Týden v české politice
11. dubna -17. dubna 2011

11. dubna předložil P. Nečas (ODS) prezidentu V. Klausovi rezignaci ministra dopravy Víta Bárty (VV) a
návrh na odvolání ministra vnitra Radka Johna (VV) a ministra školství Josefa Dobeše (VV). Prezident
V. Klaus uvedl, že dříve, než přijme demisi, chce slyšet projekt dalšího fungování kabinetu.
Následujícího dne oznámil, že: „…věří, že v přiměřeně rychlé době dojde k nějakému hmatatelnému
efektu koaliční schůzky, že bude něco dáno na papír…“.
11. dubna našla výjezdová skupina pražské policie u Kristýny Kočí (bývalé předsedkyně poslaneckého
klubu Věcí veřejných) nainstalované odposlouchávací záznamové zařízení.
12. dubna oznámily Věci veřejné, že trvají na působení Radka Johna (předse dy strany VV) na
ministerstvu vnitra. Nadále požadují odvolání M. Kalouska (ministr financí, TOP 09), Ivana Fuksy
(ministr zemědělství, ODS), Alexandra Vondry (ministr obrany, ODS). R. John rovněž ubezpečil, že VV
nechtějí pokládat vládu a chtějí se chovat zodpovědně.
13. dubna sdělil prezident V. Klaus na tiskové konferenci, že odmítá ultimáta a preferuje jednání.
Prezident odmítl okamžitě podepsat návrhy na odvolání ministrů vnitra a školství tak, jak mu je
předložil premiér Petr Nečas. K jednání pozval předsedy koaličních stran na čtvrtek 14. dubna.
13. dubna byla zveřejněna nahrávka, na které Kristýna Kočí (bývalá předsedkyně poslaneckého klubu
Věcí veřejných) sděluje, že puč proti VV chystala s ODS tři čtvrtě roku.
13. dubna jednali představitelé koaličních stran o budoucnosti vlády ČR. Jednání skončilo
bezvýsledně. Varianty předkládané ODS (souhlasí i TOP 09) nehodlají VV akceptovat. Prezident Klaus
dá v případě, že se koalice nedomluví na spolupráci, šanci Bohuslavu Sobotkovi z ČSSD, která
případnou menšinovou vládu ODS a TOP 09 odmítá podporovat.
14. dubna prohlásil exprezident Václav Havel, že sleduje současné politické hnutí a je z něj
znechucen. V reakci na zveřejněnou nahrávku Kristýny Kočí se vyjádřil, že je šokován, pokud by měl
být i on do současného vývoje zaplétán. Současný prezident Václav Klaus, který je v nahrávce rovněž
zmiňován, nahrávku nechce vůbec komentovat.
15. dubna informoval M. Hašek, že ČSSD „…vyvolá hlasování o nedůvěře vládě P. Nečase jako reakci
na stupňující se vládní krizi, která druhý týden paralyzuje ČR a díky nekompetentnosti premiéra
Nečase a koaličních stran již také krizi důvěry občanů v politiku jako takovou.“
Další zprávy:
11. dubna zahájila protikorupční policie úkony trestního řízení proti ministru dopravy Vítu Bárto vi
(VV). Policie Bártu prověřuje pro trestný čin podplácení a z důvodu neoprávněného nakládání s
osobními údaji.
12. dubna uvedl předseda Strany práv občanů-zemanovci, že v případě přímé volby prezidenta bude
SPOZ prosazovat expremiéra Miloše Zemana.
14. dubna skončilo Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
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