Týden

v české politice (20. – 26. 8. 2012)

Událost týdne:
20. srpna rezignovali tři členové dozorčí rady DPP za ODS - Tomáš Portlík, Karel Hanzlík a Zdena Javornická. 21.
srpna odsouhlasili Pražští zastupitele ODS a TOP 09 vypsání výběrové řízení na nového ředitele pražského
dopravního podniku, čímž se postavili proti primátorovi města B. Sobotkovi, který podporoval bývalého
ředitele Vladimíra Liche. Bývalý ředitel DPP Martin Dvořák podal trestní oznámení na primátora Bohuslava
Svobodu kvůli zneužití jeho pravomocí a Davida Ondráčku z Transparenty International za pomluvu.
25. srpna obhájil funkci předsedy Pirátské strany Ivan Bartoš. Ivan Bartoš obdržel 57 hlasů, oproti Petrovi
Bajgarovi, který získal 14 hlasů. Místopředsedou strany se stal Jakub Michálek se ziskem 62 hlasů.
21. srpna představil náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák hlavní body snižování výdajů a počtu osob
ve věznicích. Kvůli přeplněným věznicím a nákladovosti na každého vězně plánuje ministerstvo zavést pro
odsouzené domácí vězení po odpykání poloviny trestu, ve výjimečných případech i po třetině trestu. Nyní již
probíhá zkušební provoz ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, jenž testuje postup pomocí
elektronického monitoringu na 25 odsouzených.
21. srpna opustil vazbu po 8 měsících bývalý náměstek Ředitelství silnic a dálnic a bývalý člen ČSSD Michal
Hala. V současné chvíli je trestně stíhán na svobodě. Policie ČR ho stíhá pro trestné činy podplácení a
porušování povinností při správě cizího majetku. Kvůli kauze ohledně nevýhodných pronájmů pozemků údajně
připravil M. Hala stát o 264 milionů.
20. srpna Okresní soud pro Prahu-východ stanovil kauci ve výši 14 milionů korun poslanci Davidu Rathovi.
Pokud částku složí, bude se 3. září před soudem rozhodovat o tom, zda ho z vazby skutečně propustí. Za Davida
Ratha se v současné chvíli zaručilo již 30 lidí a 22. srpna podal odvolání proti stanovení výše kauce a později
také trestní oznámení na stanovenou výši státní zástupce Petr Jirát. Dále právníci D. Ratha požádali zakladatele
protikorupčního Nadačního fondu Karla Janečka o zaplacení kauce. K. Janeček se však rozhodl D. Rathovi kauci
nezaplatit.
20. srpna byl obviněn americký šéf pobočky Tatra Ronald Adams z podplácení při nákupu armádních vozidel
Tatra v hodnotě 2,7 miliardy korun, který Tatra podepsala s ministerstvem obrany v polovině roku 2006.
V případu je obviněn i bývalý ministr obrany Martin Barták. Oba jsou nyní stíhání na svobodě. R. Adams podal
stížnost proti zahájení svého trestního stíhání.
20. srpna proběhly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy organizační změny. Ministr MŠMT přijal
rezignaci náměstka pro všeobecné, odborné a další vzdělávání s účinností 18. srpna. Ing. Ladislava Němce,
který odstoupil z osobních důvodů. Na jeho funkci byl 20. srpna jmenován dosavadní vrchní ředitel kabinetu
ministra PhDr. Jindřich Fryč. Další rezignaci přijal P. Fiala od náměstka pro výzkum a vysoké školství prof. Ing.
Ivana Wilhelma, CSc., s účinností 31. srpna 2012. Na jeho místo nastoupí Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda.
Telegraficky:
 20. srpna došlo k přeložení státního zástupce Adama Bašného z Krajského státního zastupitelství v Ústí nad
Labem na pozici náměstka Vrchního státního zastupitelství v Praze.
 ČSSD zahájila kampaň proti církevním restitucím formou složenek s částkou 12 755 korun, která připadá podle
ČSSD na každého občana ČR.
 21. srpna zemřel mluvčí Charty 77, novinář, publicista, ale také člen rady OF Jan Štern.
 Bývalý šéf poslanců ODS Petr Tluchoř konstatoval, že by příštím předsedou strany mohl být současný prezident
Václav Klaus.
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