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5. prosince se ministr kultury Jiří Besser (TOP 09) vyjádřil ke kauze svého angažmá ve společnosti Comoros 

Group. Besser byl společníkem firmy, která koupila v roce 2009 byt na Floridě, ovšem tuto skutečnost neuvedl 

v majetkovém přiznání. Besser zdůraznil, že je připraven nést důsledky svého jednání, ale „nedopustil se 

ničeho nečestného“ a odmítl korupci. 8. prosince ministr kultury rezignoval. Na post ministryně kultury by 

měla být nominována Alena Hanáková, poslankyně za Starosty a nezávislé.  

5. prosince došlo ke shodě mezi ministrem vnitra Janem Kubicem a policejním prezidentem Petrem Lessym. 

Ministr vnitra nebude trvat na Lessyho rezignaci. Kubice sdělil novinářům: „Mě pan prezident velmi mile 

překvapil svým pozitivním přístupem.“ Lessy předložil projekt, podle kterého se bude přibližně od začátku 

příštího roku realizovat reorganizace nejvyšších policejních složek.  

6. prosince kritizoval předseda vlády a předseda ODS P. Nečas TOP 09 a Starostové, že hodlají odebrat čtyřem 

největším městům příjmy a ty převést ve prospěch menších obcí a měst. Zároveň se pozastavil nad jejich 

názorovou rozporuplností. Zákon o rozpočtovém určení daní by měl napravit současný stav, kdy jsou při dělení 

daní znevýhodňována města s tisíci až deseti tisíci obyvatel. ODS ovšem odmítá návrh ministerstva financí, 

podle kterého by největším městům byly příjmy odebrány.  

7. prosince si exministr obrany M. Barták převzal obvinění v souvislosti s údajnou korupcí související 

s dodávkami terénních tatrovek pro českou armádu. M. Barták v  této souvislosti uvedl, že usnesení o zahájení 

trestního stíhání ho „šokuje množstvím zcela nepravdivých, překroucených nebo  účelově poskládaných faktů“. 

7. prosince probíhala v 1600 školách jednohodinová stávka. Přibližně pětina učitelů dala najevo svůj nesouhlas 

s plánovanými změnami v platových tabulkách, kritizují především zrušení takzvaného věkového automatu.  

7. prosince navštívil ČR ruský prezident Dmitrij Medveděv s manželkou. Během dvoudenní návštěvy jednal 

ruský prezident především o ekonomické spolupráci, Rusko se zajímá i o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. 

Ruská nabídka, že by se při dostavbě na subdodávkách podílely především české firmy, se líbí i prezidentu 

Klausovi. Zástupci firem podepsaly obchodní kontrakty, které se týkaly např. výstavby železnice na Sibiři. D. 

Medveděv v Praze rovněž zahájil výstavu ze sbírek někdejšího carského pokladu.  

9. prosince uvedl prezident V. Klaus, že koaliční vláda pod vedením Petra Nečase je slabší a méně výkonná, než 

se jevila na podzim loňského roku. Vyjádřil se i k evropské krizi, ve které není dle jeho názoru pouze projekt 

společné evropské měny, ale i celý koncept evropské  integrace a spolu s ním i celý socioekonomický model.   

9. prosince řekl premiér P. Nečas po skončení summitu EU, že o tom, zda se ČR připojí k  nově vznikající 

evropské mezivládní smlouvě o záchraně eura, se teprve rozhodne.  

11. prosince uvedl ministr zahraničí a vicepremiér K. Schwarzenberg (TOP 09), že by považoval za nevýhodné, 

pokud by ČR byla nucena přijmout daňová pravidla pro celou Evropu.  

Telegraficky: 

 6. prosince byl předsedou poslaneckého klubu ČSSD po rezignaci B. Sobotky zvolen J. Tejc.  

 6. prosince proběhlo jednání zástupců parlamentních stran, na kterém nedošlo k  dohodě o podobě 
přímé volby prezidenta. 

 8. prosince připustil ministr financí M. Kalousek (TOP 09), že předpokládá schodek letošního státního 
rozpočtu až ve výší 140 až 150 miliard korun. 

 


