Týden

v české politice (10. – 16. 9. 2012)

Událost týdne:
12. září kvůli 16 obětem otravy metylalkoholem vláda zakázala prodávat lihoviny s více než 30 procenty
alkoholu ve stáncích a mobilních provozovnách. 14. září ministerstvo zdravotnictví s okamžitou platností
zakázalo prodej po celé České republice (včetně restaurací, hotelů, obchodů, prodejních automatů či
internetových prodejů) nápojů s více jak 20 % alkoholu, kvůli narůstajícímu počtu obětí. Toto opatření může
podle aktuálních zpráv trvat až na několik týdnů. Pokud některý podnikatel poruší zákaz prodeje alkoholu,
hrozí mu pokuta až do výše 3 miliónů korun s možností uzavření prodejny, a také obvinění z trestného činu
obecného ohrožení.
12. září vetoval prezident republiky ČR Václav Klaus novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. V. Klaus odůvodnil své veto tím, že mezinárodní instituce, jako
je například Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Dětský fond OSN nebo Evropská komise tlačily na
přijmutí novely. Dalším důvodem pro zamítnutí je podle prezidenta to, že ČR nemá dostatek pěstounů a děti by
tak mohly skončit na ulici.
12. září 2012 podepsal prezident republiky ČR V. Klaus zákon ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jenž mění valorizaci důchodů.
Vojenský velitel Pražského hradu Karel Niederhafner bude propuštěn ze své funkce kvůli tomu, že umožnil
přístup členům neregistrovaného rytířského řádu provést „rituální“ obřad v chrámu sv. Víta.
Městské státní zastupitelství v Praze zamítlo stížnost bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho na
Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), která ho obvinila ze zneužití pravomoci veřejného činitele a
z pomluvy.
Podle analýzy společnosti SCIO, která otestovala v letech 2005 – 2011 necelých 80 tisíc žáků šestých tříd a 186
tisíc žáků devátých tříd, mají žáci v 9. ročníku základních škol horší výsledky než žáci odpovídajícího ročníku
víceletých gymnázií, ačkoli jejich startovací pozice v 6. ročníku byla stejná. Dále bylo zjištěno, že nejlepších
výsledků dosáhli žáci na Vysočině a ve Zlínském kraji, kde školy dovedou nejlépe využít studijní potenciál svých
žáků. Nejhůře dopadli žáci v Ústeckém kraji.
11. září zvolila Valná hromada DPP chybějící členy dozorčí rady. Nově v ní budou zasedat radní pro dopravu
Josef Nosek a zastupitelky Marie Kousalíková a Andrea Vlásenková (všichni ODS).
10. září začalo u českobudějovického krajského soudu kvůli obžalobě z manipulace se zakázkami na
ministerstvu obrany líčení s 52 lidmi. Mezi obžalovanými je 11 bývalých zaměstnanců ministerstva obrany, 38
představitelů podnikatelských subjektů a jejich zaměstnanců, dva notáři a jeden advokát. Všem hrozí trest ve
výši 10 let.
Telegraficky:





Podle ministerstva zdravotnictví hrozí VZP na konci letošního roku propad až o šest miliard korun.
Ekonom Jan Švejnar se rozhodl, že nebude kandidovat v přímé volbě na prezidenta.
Vláda schválila výměnu šéfa české vojenské rozvědky, kterým se stane 1. listopadu Milan Kovanda.
Iniciativa Přímá volba poslanců, která je založena 50 českými osobnostmi, chce prosadit většinový systém
voleb do PS, aby si lidé mohli vybírat mezi konkrétními kandidáty.
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