Týden

v české politice (11. – 17. 3. 2013)

Událost týdne:
15. – 16. března se konal 37. sjezd ČSSD, kterého se mimo jiné zúčastnil i současný prezident Miloš Zeman a
slovenský premiér Robert Fico. Na sjezdu se volilo nové vedení strany. Post předsedy strany obhájil Bohuslav
Sobotka, který získal od delegátů 507 hlasů z 582 platných. Statutárním místopředsedou se stal Michal Hašek,
místopředsedy strany se stali Lubomír Zaorálek, Martin Starec, Zdeněk Škromách, Milan Chovanec a Alena
Gajdůšková. ČSSD dále například zamítla zrušit tzv. bohumínské usnesení, které zakazuje na vládní úrovni
koalici z KSČM. Dále ČSSD představila návrh daňové reformy, která počítá například se zvýšením daně pro firmy
o 2 %, zvýšení sazby daně na 30 % pro telekomunikační společnosti a velké finanční a energetické společnosti
či zvýšení sazby daně příjmů pro lidi s příjmem nad 100 tisíc korun, na které se bude vztahovat 38% sazba daně
z hrubé mzdy. Strana také počítá u živnostníků se snížením výdajových paušálů pro výpočet daně.
11. března složila rodina Davida Ratha 2 milionovou kauci, díky které 15. března Okresní soud pro Prahuvýchod propustil nepravomocně na svobodu D. Ratha z vazby. Proti jeho propuštění a peněžní záruce však
podal státní zástupce stížnost a D. Rath tak zůstává i nadále ve vězení. O jeho propuštění rozhodne krajský
soud.
11. března vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o prověření deseti offsetových programů Ministerstva
obrany a Ministerstva vnitra na podporu českého průmyslu v letech 1999 až 2011. V těchto deseti offsetových
programech měli dodavatelé plnit závazky za téměř 58 miliard. Kontroloři však zjistili, že ministerstva zahrnuli
do plnění zakázek i ty, které tam neplatili, a to v hodnotě nejméně 1,1 miliardy korun.
12. března přivítal prezident Miloš Zeman jako první zahraniční návštěvu britského prince Edwarda, který byl
na třídenní návštěvě v ČR. 13. března uvedl prezident na setkání s hejtmany, že krajské samosprávy fungují
lépe než současná vláda. Navíc také oznámil, že bude uskutečňovat častěji návštěvy krajů než cesty do
zahraničí.
12. března vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o
názorech občanů na politický systém v ČR. 1 % respondentů uvedlo, že je rozhodně spokojeno s fungováním
politického systému v ČR, 32 % spíše spokojeno, 45 % spíše nespokojeno a 18 % rozhodně nespokojeno.
Ministerstvo financí plánuje předložit protikorupční novelu zákona o omezení bezhotovostních plateb, která
zakáže možnost darovat nebo půjčovat částky v hotovosti nad 350 tisíc korun a umožní převádět tyto finance
pouze elektronicky.
13. března Vláda ČR zamítla možnost zrušení sKaret, kterou navrhl Senát. Vláda chystá navrhnout parametrické
změny pro jejich využití, a také projednání novel ze strany ministerstva práce, díky které by karty sloužily jen
jako průkazy.
14. března se dohodl předseda vlády Petr Nečas s předsedou TOP 09 Karlem Schwarznbergem na novém
ministrovi obrany, kterým se stane současný první náměstek a bývalý náčelník generálního štábu Vlastimil
Picek.
Telegraficky:
 11. března dočasně zprostil ministr spravedlnosti Pavel Blažek z výkonu funkce soudce Ondřeje Havlína,
kterého Policie ČR obvinila z korupce.
 13. března schválil Senát PČR placení daně z příjmů z církevních restitucí při prodeji vráceného majetku.
 15. března byl poslanec za VV Otto Chaloupka zproštěn obžaloby z přijímání úplatku, za který mu hrozilo až
osm let odnětí svobody.
 17. března zemřel filozof, sociolog a bývalý politik Rudolf Battěk.
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