Týden

v české politice (17. – 23. 9. 2012)

Událost týdne:
19. září Evropská komise požádala Českou republiku, aby kvůli smrtícím otravám z alkoholu zakázala jejich
vývoz z ČR. 19. září schválila vláda na zasedání vyhlášku, na jejímž základě začne státní tiskárna cenin vyrábět
nové kolky, které by měly uvolnit částečnou prohibici nápojů s mírou alkoholu nad 20 %. Ministr zemědělství
Petr Bendl (ODS) předložil návrh na zavedení rodokmenu pro alkohol, podle kterého by byly dohledatelné
informace o jeho původu. 20. září ministr zdravotnictví Leoš Heger na doporučení vlády zakázal s okamžitou
platností vývoz dvacetiprocentního a silnějšího alkoholu z ČR.
20. září vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o
stranických preferencích a volebním modelu za měsíc září. V grafu jsou znázorněná data aktuálních volební
model, který vychází ze stranických preferencí, a tedy
reálné rozvržení voličských hlasů v hypotetických
volbách společně s porovnáním s předchozími měsíci.
19. září poslanci přehlasovali veto prezidenta o
zákonu, který zavádí povinné označování budov
energetickými
18. září doporučil sněmovní rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovně PČR schválení novely o zvýšení
spotřební daně z cigaret a řezaného tabáku, kterou
vyžaduje evropská směrnice. Státní rozpočet by měl
díky zvýšení spotřební daně získat o 1,4 miliardy korun víc než v letošním roce. Novela zákona dále obsahuje
opatření proti daňovým únikům, podle něhož budou muset dovozci u některých druhů zboží hlásit finančním
úřadům všechna místa, kam budou zboží dovážet. Výbor naopak nedoporučil pozměňovací návrh o snížení
spotřební daně z nafty, kterou navrhl poslanec Michal Babák (VV).
17. září vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o ověření spolehlivosti účetní závěrky a finančních výkazů
České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2011. ČSÚ při kontrole mzdových nákladů a výdajů ČSSZ
zjistil, že u 15 zaměstnanců z 39 existovalo riziko, že měli přístup k informacím v ČSSZ, které mohly být zneužity
v jejich osobní prospěch v podnikání, čímž porušili nejenom zákoník práce, ale i pracovní řád ČSSZ. Dále také
našel nesprávnosti v účetní závěrce v hodnotě 694,7 milionů korun.
17. září prezident republiky Václav Klaus vetoval zákon ze dne 6. září 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009
Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kterým se má řešit přeplněnost
věznic

Telegraficky:
 19. září rozhodl Ústavní soud, že prohlídka vojenského komanda v České televizi z 11. března roku 2011 byla
nezákonná a zásah nepřiměřený.
 17. září byl na třetím terminálu Ruzyňského letiště změněn název letiště na Václav Havel Airport Prague. Název areál
oficiálně ponese až od 5. října, tedy ode dne narození V. Havla.
 Ústavní soud (ÚS) odmítl další stížnost poslance Davida Ratha, kterou podal proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí
nad Labem o politikově vazbě.
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