Týden

v české politice (23. 7. – 29. 7. 2012)

Událost týdne:
23. července předseda Vlády Petr Nečas konstatoval, po rozhovoru s evropským komisařem pro regionální
politiku Johannesem Hahnem, že do konce července, až Evropská komise zašle své rozhodnutí české straně, se
uvolní proplácení financí v sedmi operačních programech České republiky (operační programy Životní
prostředí, Doprava, ROP Severozápad, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Podnikání pro inovace, ROP
Střední Čechy, přeshraniční spolupráce ČR-PL).
Firma ATS-Telecom, která zajišťuje současný nefunkční systém registru vozidel pro Ministerstvo dopravy,
vyhrála díky nejnižší nabídnuté částce výběrové řízení Ministerstva obrany na dodávky technologií pro boj
s kybernetickými útoky. ATS-Telecom dodá vybavení Ministerstvu obrany v hodnotě 56 milionu korun.
Od 23. července stále nefungoval Centrální registr vozidel, který je „v provozu“ již od 9 července. Systém
zpočátku nefungoval na některých místech, později vůbec, kvůli špatnému propojení s databází hledaných aut
a evropským registrem identifikačních čísel. Problémy probíhaly i v následujících dnech. 24. července ministr
dopravy Pavel Dobeš odvolal kvůli nefunkčnímu systému registru vozidel šéfa úseku silniční dopravy Karla
Pešku a dalším zaměstnancům odebral osobní ohodnocení. Tentýž den předseda Vlády Petr Nečas dal
ultimátum ministrovi dopravy do pátečního dne pro zprovoznění systému. Pokud by se systém nerozběhl,
přišel by ministr dopravy o svoje křeslo. 26. července se systém plně rozběhl. Podmínka předsedy vlády nad
ministerským křeslem ministra dopravy však stále trvá.
Mezi hlavní sponzory kandidáta do přímých prezidentských voleb Jana Fischera patří podnikatel Tomáše
Chrenek, který poskytnul J. Fischerovi finanční dar ve výši 9 milionů korun, jak uveřejnil idnes.cz. Mezi další
hlavní podporovatele patří Dadja Altenburg-Kohl, která poskytla J. Fischerovi kancelářské prostory na Žižkově,
a podnikatel Mikuláš Šveda, který investoval do J. Fischera přes dva miliony.
27. července zveřejnila výzkumná agentura Factum Invenio výsledky výzkumu o aktuálních stranických
preferencích. Na grafu je znázorněn volební
model
k 22.
červenci
roku
2012
s porovnáním s výsledků voleb v roce 2010.
Vnitřní kruh znázorňuje aktuální volební
model, vnější volby do Poslanecké
sněmovny PČR v roce 2010.

Telegraficky:
- Policie na návrh bývalé manželky zastavila
stíhání bývalého ministra průmyslu
Martina Kocourka, který při rozvodu zatajil
před bývalou ženou 16 milionů korun.
- TOP 09 s podporou hnutí Starostové a
nezávislí plánuje investovat do krajských
kampaní 26 milionů korun.
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