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Událost týdne: 

13. dubna byl vynesen rozsudek v kauze údajného uplácení uvnitř vládní strany Věci veřejné. V. Bárta 

byl za podplácení svého někdejšího spolustraníka J. Škárky potrestán 18 měsíci s  podmíněným 

odkladem na 2,5 roku. J. Škárka byl odsouzen na tři roky nepodmíněně. Oba se proti rozsudku 

odvolali, státní žalobkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Premiér P. Nečas v  souvislosti 

s verdiktem soudu očekává, že V. Bárta odejde z politiky tak, jak přislíbil. V. Bárta oznámil, že 

pozastaví členství ve straně a rezignuje na post předsedy poslaneckého klubu, do doby vydání 

pravomocného rozhodnutí zůstane ve Sněmovně jako řadový poslanec. Nezařazený J. Škárka se touto 

otázkou bude zabývat, až bude rozsudek pravomocný. Prezident V. Klaus sdělil, že rozsudek hodnotit 

nebude, ovšem „uplácením, odposlechy, vzájemným udáváním se a soudy se politika dělat nedá“.  

10. dubna se představitelé koaličních stran dohodly na podobě rozpočtu pro roky 2013 – 2014. Od 

roku 2014 má být zavedena 20procentní daň z hrubé mzdy, druhá, sedmiprocentní sazba daně 

z příjmu pro vysokopříjmové skupiny (dočasně), zrušení stropu na zdravotní pojištění. V  akademickém 

roce 2012 – 2013 bude zavedeno zápisné na vysokých školách. VV dle Víta Bárty prosadily zachování 

porodného. Kabinet premiéra P. Nečase bude pokračovat, předseda VV R. John uvedl, že „koalice 

znovu nastavila komunikaci“. Dohodu o pokračování současné vládní koalice uvítal i prezident Václav 

Klaus. 

11. dubna schválila vláda úsporná opatření, která by měla udržet schodek státního rozpočtu pod  

třemi procenty HDP. V roce 2013 hodlá koalice ušetřit přibližně 57 miliard korun, 25 miliard hodlá 

vláda vybrat na vyšších daních a 32 miliard ušetřit na výdajích. DPH se zvýší o jeden procentní bod na 

15 (u potravin, léků, vstupenek a knih) a 21 procent (ostatní zboží a služby). Nové sazby DPH by měly 

platit tři roky. Důchody se v příštích třech letech budou zvyšovat o třetinu růstu reálných mezd a 

třetinu inflace. Porodné by mělo být dále vypláceno. 

11. dubna zadržela protikorupční policie pět osob v souvislosti s kauzou sporné zakázky pro firmu 

Promopro z doby českého předsednictví EU. Obvinění osob ovšem nepřiměje ministra obrany A. 

Vondru (ODS), který měl jako vicepremiér pro evropské záležitosti předsednictví na starost, k  tomu, 

aby odstoupil. 

12. dubna představil ministr zdravotnictví L. Heger (TOP 09) druhou část reformy zdravotnictví. Od 

roku 2014 by mohl být nárůst poplatků za návštěvu u lékaře z 30 na 50 korun, u specialisty by částka 

mohla činit 200 i více korun. 

Telegraficky: 

 11. dubna potvrdila místopředsedkyně Věcí veřejných Karolína Peake, že je připravená ucházet se o 
post předsedkyně strany Věci veřejné. 

 13. dubna rozhodlo grémium VV, že do konce června si strana zvolí nového předsedu. Předseda 

poslaneckého klubu by měl být zvolen 24. dubna. 

 


