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Vít Bárta už nesedí ve vládě, o to více má času "dělat politiku". Ve Sněmovně asi dvě a půl hodiny jednal s odborovými bossy. "VV budou s
odbory koordinovat podobu reforem, které chce koalice schválit," řekl iDNES.cz faktický šéf Věcí veřejných. Odborům slíbil, že reforma penzí
nebude jen mejdanem pro bankovní domy.

S rychlým návratem Víta Bárty do vlády to nebude tak horké, míní bookmakeři. | foto: Michal Klíma, MF DNES

Vláda se zatím na její konečné podobě nedohodla. Počítá se s tím, že lidé budou moci část dosavadních odvodů na sociální pojištění
přesměrovat do soukromých fondů. Konkrétně 3 procenta ze současných odvodů, když přidají 2 procenta ze svého. Koalice se ale zatím
nedohodla, jaká mají být pravidla pro fungování fondů, třeba jakou budou moci čerpat provizi z částek, které by do nich lidé posílali.
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"Naším logickým zájmem je zmírnění dopadů reforem. O jednání s námi projevily zájem samy Věci veřejné," potvrdil iDNES.cz předseda
odborového svazu Kovo Josef Středula jednání s nejmenší vládní stranou. O schůzku odborů s VV požádal Bárta poté, co odbory opustily před
pár dny jednání s vládou a oznámily, že uspořádají 21. května velký protest proti reformám.
Jednání bylo reprezentativní, za odbory na něm byl i šéf ČMKOS Jaroslav Zavadil, za Věci veřejné se zúčastnil i
poslanec Michal Babák a ekonomičtí experti Věcí veřejných. "S odbory jsem řešil také jejich připomínky k daňové
reformě. Vláda si podle nás nemůže dovolit, aby se snížily daňové příjmy státu," uvedl pro iDNES.cz exministr
dopravy Bárta.
Separátní jednání VV s odbory není moc dobrou zprávou pro premiéra Nečase poté, co vláda ustála hlasování o
nedůvěře. VV daly vládě důvěru podmíněnou tím, že se koalice musí do konce června domluvit na konečné podobě penzijní a zdravotní
reformy. S jejich schvalováním chce Nečas spojit hlasování o důvěře.

Na svůj rychlý návrat do vlády bych si nevsadil, říká Bárta
Bookmakeři už mezitím začali nabízet sázky na to, zda a jak rychle se vrátí exministr dopravy do vlády. Sázkoví experti příliš faktickému šéfovi
Věcí veřejných nevěří. Do konce června se podle nich Bárta nevrátí. Důvěra veřejnosti ve vládu jako celek zatím strmě klesá.
Věci veřejné dávají najevo, že až se Bárta očistí z podezření z korupce, měl by opět ve vládě být. Podle bookmakerů společnosti Chance to ale
nebude tak horké. Na to, že se Bárta, který kandiduje na předsedu VV, do vlády do konce června vrátí, lze vsadit v kurzu 4,5 ku jedné. Výhra by
tak činila 4 500 korun za tisícovku.
"Bookmakeři Chance považují za téměř jisté, že vláda bude bez Bárty do konce června - na tuto možnost vypsali kurz 1,11 ku jedné," uvedla
mluvčí sázkové společnosti Markéta Světlíková. Při sázce na tuto "tutovku" by tak lidé příliš nezbohatli - za tisícovku vsazenou by dostali zpět
jen o 110 korun více.
"Jsem zvyklý sázet sám na sebe, ale na tuto věc bych si nevsadil," řekl iDNES.cz exministr dopravy. Potřebuje prý klid, aby si některé záležitosti
vyřešil.
I když Nečasův kabinet v úterý přestál hlasování o nedůvěře, důvěra veřejnosti ve vládu stále prudce klesá. Kabinetu nyní podle zjištění Centra
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pro výzkum veřejného mínění věří jen 21 procent lidí. Přitom ještě loni v září jich bylo dvakrát více - 42 procent. A o důvěře, jakou měli lidé v
úřednický kabinet Jana Fischera, se může Nečasovi a jeho kolegům jenom zdát. Fischerovu týmu věřilo před rokem 72 procent občanů.

Kam dál?
Nečas uhájil důvěru Sněmovny, VV ale vládě nadiktovaly podmínky
Když to bude skřípat mezi Johnem a Kubicem, VV přehodnotí podporu vládě
Nečas: Když nebudou reformy, nemá cenu držet vládu na kapačkách
Bártovo očištění nemusí trvat dlouho. Nečasovi dal čas na úklid v ODS
Odbory opustily jednání s vládou, proti reformám budou demonstrovat
Vstup do diskuse, zpět na hlavní stranu: Zprávy
Josef Kopecký iDNES.cz
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