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21. února navštívil Českou republiku prezident Polska Bronislav Komorowski. Setkal se 

s prezidentem ČR Václavem Klausem, premiérem Petrem Nečasem, s představiteli 

Parlamentu ČR a se zástupci firmy Unipetrol, kterou vlastní polský rafinérský koncern PKN 

Orlen.  

22. února pokračovalo jednání Ústavního soudu o stížnosti ČSSD týkající se škrtů 

prosazených v roce 2010 vládou premiéra Petra Nečase. Bohuslav Sobotka (ČSSD) zdůraznil, 

že škrty v sociální oblasti byly provedeny ve stavu legislativní nouze, o návrhu nebyla obecná 

rozprava a „byla upřena i práva nově zvolených senátorů“. Předsedkyně Poslanecké 

sněmovny PČR Miroslava Němcová (ODS) v roli svědka obhajovala vyhlášení stavu legislativní 

nouze. Soudní líčení skončilo odročením na neurčito.  

Informace o tom, že by na místo náměstka ministra školství nastoupil Ladislav Bátora, který v 

roce 2006 kandidoval za extremistickou Národní stranu, je podle ministerstva školství 

spekulativní. Informace o personálních změnách bude ministr konzultovat nejprve 

s premiérem a koaličními partnery, teprve poté je oznámí veřejnosti.  

23. února se ministr školství Josef Dobeš setkal s předsedou vlády ČR Petrem Nečasem, který 

mu, dle slov J. Dobeše, vyjádřil důvěru a podporu.  Stejný den vyzvala ČSSD prostřednictvím 

své stínové ministryně školství Vlasty Bohdalové Josefa Dobeše k rezignaci na funkci ministra 

školství. 

Telegraficky: 

-23. února schválila vláda ČR navýšení mzdových tarifů pro lékaře. Premiér P. Nečas zmínil, 
že peníze na zvýšení platů půjdou výhradně z reformy a restrukturalizace zdravotnictví. 

-24. února se vyjádřil P. Nečas k vyšetřování případu firmy Promopro, která v době českého 
předsednictví EU získala spornou zakázku. Dle jeho názoru ministr financí M. Kalousek (TOP 
O9) hrubým způsobem ovlivňuje vyšetřování.  

-25. února ČSSD navrhuje v případě přímé volby prezidenta prodloužení jeho funkčního 
období z pěti na šest let a spojení přímé volby s volbami do Senátu a s krajskými či obecními 
volbami. 

-25. února zveřejnilo Centrum výzkumu veřejného mínění (CVVM) výsledky únorového 
volebního modelu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby do 
Poslanecké sněmovny by v únoru vyhrála ČSSD s 31 procenty před ODS, která by získala 22 
procent. Zastoupení v dolní komoře PČR by měly rovněž TOP 09 (17 procent hlasů), KSČM 
(13 procent), VV (8 procent), KDU ČSL skončila těsně pod 5 procentní hranicí, její výsledek se 
pohybuje na hranici statistické odchylky. 


