Týden

v české politice (2. 4. – 8. 4. 2012)

Událost týdne: „VV, odchody z vlády a předčasné volby.“
2. dubna začaly Věci veřejné deklarovat svůj odchod z vlády. Rozhodnout by se mělo v úterý na jednání grémia
strany a předsedů krajských organizací. R. John uvedl, že variantou je, že VV odejdou z vlády a budou
podporovat vládu menšinovou. 3. dubna se neshodla Výkonná rada VV na setrvání, či odchodu z vlády ČR,
rozhodnutí učinilo grémium, které vyzvalo své ministry, aby k 1. květnu odešli z vlády. Spolupráci s vládou
podmiňují VV tím, že premiér představí konkrétní kroky, které navrátí vládě důvěryhodnost, a oznámí změny
ve vládě. Odchod z kabinetu P. Nečase prosazoval předseda VV Radek John, předseda poslaneckého klubu Vít
Bárta a místopředseda VV Tomáš Jarolím. Všichni tři ministři za VV (Peake, Jankovský, Dobeš) by podle
rozhodnutí strany měli podat demise předsedovi strany Johnovi, nikoli premiérovi. Premiér P. Nečas v reakci
na plánovaný odchod ministrů VV z vlády prohlásil 3. dubna, že odmítá vydírání a ultimáta, a pokud ministři
za VV demisi podají, nebude se stranou dále jednat o žádné spolupráci. Ve středu v noci si poslanecký klub VV
odhlasoval, že zástupci strany budou dále jednat o pokračování vlády. Demise budou podávat až v případě, že
jednání nebudou úspěšná. R. John popřel rozkol v poslaneckém klubu VV. 5. dubna odstoupil T. Jarolím
z funkce místopředsedy Věcí veřejných. 4. dubna prohlásil premiér a předseda ODS P. Nečas, že o pokračování
vlády chce mít jasno do 10. dubna, jinak bude ODS prosazovat předčasné volby. Stejného názoru je i
místopředseda TOP 09 M. Kalousek, který rovněž doplnil, že v rámci úspor chce zrušit tři ministerstva. Premiér
uvedl, že „na úterý 10. dubna svolává třístranné koaliční jednání, jehož výsledkem musí být dohoda o
pokračování reformní vlády rozpočtové odpovědnosti s bezpečnou většinou v Poslanecké sněmovně“. 5. dubna
se sešli představitelé vládní ODS a TOP 09, aby se dohodli o pokračování kabinetu. M. Kalousek zmínil, že s VV
nebude TOP 09 řešit výměnu ministrů, chce pouze řešit snižování rozpočtového schodku. P. Nečas zopakoval,
že kabinet bude jednat i o zrušení tří ministerstev a že nepřistoupí na žádnou revizi programového prohlášení.
2. dubna navrhla ČSSD, aby byl v Česku zaveden návrh o kontrole zpravodajských služeb. ČSSD navrhuje
dvojstupňovou kontrolu nad tajnými službami, všechny české zpravodajské služby by podléhaly parlamentní
kontrole
3. dubna zahájily odborové svazy společně s občanskými iniciativami kampaň Stop vládě. Odboráři vyzývají
vládu k demisi a zastavení reforem. Od 16. do 21. dubna bude probíhat týden protestů a na 21. dubna odbory
ohlásily masivní protestní akci.
3. dubna navštívila Prahu německá kancléřka Angela Merkelová. Zdůraznila, že v klíčových otázkách panuje
mezi oběma zeměmi shoda a ujistila, že Německo v otázce paktu o rozpočtové odpovědnosti nevyvíjí na Česko
žádný tlak. Nečas s Merkelovou rovněž diskutoval o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín.
4. dubna pokračovalo projednávání kauzy údajné korupce, které by se měl dopustit předseda poslaneckého
klubu VV Vít Bárta. Měl se pokusit uplatit poslance J. Škárku a K. Kočí. Rozsudek by měl být vynesen příští
týden v pátek.
4. dubna oznámil předseda ČSSD B. Sobotka, že byl pověřen grémiem strany jednáním s předsedy ODS, TOP 09
a KSČM o vyhlášení předčasných voleb v co nejkratším možném termínu.
Telegraficky:
-4. dubna se premiér P. Nečas sešel s prezidentem Václavem Klausem. Důvodem setkání byla situace ve vládě ČR a otázky
týkající se předčasných voleb.
-6. dubna potvrdil bývalý ministr školství za VV Josef Dobeš, že opouští Věci veřejné.
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