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V pondělí 31. ledna vyjádřil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) zájem na urychleném projednání 
návrhu, který by měl posílit nezávislost vyšetřování příslušníků ozbrojených složek. Zákon o generální 
inspekci sice již v Poslanecké sněmovně byl, ale doposud nebyl projednáván.  

V pondělí 31. ledna se P. Nečas vyjádřil ke kauze podezřelé zakázky z doby českého předsednictví EU 
ve spojitosti s tehdejším vicepremiérem A. Vondrou (ODS). V diskusním pořadu na ČT1 prohlásil, že  
A. Vondra je dobrý ministr obrany a není důvod pro jeho odvolání. P. Nečas zmínil, že za chybné 
kroky je nutné nést politickou odpovědnost. To dle Nečase platí pro každého, ovšem A. Vondra 
smlouvy nevyjednával, ani nepodepisoval. Odpovědnost za ně měl mít ekonomický usek Úřadu vlády. 

1. února prohlásil ministr vnitra R. John (VV), že již na jaře by měl být schválen zákon, který by 
zařazoval do trestního zákoníku paragraf trestající nakupování hlasů ve volbách. Pokud bude soudem 
prokázáno, že hlasy voličů byly nakupovány, bude ten, kdo za volební hlasy nabídne peníze trestán 
podle návrhu zákona trestem odnětí svobody od šesti měsíců do tří let. Ministr spravedlnosti Jiří 
Pospíšil (ODS) se domnívá, že v současném trestním zákoníku pasáž, kterou by bylo možné použít 
v případě kupčení s hlasy, obsažena již je. 

3. února oznámil ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP O9), že přes veškerá jednání a návrhy MZ ČR 
lékařům nedošlo k nalezení kompromisu a ukončení protestu lékařů. Premiér Nečas v souvislosti 
s krizovou situací v českém zdravotnictví uvedl, že v úterý 8. února se sejde porada členů 
Bezpečnostní rady státu s hejtmany a bude hledat možnosti řešení. V pátek 4. února L. Heger vyjádřil 
přesvědčení, že někteří lékaři své výpovědi stáhnou. 

Ve středu 2. února začala vláda P. Nečase projednávat podobu přímé volby prezidenta. V úvahu 
přichází volba jednokolová, dvoukolová podobná senátní a dvoukolová upravená, kdy do druhého 
kola postupují i více než dva kandidáti. 

Ve čtvrtek 3. února se na Pražském hradě sešli prezident V. Klaus, premiér P. Nečas a ministr 
zahraničních věcí K. Schwarzenberg, aby diskutovali o postupu při schvalování úpravy Lisabonské 
smlouvy. Změny se týkají především záchranného mechanismu pro státy EU, které se ocitnou 
v hospodářských potížích. V ČR bude změny schvalovat parlament a poté je potvrdí i prezident ČR. 

3. února si protikorupční policie vyžádala videozáznam ředitele Fakultní nemocnice Motol Miroslava 
Ludvíka z výjezdního zasedání v Krkonoších, aby posoudila, zda na originálním záznamu nejsou 
zaznamenané informace o trestné činnosti. 

V sobotu 5. února se konala poslední krajská konference ČSSD, tentokrát ve Středočeském kraji.  
B. Sobotka vyrovnal celkové skóre nominací s M. Haškem na 7:7. Nominaci na post statutárního 
místopředsedy získal D. Rath.  

Telegraficky: 

• 1. února začala 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

• V Česku vzrostl v tomto týdnu výskyt chřipkového onemocnění, nemocnice omezují z důvodu 
zvýšeného počtu akutních respiračních onemocnění na některých odděleních návštěvy. 

• 2. února bylo v souvislosti s kauzou Opencard zahájeno trestní stíhání pro porušování 
závazných pravidel hospodářského styku.  

• 4. února odmítli poslanci zrušit jednotné státní maturity. K návrhu Senátu o zrušení vyjádřila 
odmítavé stanovisko i vláda ČR. 

• 4. února schválila Sněmovna novelu silničního zákona, která by měla zjednodušit bodový 
systém a přísněji postihovat přestupky proti životu a zdraví. 


