Týden

v české politice 48 (28. 11. – 5. 12. 2011)

28. listopadu sdělil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09), že úhradová vyhláška pro rok 2012 zachovává
rozsah péče na úrovni loňska. Zdravotní systém má mít k dispozici 226 miliard korun, nemocnicím přidá v
průměru až tři procenta a platy stoupnou o 6, 25 procenta.
29. listopadu se ke kauze zmrazených miliard z divoké privatizace Mostecké uhelné společnosti vyjádřil šéf
Vrchního státního zastupitelství Stanislav Mečl, který uvedl, že: „Průtahy spočívaly zejména v ne úplně svižném
vyřizování právních pomocí švýcarské strany.“ Zároveň rovněž připomenul, že žalobci nejsou jediní, kdo celý
proces zdržovali.
29. listopadu uvedl ministr školství Josef Dobeš (VV), že absolventi veřejných vysokých škol budou půjčku na
školné splácet, jakmile jejich plat dosáhne dvojnásobku životního minima. V případě, že by se školné začalo
platit už dnes, byla by to částka 16 000 Kč.
29. listopadu oznámil pražský primátor B. Svoboda, že magistrát nemá právní podklad, aby ukončil pracovní
poměr s šéfem pražských strážníků Vladimírem Kotroušem, který je obviněn v souvislost s údajným přijetím
úplatku.
30. listopadu obdrželo české ministerstvo zdravotnictví žádost od Slovenska, které ho žádá o poskytnutí lékařů
na uvolněná místa ve slovenských nemocnicích. Fakultní nemocnice potvrdily, že volné lékaře nemají, odchody
lékařů na Slovensko by narušily provoz českých nemocnic. Lékařský odborový klub vyzval české lékaře, aby
zůstali solidární se slovenskými kolegy ve výpovědích.
1. prosince protestovali piloti ČSA proti údajnému tunelování Českého aeroholdingu. Mluvčí ČSA potvrdila, že
někteří piloti do práce nenastoupili z důvodu údajné zdravotní indispozice. Ministr financí ke stávající situaci
uvedl, že protest pilotů je nejen neodůvodněný, ale také zjevně nelegální.
1. prosince oznámil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09) a ministr obrany A. Vondra (ODS), že na Slovensko,
které v současné době řeší nedostatek lékařů požadujících zvýšení mezd, může vyslat maximálně 30
vojenských lékařů.
2. prosince prohlásil ministr financí při setkání se starosty středočeských obcí, že pokládá „za mnohem
pravděpodobnější než nepravděpodobné, že budeme v příštím roce čelit problémům a výzvám, které jsme si
dvacet let neuměli představit“.
2. prosince oznámily školské odbory, že 7. prosince budou protestovat proti způsobu navyšování učitelských
platů. Ve stejný den má změny v platových tabulkách učitelů projednávat vláda. Do zvýšení platů zkušených
učitelů by mělo MŠMT investovat čtyři miliardy korun. Ministr školství J. Dobeš (VV) považuje protesty odborů
za absurdní.
3. prosince prohlásil premiér P. Nečas na ideové konferenci ODS, že ODS prosazuje adresný systém sociálních
dávek a navázání jejich výplaty na aktivitu jedince.
4. prosince se vyjádřil pražský primátor B. Svoboda, že bude aspirovat na post předsedy pražské ODS. Primátor
nevyloučil ani funkci místopředsedy ODS, ovšem prezidentský úřad vyloučil.
Telegraficky:
 29. listopadu rezignoval předseda pražských zastupitelů ODS Rudolf Blažek na svou funkci.
 2. prosince rezignoval na funkci předsedy pražské ODS B. Šťastný.
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