Týden

v české politice (25. 6. – 1. 7. 2012)

Událost týdne:
27. června byl Václavem Klausem na návrh premiéra Petra Nečase odvolán ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil. Petr Nečas odůvodnil svůj postoj argumentem manažerského selhání Jiřího Pospíšila
především v rozpočtové oblasti svého rezortu. Odvolání překvapilo nejenom opoziční strany, ale i
koaliční. Podle některých informací je důvodem odvolání bývalého ministra spravedlnosti Jiřího
Pospíšila změna ve vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze, kde měla Vlastimila Rampulu
nahradit ústecká státní zástupkyně Lenka Bradáčová. 28. června přijal Jiří Pospíšil nabídku od
regionální rady ODS v Plzeňském kraji na lídra v krajských volbách.
29. června jmenoval prezident republiky Václav Klaus nového náčelníka Generálního štábu Armády
České republiky. Dosavadního náčelníka Ing. Vlastimila Picka nahradil generálporučík Ing. Petr Pavel,
M. A.
27. června rozhodl prezident republiky Václav Klaus o termínu voleb do Senátu PČR a do
zastupitelstev krajů, které se budou konat 12. a 13. října.
27. června ministr školství Petr Fiala prodloužil, se souhlasem akreditační komise, akreditaci
programu „Právo a právní věda“, obor „Právo“ Západočeské univerzity v Plzni 31. října roku 2013,
kvůli dostudování stávajících studentů. Původní návrh Josefa Dobeše počítal s akreditací do roku
2016. Západočeská univerzita v Plzni má možnost podání žádosti o prodloužení akreditace.
Posledním týdnem pokračovaly primární volby v ODS v Jihomoravském kraji. Přemysl Sobotka v nich
vyhrál nad svým rivalem Evženem Tošenovským v poměru hlasů 543 : 181, s volební účastí 17 %.
Celkově

zvítězil

Přemysl

Sobotka

ve

vnitrostranických
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volbách

v poměru

3 771 (61 %) : 2 432 (39 %).
Podle týdeníku RESPEKT měl ministr financí Miroslav Kalousek kontaktovat Jiřího Mazánka, hlavního
vyšetřovatele případu kolem nákupu armádních letadel CASA, který navrhl obvinit Vlastu Parkanovou.
Jiří Mazánek ihned po telefonátu ministra kontaktoval dozorujícího státního zástupce z Vrchního
státního zastupitelství Jana Kořana. Ministr financí telefonát nepopírá, avšak konstatoval, že šlo o
sdělení, že zasílá dozorujícímu žalobci odborné stanovisko, které by zpochybnilo obvinění Vlasty
Parkanové.

Telegraficky:
- Miloš Zeman získal, jako první potencionální zájemce o prezidentské křeslo, potřebných 50 tisíc
podpisů ke kandidatuře.
- Podle serveru idnes.cz si poslanec Jan Kubata (ODS) půjčil od advokáta, který v době jeho
primátorování pomáhal řešit veřejnou zakázku v Ústeckém kraji, 2, 2 milionu korun.
- Při jednání poslaneckého výboru pro zdravotnictví o legalizaci marihuany, byl zadržen bývalý člen
strany zelených a aktivista Stanislav Penc, který nechal mezi poslanci kolovat dózu s konopím.
© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2012
www.cevro.cz, info@cevro.cz

Zpracoval: Luděk Jiráček

