Týden

v české politice (3. – 9. 9. 2012)

Událost týdne:
5. září poslanci odmítli zvýšení DPH z 15 % na 21 %, vyšší sazbu daně pro lidi z vyšších příjmů a přísnější
pravidla pro živnostníky, když proti návrhu zákona hlasovalo 101 poslanců a pro zákon celkem 94 poslanců.
Proti návrhu hlasovali poslanci ČSSD, KSČM, VV, nezařazení poslanci a někteří poslanci ODS. Nyní tento balíček
zákona bude znovu předložen ve spojení s hlasováním o důvěře vládě. Poslanci ODS dali dohromady požadavky
na změny ve vládním protideficitním balíčku. Někteří poslanci požadují, aby byly vyšší daně jen na rok či dva,
ne na tři.
6. září uvedl ministr školství Petr Fiala na České konferenci rektorů, že v návrhu rozpočtu pro příští rok zvýší
rozpočet pro vysoké školy na 21,8 miliardy korun, což je zhruba o 700 milionů více, nežli pro rok letošní.
6. září jmenoval policejní prezident Martin Červíček náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální
policie a vyšetřování Václava Kučeru. Kučera byl doposud ředitelem policie Středočeského kraje.
6. září se uskutečnily na středních školách z celé republiky Studentské volby. Voleb se zúčastnilo 170 škol a
jejich studenti volili svá krajská zastupitelstva ze stran, které budou kandidovat tento rok v jejich regionech. V
součtu získala největší počet hlasů Česká pirátská strana 4526 (20,6 %), druhá skončila strana TOP 09 a
Starostové se ziskem 3310 hlasů (15,1 %) a třetí skončila Dělnická strana sociální spravedlnosti a krajské koalice
se ziskem 2280 hlasů (10,4 %).
5. září přehlasovala Poslanecká sněmovna PČR 108 hlasy senátní veto novely zákona, podle níž se má snížit
počet dětí v ústavech, které se budou postupně rušit. Nezaopatřené děti se budou posílat k profesionálním
pěstounům. 6. září dále sněmovna přehlasovala novelu zákona, která sníží počet vězňů ve věznicích za pomoci
institutu domácího vězení. Dále také sněmovna přehlasovala Senát PČR v případě zákona o nižší valorizaci
důchodů. Valorizace od ledna poroste pouze o třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd.
3. září vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o kontrole rozdělování peněz na obnovu památek
Ministerstva kultury ČR v letech 2008 – 2010.
5. září byl 131 hlasem ze 180 možných zvolen novým místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR Jiří Oliva
z TOP 09, který tak nahradil ve funkci Vlastu Parkanovou.
6. září byli v Ústí nad Labem z důvodu možného ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti vzati do
vazby bývalý náměstek ústecké hejtmanky Jany Vaňkové Pavel Kouda (ČSSD) a ředitel dotačního úřadu ROP
Severozápad Pavel Markvart (ODS). Oba jsou obviněni za možné machinace s evropskými dotacemi.

Telegraficky:





Soud uložil Jiřímu Zeronikovi a Josefu Šlechtovi stotisícový trest za to, že se snažili nepřímo uplatit asistenta poslance
VV Michala Babáka, Šimona Stejkozu.
Státní zástupce zamítl stížnost šéfa české pobočky automobilky Tatra Ronalda Adamse na trestní stíhání za možnou
korupci, z které je obviněn.
3. září byl doporučen D. Rath sněmovním imunitním výborem vydat ke stíhání, tentokrát v souvislosti s údajnou
korupcí při nákupu vybavení do tří středočeských nemocnic.
Pražský dopravní podnik vypověděl smlouvu s firmou Cross Point, která podle aktuálních informací prodávala
jízdenky ve vestibulech metra čtyřikrát dráž než její předchůdce.

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2012
www.cevro.cz, info@cevro.cz

Zpracoval: Luděk Jiráček

