Týden

v české politice (2. 7. – 8. 7. 2012)

Událost týdne:
3. července jmenoval prezident republiky Václav Klaus nového ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, který
je místopředsedou ODS a brněnským radním. Mezi aktuální a nejdůležitější úkoly, které budou čekat nového
ministra je dosazení nového člověka do Vrchního státního zastupitelství v Praze, prosazení nového zákona o
státním zastupitelství a také ztotožnění se s rozpočtovou politikou vlády.
8. července 2012 potvrdil regionální sněm kandidaturu na post hejtmana bývalého ministra spravedlnosti
Jiřího Pospíšila, který povede plzeňskou kandidátní listinu do krajských voleb konané na podzim. Jiří Pospíšil
získal 73 hlasů ze 76 možných. Nyní musí jeho kandidaturu schválit výkonná rada ODS.
4. července vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR tiskovou
zprávu o výzkumu hodnocení občanů k činnostem krajských samospráv. V první části výzkumu byla hodnocena
spokojenost občanů s činností rady kraje během posledního volebního období, kdy bylo celkem 41 % tázaných
respondentů spokojeno či spíše spokojeno s její činností. Druhá část výzkumu se věnovala informovanosti o
dění v kraji, kdy 44 % tázaných respondentů konstatovalo, že je spokojeno či rozhodně spokojeno. Poslední
část výzkumu se věnoval hodnocení občanů krajské samosprávy v jednotlivých oblastech veřejného života, kde
převažují pozitivní hodnocení u podpory kultury, nakládání s odpady, cestovní ruch či ochrana památek. Na
opačném pólu se umístilo zdravotnictví a sociální péče.
Středočeská ČSSD vybrala senátora Josefa Řiháka, jako lídra do krajských voleb namísto původního kandidáta,
bývalého hejtmana Středočeského kraje a současného poslance Davida Ratha.
3. července zadržela Policie ČR čtyři zaměstnance dotačního úřadu v Ústí nad Labem. Zadržení byli obviněni za
zneužití pravomoci úřední osoby a poškození zájmů EU. Podle serveru idnes.cz byla zadržena zástupkyně
souzeného exředitele úřadu Petra Kušnierze, Irenu Kotlanovou a šéfa právního oddělení Jana Martinovského.
Zatčení souvisí s projektem rekonstrukce hotelu v Mostě Cascada, hotelu Palace v Ústí nad Labem, opravy
silnice z Loun do Ročova, a také projekt na propagaci výsypek.
2. července premiér Petr Nečas vytkl ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi telefonát s vyšetřovatelem kauzy
CASA. Předseda vlády konstatoval, že pokud se by se podobná situace opakovala, tak bude M. Kalousek
zbaven své funkce. Ministr financí v minulém týdnu také vyzval Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby
vyšetřil údajné telefonické vyhrožování ze strany M. Kalouska detektiva Jiřího Mazánka.

Telegraficky:
- Armádní letouny CASA nevyhověly v sedmy testovaných oblastí z celkových 17 systému vlastní ochrany (DAS).
- 8. července zemřel poslanec evropského parlamentu za ČSSD, doc. Ing. Jiří Havel, CSc.
- Předseda Strany důstojného života Jan Rytíř podle serveru hnonline.sk získal neoprávněně doktorandský titul
na Akademii policejního sboru v Bratislavě. Nyní se bude taktéž řešit titul dalšího českého politika Víta Bárty.
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