Týden

v české politice (30. 4. – 6. 5. 2012)

Událost týdne:
Václav Klaus zrušil cestu na summit prezidentů středoevropských států na Ukrajině kvůli věznění
bývalé premiérky Julie Tymošenkové. Julie Tymošensková je uvězněna za údajně nevýhodnou
smlouvu o dodávkách plynu z Ruska. Summitu se dále nezúčastní prezidenti Německa, Rakouska,
Slovinska a svoji účast zvažují představitelé Estonska a Lotyšska.
2. května prezident Václav Klaus jmenoval Petra Fialu novým ministrem školství. Petr Fiala, prorektor
Masarykovy univerzity, nahradí ve funkci náměstka Ladislava Němce, který vedl prozatímně resort od
konce března po odchodu Josefa Dobeše z funkce.
Od 2. května se v Pardubickém a Královéhradeckém kraji konalo první kolo primárek ODS pro přímou
volbu prezidenta. Členové regionů si mohli vybírat mezi 1. místopředsedou Senátu PČR Přemyslem
Sobotkou a europoslancem Evženem Tošenovským. Primárky v Pardubickém kraji vyhrál Přemysl
Sobotka v poměru hlasu 192 : 93. V Královehradeckém kraji skončily volby v poměru 212 : 48 hlasů
pro Přemysla Sobotku.
Ministři obrany Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se dohodli na schůzce ministrů obrany
Visegrádské čtyřky v Litoměřicích ve dnech 3. – 4. května, že do první poloviny roku 2016 vybudují
společné vojenské uskupení (tzv. Battlegroup). První cvičení, která začnou již příští rok, by se měla
podle ministra obrany Alexandra Vondry zaměřovat na společnou obranu V4 (tzv. Steadfast jazz
2013). V roce 2015 by měla probíhat další společná cvičení pod vedením Polska po ukončení mise
NATO v Afghánistánu.
3. května se konalo první oficiální představení kandidátů pro přímou volbu prezidenta ČSSD v Domě
kultury v Ústí nad Labem. O tento post usiluje místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier a Jan Švejnar.
Švejnarova kandidatura není ještě definitivní. Pokud bude kandidovat, tak jako nadstranický a
nezávislý kandidát. Jednotliví členové strany vyvolávali pochybnosti a nominaci Jana Švejnara, pokud
nechce spojovat svoje jméno s ČSSD. O výběru prezidentského kandidáta rozhodne širší vedení ČSSD,
tedy Ústřední výbor, do 19. května.
3. května oznámila Karolína Peake název nové středopravicové politické strany – LIDEM (Liberální
demokraté). Den nato představitelé VV obvinili Karolínu Peake a poslance, kteří se hlásí ke vznikající
straně LIDEM, že porušili etický kodex VV a požadují složení jejich mandátu.
4. května Poslanecká sněmovna ČR podpořila návrh o nižším růstu důchodů. Po této novele se
důchody po dobu tří let budou valorizovat o třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd, oproti
současné situaci, kdy se důchody zvyšovaly o celou míru inflace. Novela se nyní bude projednávat
v sociálním výboru. Podle ihned.cz by touto novelou stát za tři roky uspořil celkem 47,7 miliardy.
Telegraficky:
- Agentura Bloomberg vydala zprávu s žebříčkem o užívání drog a alkoholu v jednotlivých státech. Česká
republika se umístila na „zlatém“ prvním místě.
- Bývalá šéfka americké diplomacie Madeleine Albrichtová píše ve své knize Prague Winter, že se domnívá, že J.
Masaryk byl zabit Stalinovými agenty.
- Dalším kandidátem na prezidenta, který byl podpořen senátorem ČSSD Drymlem a skupinou dalších senátorů
napříč politickým spektrem, byl Miloš Zeman.
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