Týden

v české politice (27. 8. – 2. 9. 2012)

Událost týdne:
29. srpna byl odvolán z funkce policejního prezidenta Petr Lessy. Petr Lessy byl odvolán z důvodu obvinění
ze strany Generální inspekce bezpečnostních sborů za zneužití pravomoci úřední osoby. Petru Lessymu
nyní hrozí trest ve výši tří roků vězení. Proti svému odvolání se chystá Petr Lessy soudně bránit. P. Lessyho
nahradil ve funkci dosavadní náměstek Martin Červíček, ve vedení zůstává náměstek pro ekonomiku pan
Osvald. Druhým náměstkem se dočasně stal jihomoravský policejní ředitel Tomáš Kužel.
Vláda schválila nařízení časových limitů pro poskytování plánovaných zdravotnických služeb, maximální
dojezdové doby lékařů a zdravotnických služeb. Pacienti by měli mít podle návrhu maximální dostupnost
ke svému praktickému lékaři, dětskému praktikovi, zubaři, gynekologovi či k lékárnám do 35 minut. Do 45
minut by měla být dostupná například diabetologie, chirurgie, neurologie, interna či ortopedie.
Magnetická rezonance, radiační onkologie nebo kardiochirurgie by měla mít maximální lhůtu mezi 60 120 minutami podle náročnosti, vytíženosti a dostupnosti. 29. srpna vláda podala také návrh na zřízení
pracovní skupiny pro řešení krizí v regionech, která se bude scházet a řešit eskalující sociální problémy
v určitých regionech.
29. srpna prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům, kterým se sníží rozpočty velkých měst, a naopak zvýší u menších obcí. Dále
prezident V. Klaus podepsal zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
29. srpna vydalo ppm factum tiskovou zprávu o průzkumu volebních
preferencí občanů. ČSSD by podle průzkumu získala 21 %, ODS 17,3 %,
KSČM 15,7 %, TOP 09 by dosáhla na 11,9 % hlasů, SPOZ na 7,6 % a KDUČSL by získala 5,6 %. Podle průzkumu by se voleb zúčastnilo 58,5 %
oprávněných voličů.
28. srpna se losovala čísla pro krajské volby, které se budou konat tento
rok. Voleb se zúčastní celkem 75 politických stran a hnutí. ODS obdržela číslo 70, TOP 09 a STAN číslo 62,
KSČM obdržela číslo 43 a ČSSD číslo 60.
27. srpna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o kontrole závěrečného účtu kapitoly Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011. NKÚ zjistil, že ministerstvo nevedlo průkazné účetnictví. K 31.
prosinci 2011 uvedl NKÚ pochybnosti ve výši 117,2 milionů korun, kde došlo k pochybení při vyřazování
majetku nebo předplacení peněz na projekty, které má později proplatit Evropská unie.
Telegraficky:
 Bývalý ředitel Cermatu Pavel Zelený se stal ředitelem nově vzniklé sekce analýz, dat a produkce Cermatu.
 27. srpna zemřel válečný veterán generál Tomáš Sedláček, byla mu mimo jiné udělena státní vyznamenání
Řád Milana Rastislava Štefánika a Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
 K 31. srpnu odchází ze své funkce náměstek ministra obrany Rudolf Blažek (ODS), kvůli nezískání
bezpečnostní prověrky na stupni tajné.
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