Týden

v české politice (29. 10. – 4. 11. 2012)

Událost týdne:
31. října ukončil poslanec Radim Fiala členství v ODS a vzdal se všech stranických funkcí, nicméně nadále
zůstane poslancem. 4. listopadu byl zvolen předsedou Občanské demokratické strany Petr Nečas na
stranickém kongresu, kde získal 351 hlasů, oproti 178, které získal jeho protikandidát Ivan Fuksa. 1
místopředsedou ODS se stal Martin Kuba. Dalšími místopředsedy se stali Jiří Pospíšil, Pavel Blažek, Tomáš
Chalupa a Miroslava Němcová.
Podle aktuálních informací získal nejvíce petičních hlasů pro přímou volbu prezidenta Miloš Zeman, který získal
přes sto tisíc hlasů. Přes stotisícovou hranici se dostal také Jan Fischer. M. Zeman zahájí svoji oficiální kampaň
5. listopadu. 31. října zahájil oficiálně svoji prezidentskou kampaň Vladimír Dlouhý, který nasbíral přes 60 tisíc
petičních hlasů. Naopak předseda DSSS Tomáš Vandas, jenž obdržel v současné době téměř 40 tisíc hlasů,
vzdal svoji kandidaturu a chystá se podat ústavní stížnost kvůli nerovným podmínkám oproti kandidátům
parlamentních stran.
3. listopadu byla zvolena Karolína Peake předsedkyní stany LIDEM. Místopředsedy se stali Dagmar Navrátilová,
Jiří Rusnok, Viktor Paggio a Jiří Neumann.
3. listopadu uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš na ustavujícím sněmu strany LIDEM, že pokud nebude fungovat
centrální systém registru vozidel do konce měsíce zcela bez chyby, rezignuje na svůj ministerský post.
1. listopadu se předseda VV Radek John oficiálně vrátil ke své původní profesi novináře, jako vedoucí
publicistiky vydavatelství Empresa Media a nadále také zůstává poslancem, členem bezpečnostního a
mandátového výboru. Téhož dne byl z VV za hrubé porušování stanov vyloučen Milan Šťovíček.
1. listopadu na mimořádném zasedání dozorčí rady představenstva DPP byl novým generálním ředitelem
zvolen Milan Křístek, který se 2. listopadu stal také předsedou představenstva.
1. listopadu vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tiskovou zprávu o udělení pokuty za porušení zákona
o výběrovém řízení celkem v osmi řízeních, ve výši 3,15 milionu korun.
Kvůli zvýšení počtu projíždějících vozidel mýtnými branami žádá společnost Kapsch po státu celkem 126
milionů korun navíc za každý rok, než bylo původně uvedeno ve smlouvě.
Podle aktuálního návrhu ministerstva zdravotnictví, který byl předložen vládě, plánuje ministerstvo snížit
výdaje za léčiva ze zdravotního pojištění. Opatření by se mělo týkat pouze jednoho roku a ušetřit by se měla
téměř jedna miliarda korun. Dále ministerstvo navrhuje zpoplatnění plomb s výjimkou dětí a osob starších 65
let, kterým by se mělo ušetřit zhruba 1,5 miliardy korun.
29. října vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o hospodaření Správy železniční dopravní cesty za
období 2009 – 2011. NKÚ například nalezl pochybnosti v hospodaření s majetkem, kdy stát prostřednictvím
SŽDC zakoupil majetek od Českých drah téměř za 12 miliard korun, které za pět let ČD obdržely nazpět
bezplatně.
Telegraficky:
 31. října přijal prezident Václav Klaus demisi ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.
 31. října zemřel v Austrálii válečný hrdina Vladimír Nedvěd, jenž byl posledním velitelem z 311. československé
bombardovací perutě Roayl Air Force.
 Kvůli předražené výstavbě justičního areálu je obviněn ze tří trestných činů předseda brněnského krajského soudu
Jaromír Pořízek.
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