Týden v české politice
14. března - 20. března 2011

14. března prohlásil prezident ČR V. Klaus, že zavedení přímé volby prezidenta bez podstatných změn
Ústavy a volebního zákona by byl nepromyšlený krok. Zdůraznil, že ČR byla vždy parlamentní a ne
prezidentskou republikou.
14. března rozhodl Ústavní soud, že vládní balíček škrtů v sociální oblasti se od konce roku 2011 zruší.
Mluvčí Ústavního soudu sdělila, že „Ústavní soud vzal při stanovení data zrušení napadeného zákona
v úvahu negativní důsledky, které by mohly nastat v případě zrušení zákona.“
15. března vyjádřil ministr vnitra R. John nespokojenost s prací policejních odborů, jejichž „…odboroví
předáci se scházejí s politiky a prezentují nepřesná a nepravdivá čísla.“ Naproti tomu zdůraznil, že
hasičské odbory spolupracují vzorově a předkládají konkrétní podněty.
16. března zveřejnila agentura STEM výsledky průzkumu spokojenosti české veřejnosti s politickou
situací. S tou by bylo v březnu podle výzkumu agentury spokojeno pouze 14 procent občanů, kteří
jsou příznivci stran vládní koalice.
17. března přiletěli z Japonska do Prahy lidé evakuovaní v důsledku katastrofy způsobené následky
zemětřesení a vlnou tsunami. Odborníci na jadernou bezpečnost v této souvislost vylučují v ČR
jakékoliv nebezpečí zasažení lidského organismu radioaktivitou a není důvod pro preventivní
opatření.
17. března oznámil P. Nečas, že vzhledem k tomu, že zvýšení cen nebude na základě plánovaných
změn sazeb DPH tak zásadní, nebude nutné přikročit k valorizaci penzí. Návrh důchodové reformy
bude podle premiéra hotov do konce dubna.
18. března byl v Brně zahájen sjezd ČSSD. Tajným hlasováním bylo voleno předsednictvo ČSSD.
Delegáti se ve volbě předsedy rozhodovali mezi Bohuslavem Sobotkou a Michalem Haškem, zvítězil B.
Sobotka. Hašek byl poté zvolen prvním místopředsedou. Dalšími místopředsedy jsou Jiří Dientsbier,
Marie Benešová, Martin Starec, Zdeněk Škromach a Lubomír Zaorálek. Poslanec a bývalý ministr
vnitra Martin Pecina v reakci na Sobotkovu volbu oznámil, že složí mandát poslance.

Telegraficky:
-14. března označil nejvyšší státní zástupce P. Zeman zásah Vojenské policie v budově ČT za
přehnaný.
-15. března schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona, ve kterém rozšířila seznam
návykových látek o další syntetické drogy.
-16. března dal Senát vládě ČR předběžný souhlas s vyjednáváním změny dodatku Lisabonské
smlouvy.
-16. března poslalo ministerstvo financí kontrolu do loterijní společnosti Sazka, která je od ledna v
insolvenčním řízení a přiznala, že v současnosti nemá peníze na vyplácení velkých výher ve Sportce.
-19. března se na Kladensku konalo 1. kolo doplňovacích voleb do Senátu za zemřelého Jiřího
Dientsbiera – do druhého kola voliči poslali Jiřího Dienstbiera ml. (ČSSD, 44% v 1. kole) a Dana Jiránka
(ODS, 27%).
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