vlády. Předseda ČSSD B. Sobotka uvedl, že: „ČSSD je přesvědčena o tom, že zcela zkompromitovaní
a nedůvěryhodní politici VV nemohou mít nadále podíl na řízení naší země.“
17. května předal Radek John (Věci veřejné) předsedovi vlády Petru Nečasovi (ODS) demisi na post
vicepremiéra pro boj s korupcí, premiér demisi přijal. Prezident ČR přijal Johnovu demisi 20. května.
18. května sdělil J. Dobeš (VV), ministr školství, v reakci na informaci ze zveřejněné tajné nahrávky
o dění ve straně Věci veřejné zmiňující existenci Koncepční rady, která by měla představovat paralelní
řídící orgán zajišťující pro VV provize z veřejných zakázek, svůj záměr zvážit po ukončení jednotné
maturitní zkoušky svoje setrvání ve vládě.
18. května schválila vláda návrh nového občanského zákoníku, který by mohl začít platit v roce 2013.
Vláda rovněž schválila návrh zákona o veřejných zakázkách, který má zajistit větší transparentnost a
omezit manipulaci s nimi. Věci veřejné, které novelu předložily, hodlají hlasování o zákonu spojit
s hlasováním o důvěře vládě. Mezi další zákony, které vláda schválila, patří zákon o zaměstnanosti,
zákon o sociálních službách a pomoci v hmotné nouzi a zákon o sociálních dávkách pro
handicapované. Vláda ČR rovněž schválila dokument ministra A. Vondry, tzv. Bílou knihu obrany,
která by měla realizovat koncepci rozvoje armády v příštích deseti letech.
18. května proběhlo jednání K9, na kterém představitelé strany Věci veřejné prohlásily, že
k personálním změnám ve vládě by mělo dojít až v červnu. VV trvají na odstoupení ministra financí
Miroslava Kalouska (TOP 09), ministra obrany Alexandra Vondry (ODS) a ministra zemědělství Ivana
Fuksy (ODS).
21. května proběhla v Praze demonstrace ČMKOS. Odboráři protestují proti návrhu vlád ních reforem,
jejichž projednávání je dle odborových předáků od samého počátku provázeno neochotou vlády
náležitě diskutovat o dopadech, které vládní reformy způsobí občanům.
Telegraficky:
 19. května sdělil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) návrhy připravovaných změn v
lékové politice.
 20. května zemřel Eduard Janota, který působil jako náměstek na ministerstvu financí a
ministr financí ve vládě J. Fischera.
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