Týden

v české politice (30. 7. – 5. 8. 2012)

Událost týdne:
30. července jmenoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), na návrh nejvyššího státního zástupce Pavla
Zemana, novou vrchní státní zástupkyní v Praze Lenku Bradáčovou.
5. srpna poslalo Ministerstvo spravedlnosti do připomínkového řízení návrh na redukci typů věznic, kam budou
soudci posílat vězně. V současné chvíli fungují čtyři typy věznic. Ministerstvo chystá tři mírnější věznice sloučit
pod jednotný systém - věznice a samostatně ponechat systém s nejpřísnější ochranou – věznice s nejvyšší
ostrahou. Tento návrh však v praxi nedělí typy režimů věznic, ale přenáší rozhodování o umístění vězně do
určité skupiny ostrahy na samotné věznice.
2. srpna ukončil členství v ČSSD senátor Vladimír Dryml a nyní bude kandidovat jako lídr v krajských volbách za
Stranu práv občanů-Zemanovci. Vladimír Dryml ukončil členství z důvodu korupce, která panuje v ČSSD,
postojů strany ke kauze D. Ratha a také z nespokojenosti s některými představiteli strany pocházejícími s Jižní
Moravy.
1. srpna zvolilo hnutí ANO 2011 na svém sjezdu předsedu. Stal se jím zakladatel hnutí Andrej Babiš. A. Babiš
obdržel 73 hlasů ze 76 možných. Na sjezdu předseda rovněž představil kandidáty pro senátní volby, které se
budou konat na podzim tohoto roku.
1. srpna podepsal prezident republiky Václav Klaus tři zákony, a to: zákon o volbě prezidenta republiky z 18.
července 2012 (přímá volba prezidenta), zákon o elektronických komunikacích a zákon o správních poplatcích.
Společnost IBM vyhrála bez výběrového řízení zakázku na nový centrální registr smluv o novém důchodovém
spoření, který bude spravovat druhý pilíř důchodové reformy. Systém bude spuštěn již za 5 měsíců, bude stát
58 milionů korun a bude ho provozovat specializovaný úřad, který spadá pod ministerstvo financí.
K 1. srpnu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala provedl několik organizačních změn v resortu.
V rámci změn byly zrušeny 4 pozice vrchních ředitelů sekcí a 10 míst ředitelů odborů. Tyto změny proběhly na
základě procesního auditu, který zadal ministr školství v květnu tohoto roku. Audit zjistil, že jednotlivé agendy
jsou rozptýleny mezi různými útvary ministerstva, což zvyšuje jejich náročnost a zároveň snižuje zodpovědnost
za jejich správu.
30. července vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o některých výdajích ministerstev zdravotnictví,
spravedlnosti a kultury. Například ministerstvo zdravotnictví investovalo do 20 zaměstnanců přes jeden milion
korun na jazykové vzdělávání v roce 2010. Stejnou sumu v následujícím roce využilo ministerstvo zdravotnictví
pouze pro 18 zaměstnanců. Ministerstvo spravedlnosti investovalo téměř 25,5 milionu korun za poradenství
pro PPP projekt výstavby věznice s ostrahou v Rapoticích, jenž byl nakonec vládou ukončen. Ministerstvo
spravedlnosti taktéž zakoupilo 34 luxusních hodinek za 393 tisíc korun v letech 2009 až 2010.

Telegraficky:
- 1. srpna byla v souvislosti s problémy s registrem vozidel odvolána vedoucí oddělení správy registrů vozidel
Eva Zlámalová.
- Dalšími kandidáty na přímou volbu prezidenta se stali Vladimír Franz a advokátka Klára Samková.
- Pirátská strana oznámila, že se poprvé zúčastní krajských voleb, přičemž sestaví své kandidáty ve všech
krajích.
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