Týden

v české politice (3. – 9. 12. 2012)

Událost týdne:
7. prosince přijal prezident republiky Václav Klaus demisi ministra obrany Alexandra Vondry. O tento post se
uchází předsedkyně strany LIDEM Karolína Peake. Předseda Vlády ČR Petr Nečas uvedl, že takovýto krok
označuje za logický, pokud ODS obsadí kromě ministerstva průmyslu i dopravu a připraví sloučení obou
resortů.
4. prosince vydala Poslanecká sněmovna PČR k trestnímu stíhání Romana Pekárka, který podle obžaloby nabídl
jako kolínský místostarosta, za milionový úplatek, podnikateli Petru Ličkovi pozemky za nižší cenu.
4. prosince vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o
názorech občanů na rozdělení Československa. 22,7 % dotázaných respondentů si myslí, že příčina rozdělení
států byla politická (politici obecně). V grafu níže jsou znázorněny postoje občanů ČR a SR k rozdělení
společného státu s historickým srovnáním. 7. prosince vydalo CVVM tiskovou zprávu o aktuální důvěře
obyvatelstva ústavním institucím za měsíc
listopad. Nejvíce dotázaných důvěřuje starostovi
(61 %), prezidentovi (55 %) a obecnímu
zastupitelstvu (59 %). Dále odpovědělo 79 %
dotázaných respondentů, že je nespokojeno se
současnou politickou situací, a pouze 4 %
dotázaných jsou spokojena.
5. prosince byla zvolená novou místopředsedkyní Senátu PČR Miluše Horská, která byla nominována za Klub
pro obnovu demokracie (KDU-ČSL + nezávislí). M. Horská obdržela 54 hlasů z 66 přítomných senátorů.
6. prosince, na jednání výboru pro zdravotnictví, navrhli tři poslanci z ODS, TOP 09 a LIDEM pozměňovací návrh
k zákonu o léčivech, který by do roku 2015 zavedl povinné elektronické předepisování léků pacientům. Tento
den také podpořil Evropský výbor Poslanecké sněmovny pozici Vlády ČR o nepřijetí směrnice o kvótách pro
ženy ve vedení firem.
7. prosince schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona, která zavádí využívání konopí k léčebným
účelům a díky které si budou moci pacienti zakoupit konopí na elektronický lékařský předpis. Poslanci také
schválili zákon, kterým se rozšíří pravomoci NKÚ, jenž bude moci prověřovat i firmy, kde má stát, kraje či obce
větší nežli padesátiprocentní podíl (mimo společnosti, jejichž akcie jsou obchodovatelné na burze).
Senát PČR zamítl daňový balíček, který počítá se zvýšení DPH a se zrušením některých daňových výhod. Pro
zamítnutí zákona hlasovalo celkem 50 senátorů z 67 přítomných
8. prosince rozhodl Ústřední výbor KSČM o podpoře v prezidentských volbách jak Jiřího Dienstbiera, tak Miloše
Zemana. K podpoře Miloše Zemana se připojil i Vladimír Remek (europoslanec za KSČM).
Telegraficky:
-

5. prosince rezignoval ředitel České správy sociálního zabezpečení Petr Poncar.
5. prosince byl odvolán náměstek Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Stanislav Mečl.
5. prosince byl na ustavující schůzi Rady Asociace krajů ČR pro volební období 2012-2016 zvolen všemi hlasy předseda
rady, kterým se znovu stal Michal Hašek
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