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Novým ministrem životního prostředí bude Tomáš Chalupa. Místopředseda pražské ODS a dosavadní starosta Prahy 6 

nahradí ve funkci  P. Drobila, který rezignoval po odhalení skandálu na ministerstvu a ve Státním fondu životního prostředí. 

T. Chalupa se stane sedmým ministrem životního prostředí uplynulých dvou let.  

V úterý se premiér P. Nečas (ODS) a ministr vnitra R. John (VV) zabývali podrobnostmi výběru nového policejního 

prezidenta, aby nebylo možné vznést proti jeho výběru žádné námitky, či jej dokonce jakkoliv zpochybňovat. Rozpory, které 

se objevily v souvislosti s výběrem nového šéfa policie, by měly být v nejbližší době vyjasněny. 

Ve středu 12. ledna seznámil ministr práce a sociálních věcí veřejnost se záměrem zjednodušit a zefektivnit systém 

vyplácení sociálních dávek. Ministr práce a sociálních věcí tvrdí, že nynější sociální systém potřebuje reformu vzhledem 

k tomu, že je neufinancovatelný. Svoji pozornost chce ministerstvo věnovat také posilování důležité funkce rodiny a péči o 

děti na nekomerčním základě. Toto opatření by mělo přispět k řešení současné nedostatečné kapacity mateřských škol. 

Ve středu 12. ledna vyzval ministr zdravotnictví L. Heger otevřeným dopisem všechny nemocniční lékaře, aby odvolali 

výpovědi, a v příštím roce přislíbil zvyšování úrovně financování nemocnic a mezd. Kampaň „Děkujeme, odcházíme“ označil 

za vydírání, které není cestou k řešení problémů. Ministr rovněž připustil, že nevylučuje utlumení některých nemocnic, které 

mohou být nadbytečné. L. Heger v tomto týdnu představil návrh zdravotnické reformy, ve které se kromě standardu 

zdravotní péče zabývá další spoluúčastí pacienta či výší regulačních poplatků. Premiér Nečas po jednání s šéfem ČLK 

Kubkem oznámil, že zvýšení mezd je možné až po reformě zdravotnictví. 

K přijetí eura se v pátek 14. ledna vyjádřil premiér vlády P. Nečas. Česko přijme euro teprve tehdy, až budeme splňovat 

maastrichtská kritéria, „náklady na přistoupení k euru budou nižší než na udržení samostatné koruny“ a eurozóna bude 

dostatečně stabilní. Česko rovněž neusiluje podílet se na tzv. permanentním krizovém mechanismu, který se týká těch zemí 

eurozóny, které se dostaly do hospodářských potíží. 

V pátek 14. ledna se veřejnost rozloučila s disidentem, prvním polistopadovým ministrem zahraničí a senátorem Jiřím 

Dienstbierem. Mezi smutečními hosty byli kromě nejbližší rodiny i významní čeští i zahraniční představitelé politického 

života. Karel Schwarzenberg označil Jiřího Dienstbiera vedle Jana Masaryka za vzor pro všechny ministry zahraničí i 

diplomaty. 

V nejbližších dnech předloží K. Schwarzenberg vládě jméno nového velvyslance v USA. Kandidátem na tento post je 

exministr Petr Gandalovič, který v USA působil v letech 1997-2002 jako generální konzul. 

V uplynulém týdnu opět ohrožovaly povodně některé regiony v Česku. Vydatné srážky a následné rychlé odtávání sněhové 

pokrývky zvedly hladiny řek a několik krajů muselo přistoupit k vyhlášení nejvyššího stupně varování a povodňové 

pohotovosti. Mezi nejvíce zasažené regiony patří kraj Plzeňský, Karlovarský a Ústecký. 

Současných vývoj nepříznivé demografické situace nutně vyžaduje zásadní důchodovou reformu, kterou předkládají týmy 

expertů i jednotlivé politické strany. ODS je připravena podpořit návrhy připravené Bezděkovou komisí a NERV a bude 

preferovat model umožňující dobrovolné fondové spoření. Pro zvyšování důchodového věku předkládá dvě varianty: první 

představuje sjednocení věku odchodu do důchodu na 65 let pro muže i ženy bez ohledu na počet dětí v roce 2035, další 

prodlužování by probíhalo v počtu dva měsíce za jeden kalendářní rok. Druhá varianta ODS uvažuje sjednocení odchodu 

věku do důchodu na 67 letech pro muže i ženy v roce 2035. Další zvyšování by zohledňovalo střední délku života a naději 

dožití (matematický vzorec-tzv. autopilot). Kromě těchto návrhů přichází ODS rovněž s novou variantou snížení povinných 

odvodů zaměstnavatelů z dnešních 25 % na 21,5 %. Výpadek příjmů by byl kompenzován sblížením sazeb DPH. 

Na jaře letošního roku si na sjezdu v Brně zvolí ČSSD svého předsedu. Hlavními favority jsou B. Sobotka a M. Hašek. Svoji 

kandidaturu vzal o víkendu zpět poslanec M. Pecina. Čtyři regiony se také v sobotu sešly, aby si zvolily nové vedení. 

V Ústeckém kraji už není předsedou Petr Benda, blízký spojenec Jiřího Paroubka.  

Problémy v koalici se objevují ve vztahu ke kauze sledování politiků z ODS bezpečnostní agenturou ABL, která v minulosti 

patřila ministru dopravy V. Bártovi (Věci veřejné). Premiér P. Nečas označil indicie za závažné a domnívá se, že V. Bárta by 

měl vše vysvětlit veřejně. 


