Týden

v české politice (13. 2. – 19. 2. 2012)

Událost týdne:

18. února probíhala na zámku v Lánech schůzka prezidentů Česka, Slovenska, Chorvatska a Srbska. Prezident
Václav Klaus zdůraznil, že se jedná o pokus o přátelské setkání čtyř zemí, které spojuje mnoho věcí. Účastníci
podpořili vstup Chorvatska a Srbska do EU.
13. února podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o veřejných zakázkách, která má zpřísnit a
zprůhlednit výběrová řízení. Vítězná firma bude muset například uvádět i subdodavatele inkasujícího ze
zakázky více než deset procent její ceny, u zakázky nad 300 miliónů musí být zveřejněn i subdodavatel
inkasující pět procent z ceny.
14. února vyjádřili premiér P. Nečas (ODS) a místopředsedkyně vlády K. Peake (VV) uspokojení nad tím, jak se
vládě daří bojovat s korupcí. P. Nečas ovšem rovněž uvedl, že se jedná o běh na dlouhou trať. Za úspěch je
považováno např. zpřísnění zákona o veřejných zakázkách, zákaz tzv. „losovaček“, vytvoření Generální
inspekce bezpečnostních sborů či rozšíření tzv. testů spolehlivosti. Vláda chystá již na letošní krajské volby
změny financování politických stran.
15. února oznámilo policejní prezidium, že byla vytvořena speciální skupina expertů a analytiků, která se bude
zabývat útoky hackerů, které byly v minulých dnech směrovány např. na stránky Úřadu vlády, ODS či na stránky
Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Útoky na internetové stránky mají za cíl upozornit na mezinárodní
smlouvu ACTA, která se týká boje proti padělkům a nelegálnímu stahování dat z internetu.
15. února podpořila na svém zasedání vláda ČR materiál, který předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS)
a který by měl přiznat obětem trestných činů větší práva a zajistit jim rovněž případnou pomoc.
15. února vyjádřila vláda ČR souhlas s návrhem zavedení centrálního registru některých přestupků, které při
opakování mohou nést charakter trestného činu. Pospíšil navrhuje, aby tresty následovaly po třetím přestupku,
mělo by se jednat o alternativní tresty, např. peněžní trest nebo veřejně prospěšné práce.
15. února uvedl mluvčí vlády ČR, že premiér Petr Nečas (ODS) navštíví na přelomu měsíce Velkou Británii a
zúčastní se jednání s britským premiérem, které bude probíhat shodou okolností v den, kdy bude zahájen
summit EU ke smlouvě o rozpočtové odpovědnosti. Česká republika a Velká Británie se k této smlouvě
nepřipojily.
17. února uvedl premiér Petr Nečas (ODS) na zasedání České konference rektorů, že hodlá uskutečnit reformu
vysokých škol i přes odmítavé stanovisko velké části akademické obce.
17. února podepsal prezident Václav Klaus ústavní zákon o přímé volbě prezidenta, i když se zavedením přímé
volby prezident nesouhlasí. Jeho postoj ovšem nemá na legislativní proces při schvalování ústavních zákonů
přímý vliv a nemůže je vracet k přepracování.
18. února převzal ve Vatikánu pražský arcibiskup Dominik Duka, jehož papež Benedikt XVI. jmenoval před
měsícem kardinálem, insignie náležející k tomuto titulu.
Telegraficky:
 14. února uděl il prezident Václav Klaus čtrnáct milostí, nejčastějším důvodem byly především humanitární
důvody.
 16. února prohlásil pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), že Dopravní podnik Praha bude podroben auditu,
důvodem jsou kauzy, kterých kolem DPP neustále přibývá.
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