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Událost týdne: 
5. března začal soud, který řeší údajné úplatky poslance Věcí veřejných V . Bárty bývalým kolegům poslancům J. 
Škárkovi a K. Kočí. Bárta nařčení odmítl s tím, že se jednalo o půjčku. V  průběhu soudního líčení byla popisována i 
situace ve Věcech veřejných. K výpovědi byli předvoláni např. R. John, předseda VV či poslanci VV M. Babák, J. 
Rusnok, M. Vacek, D. Navrátilová. R. John prohlásil, že V. Bárta nechtěl po lidech, kterým údajně půjčoval peníze, 
žádná potvrzení. Prezident V. Klaus označil soudní řízení se šéfem poslanců VV Vítem Bártou za absurdní reality show 
mající ničivé dopady na politický systém v ČR. Prezident zmínil, že v tisku zaznamenává pouze titulky, ale jinak se 
soudnímu řízení nijak nevěnuje. 8. března předložil J. Škárka soudu dosud neznámou nahrávku, měla dokumentovat 
předání peněz, které ovšem nezachycuje. Předseda senátu J. Šott zaslal nahrávku na analýzu do kriminalistického 
ústavu. Řada svědků neuvádí žádné důležité skutečnosti vztahující se k  údajné úplatkářské kauze a často tvrdí, že si 
okolnosti vztahující se k případu nepamatují. Líčení včetně závěrečných řečí bylo odročeno na začátek dubna. 
Probíhající soud oslabuje Věci veřejné, proto se k voličům obrátila první místopředsedkyně VV Karolína Peake, která 
u soudu rovněž vypovídala. Premiér Nečas soud s  představiteli Věcí veřejných komentoval slovy, že pohled do 
stranických útrob není „příliš hezký“. 

7. března přijala vláda ČR kladné stanovisko k poslanecké novele snižující na polovinu počet přednostních hlasů pro 
získání mandátu krajského zastupitele. Předseda vlády P. Nečas připomínkoval skutečnost, že by novela začala platit 
těsně před letošními krajskými  volbami. Pokud by voliči chtěli upřednostnit svého kandidáta pomocí tzv. 
kroužkování, mělo by na to podle poslanecké sněmovny nově stačit pět procent preferenčních hlasů místo 
dosavadních deseti. 

7. března se shodla porada ekonomických ministrů, že i přes  slabý výkon ekonomiky důchody v ČR příští rok 
porostou. Shoda byla nalezena také v zachování dvou sazeb daně z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke zvýšení 
DPH, bude to dočasně na tři roky a po stejnou dobu by mohlo být zavedeno progresivní zdanění fyz ických osob, tedy 
další daň z příjmu pro nejmajetnější. 

8. března představil předseda ODS návrh finanční ústavy. Dle návrhu by například poslanci měli přijít o pětinu platu, 
pokud jejich rozhodnutí povedou k zadlužování ČR. Nad vyrovnaným hospodařením státu by měla mít dohled 
nezávislá rozpočtová rada.  

8. března informoval premiér P. Nečas o svém telefonickém rozhovoru s  eurokomisařem pro regionální politiku. 
Sdělil, že hlavním problémem ČR při čerpání evropských fondů jsou nedostatečně důrazné audit y na ministerstvu 
financí. Ministerstvo financí se proti tomuto výroku ohradilo.  

9. března informoval ministr školství Josef Dobeš, že prodloužil akreditaci magisterskému oboru Fakulty právnické 
Západočeské univerzity v Plzni do července 2016. S rozhodnutím nesouhlasí Akreditační komise a hodlá proti němu 
podat žalobu. 

Telegraficky: 

 7. března představil V. Klaus svoji knihu Rok devátý.  

 9. března podpořilo předsednictvo ČSSD záměr vyvolat třetí hlasování o nedůvěře vládě P. Nečase (ODS).  

Volební model: (zdroj dat: STEM) 

 


