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28. března rozhodovala výkonná rada ODS o setrvání svého místopředsedy ve funkci ministra 

na Ministerstvu obrany. A. Vondrovi je připisována zodpovědnost za předražené zakázky 

firmy ProMoPro v průběhu českého předsednictví EU v roce 2009. Výkonná rada se za Vondru 

postavila a předseda ODS prohlásil, že „Výkonná rada ODS odmítá jakékoliv pokusy 

politických subjektů zasahovat do vnitřních záležitostí ODS.“ 

28. března se předseda Věcí veřejných Radek John vyjádřil ke kandidatuře Víta Bárty, 

ministra dopravy, na post předsedy strany. Prohlásil, že tuto kandidaturu vítá a vyzval i další 

osobnosti VV, aby šly do volby. 

29. března začalo v Brně jednání Ústavního soudu o zrušení voleb v Praze na základě stížnosti 

menších volebních stran (VV, SNK-ED, SZ), které se cítí poškozeny rozdělením Prahy na více 

volebních obvodů, což naopak vyhovuje stranám s větší podporou. Ústavní soud rozhoduje o 

stížnosti na verdikt Městského soudu v Praze, který návrh na zrušení voleb zamítl. Ústavní 

soud stížnost na rozhodnutí Městského soudu v Praze zamítl, dle soudu se nepodařilo 

prokázat, že by rozdělení Prahy bylo účelové. 

29. března probíhalo jednání koalice o reformě zdravotnictví. Ministr Heger oznámil, že K9 

jako první předloží novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Vládní koalice se na 

reformě zdravotnictví neshodla.  

31. března zrušil Ústavní soud část zákona o elektronických komunikacích, která ukládá 

operátorům a poskytovatelům internetu uchovávat takzvané provozní a lokalizační údaje o 

uskutečněné komunikaci. Ústavní soud konstatoval, že napadená právní úprava porušuje 

ústavně právní limity, je v rozporu s požadavky práva na soukromí. Mobilní operátoři toto 

rozhodnutí vítají. 

1. dubna zpochybnil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nezávislost a nestrannost 

svých kolegů ústavních soudců. Rychetský zmínil, že nepovažuje za nejlepší řešení jmenování 

soudců dvakrát po sobě. „Nelze spoléhat na to, že blížící se konec mandátu s jistým 

výhledem na možnost si jej prodloužit, neovlivní soudce v rozhodování.“ 

Telegraficky: 

• 30. března označil premiér Petr Nečas (ODS) za nepřijatelné chování, kdy ministři vyzývají své 

vládní kolegy k demisi. Pokud se takto budou chovat členové jeho vlády, budou odvoláni. 

• 31. března uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (T0P 09), že jeho strana bude respektovat 

přání ODS a jako koaliční partner se nebude vyjadřovat k případu předražené zakázky pro 

firmu ProMoPro.  

• 1. dubna představily odbory sdružené v Českomoravské konfederaci odborových svazů 

kampaň upozorňující na škodlivost reforem připravovaných vládou Petra Nečase. 


