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17. ledna dorazil do Prahy Norman Eisen - nový velvyslanec USA v ČR. Místo velvyslance 

nebylo obsazené téměř dva roky. Norman Eisen působil na postu poradce pro etiku 

amerického prezidenta Baracka Obamy. 

V úterý 18. ledna oznámil ministr zdravotnictví Leoš Heger, že odstoupí z vedení 

ministerstva, pokud se lékařské odbory domnívají, že se situace vyřeší právě personální 

změnou. Zároveň ovšem upozornil, že současná akce odborů „Děkujeme, odcházíme“, může 

skončit nejenom odchodem ministra, ale i pádem celé vlády. Ve čtvrtek 20. ledna na schůzce 

ministra zdravotnictví, prezidenta LK a předsedy LOK nedošlo k žádné dohodě, ministr 

zdravotnictví L. Heger oznámil, že v letošním roce není možné zvýšit mzdy lékařů ze státního 

rozpočtu. V pátek 21. ledna proběhlo jednání ministra zdravotnictví s premiérem Nečasem, 

který podpořil plánované reformy ministra zdravotnictví. Oba se shodli na tom, že vydírání 

lékařů v akci „Děkujeme, odcházíme“, nelze ustupovat. S touto formou protestu 3800 lékařů, 

kteří podali výpovědi a jsou připraveni odejít, nesouhlasí ani zdravotní sestry, které jsou akcí 

lékařů znepokojeny a výpovědi nepodávají. Prezident V. Klaus označil takovéto chování 

zdravotních sester za zodpovědné. 

Ve středu 19. ledna odmítl na zasedání vlády kabinet premiéra Nečase (ODS) zrušení 

projektu státních maturit, zrušení prosazoval senátor M. Chládek (ČSSD). Vláda tak podpořila 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeše (VV), který projekt státní maturity prosadil 

ve vládě v srpnu loňského roku.  

V pondělí 17. ledna kritizovali zástupci ODS výběrové řízení na policejního prezidenta. 

Výběrové řízení, vypsané ministrem vnitra Radkem Johnem (VV), je podle nejsilnější vládní 

strany nezákonné. Zástupci ODS na tiskové konferenci oznámili, že výběr policejního 

prezidenta musí proběhnout v souladu se zákonem a bez pochybností. Ve čtvrtek 20. ledna 

reagoval prezident V. Klaus na způsob, jakým byl vybrán budoucí policejní prezident P. Lessy, 

a ke způsobu výběru vyjádřil výhrady. P.Lessyho doporučila na policejního prezidenta k tomu 

určená komise. R. John se rozhodl doporučení komise respektovat a plukovníka Lessyho do 

funkce ustanovit. Premiér Nečas má nadále výhrady k osobě Lessyho, zákonnosti a 

transparentnosti výběrového řízení, jmenování však bránit nebude. V pondělí 24. ledna 

Radek John Petra Lessyho do funkce policejního ředitele jmenoval. 

V sobotu 22. ledna proběhla tisková konference ministra dopravy V. Bárty (VV). Ministr se 

vyjádřil ke kauze týkající se bezpečnostní agentury ABL, jejímž byl majitelem a kterou nyní 

vlastní ministrův bratr Matěj Bárta. V. Bárta odmítl, že by ABL sledovala komunální politiky 

ODS, a dokumenty, které by je měly diskreditovat, označil za falešné. Dle jeho sdělení ABL 

prověřovala Prahu 11 jako klienta a materiály o sledování, které zveřejnila MfD, "nejsou a 

nebyly dokumenty ABL". Osobní odpovědnost za nastalou situaci ministr odmítl.  


