Týden

v české politice (14. 5. – 20. 5. 2012)

Událost týdne:
Ve večerních hodinách dne 14. května byl zadržen pro podezření z korupce zadržen hejtman Středočeského
kraje David Rath z ČSSD. Dalšími podezřelými jsou např. bývalý poslanec Petr Kott nebo ředitelka kladenské
nemocnice Kateřina Pancová. 16. května David Rath rezignoval z funkce hejtmana Středočeského kraje,
krajského zastupitele, a také vystoupil z ČSSD. Mandát poslance si ponechal.
14. května byl jmenován novým generálním ředitelem státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic
David Čermák. Odvolaný generální ředitel René Poruba dostal od D. Čermáka nabídku vykonávat pozici
stavebního dozorce nad zvlněnou dálnicí D47. To však Poruba odmítl.
Senátoři vypracovali vlastní ústavní novelu o zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců. Podle
serveru ihned.cz se novela téměř neliší od poslaneckého návrhu, který senátoři zamítli.
14. května se vládní koalice dohodla s ČSSD o finančním limitu pro prezidentské kampaně, který by mohl být
schválen na červnové schůzi Poslanecké sněmovny PČR. Pro první kolo prezidentských voleb bude mít kandidát
strop ve výši 40 milionů. Ve druhém kole bude moci kandidát investovat do své kampaně dalších deset
milionů.
Projekt IZIP byl po dohodě ministra zdravotnictví Leoše Hegera s premiérem Petrem Nečasem ukončen. Leoš
Heger odůvodnil své rozhodnutí na základě výsledků testovacích pilotních karet a jeho kontroverznosti. IZIP je
projektem, který měl zavést elektronické knížky ve zdravotnictví a umožnit pacientům přístup k informacím o
jejich zdravotním stavu a sdílet tyto informace s lékaři. V tomto týdnu Leoš Heger ovšem konstatoval, že bude
hledat nový způsob podobného formátu, který by propojil současné databáze. Zakázka by se měla pohybovat
kolem dvou miliónů korun, přičemž by zkušební testování mělo stát dalších 200 milionů, které by měly být
spolufinancované pomocí evropských fondů.
Třetím týdnem pokračovalo další kolo prezidentských primárek ODS na Vysočině a v Jihočeském kraji. V
Jihočeském kraji získal Přemysl Sobotka 221 hlasů oproti Evženu Tošenovskému, který získal 96 hlasů. V kraji
Vysočina byl vítězný poměr ze strany Přemysla Sobotky 188 : 119. V celkovém součtu Přemysl Sobotka zatím
obdržel 1107 hlasů (63 %) a Evžen Tošenovský 651 (37 %).
Národní socialisté - LEV 21 oznámili kandidáta do Senátu PČR ve volebním obvodu Litoměřice, kterým bude
místopředseda strany Jiří Šlégr. V tomto obvodě se utká s ministrem obrany a senátorem Alexandrem
Vondrou, který bude svůj post obhajovat. Svoji kandidaturu v Litoměřickém obvodě již oznámil místopředseda
VV Tomáš Jarolím.
19. května volila KSČM na sjezdu v Liberci předsedu po 4 letém funkčním období Vojtěcha Filipa. V prvním kole
delegáti komunistické strany nového předsedu ÚV nezvolili, proto se muselo konat kolo druhé, kam postoupil
Vojtěch Filip a Stanislav Grospič. V druhém kole Vojtěch Filip svůj mandát předsedy strany obhájil v poměru
hlasu 275 ku 168.

Telegraficky:
- Odborníci našli chyby i u maturitních testů z fyziky a v jejich hodnocení. Cermat některé chyby uznává a
poradil studentům, kterých se tyto chyby týkají, aby se odvolali.
- Ústavní soud zrušil ustanovení zákona, podle kterého by byly v letech 2012 – 2014 sníženy mzdy soudců.
- NKÚ podalo trestní oznámení kvůli možnému plýtvání penězi při stavbě Pražského okruhu.
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