Týden

v české politice (18. – 24. 3. 2013)

Událost týdne:
19. března jmenoval prezident republiky Miloš Zeman na návrh předsedy vlády nového ministra obrany, a to
dosavadního prvního náměstka Vlastimila Picka. Petr Nečas a Vlastimil Picek označili vyřešení osudu letectva
v Armádě ČR, předložení zákona o vojácích z povolání, optimalizaci a restrukturalizaci ministerstva a také
zabezpečení kvalitní účasti v zahraničních misích za prioritní úkoly ministerstva obrany. 21. března ministr
obrany schválil bez soutěže armádní zakázku na technické zajištění muničních skladů v hodnotě 1,2 miliardy
korun firmě Trade Fides.
20. března schválil Senát PČR ústavní novelu zákona, která počítá se zrušením doživotní imunity zákonodárců a
ústavních soudců. Pro schválení novely hlasovalo celkem 58 senátorů ze 71 přítomných. Dále senát schválil
novelu zákona o regulaci anonymních akciích, díky které se budou moci ucházet firmy o veřejné zakázky, pokud
budou mít dohledatelnou vlastnickou strukturu.
20. března se uskutečnilo první zasedání vlády za účasti nového prezidenta Miloše Zemana. Prezident mimo
jiné oznámil, že se chce zaměřit na podporu boje proti terorismu a také se chystá podepsat dodatek
k Lisabonské smlouvě při návštěvě předsedy Evropské komise J. Barrosa. 21. března navštívil M. Zeman senát,
kde mimo jiné navrhl několik možných změn ve volebním systému do parlamentu – zvýšení počtu volebních
krajů a snížení volební klauzule z 5 na 3 %.
20. března vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o
stranických preferencích, které jsou znázorněny
s historickým srovnáním v grafu níže.
20. března projednala vláda dokument Strategie
boje proti terorismu, který mimo jiné uvádí, že by
se ČR mohla stát, kvůli své mezinárodní pozici,
nejenom tranzitním místem pro teroristy, ale i
prostorem pro jejich krátkodobé pobyty. Dále je
v dokumentu uvedeno, že i když se ČR nestala
dějištěm teroristického útoku, možné riziko stále
trvá. Potenciálním rizikem je podle dokumentu
vztah ČR s Izraelem.
22. března jmenoval prezident republiky Miloš Zeman nového prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
kterým se stal Miroslav Kala.
22. března poslanci podpořili předlohu ústavní novely zákona, která by měla zavést povinnost premiéra
spolupodepisovat všechny druhy prezidentských milostí, kterými prezident zmírňuje či úplně odpouští trest,
nebo zahlazuje odsouzení. Předloha novely zákona míří k posouzení do ústavně-právního výboru.
Telegraficky:
 22. března ukončil ústecký kontroverzní podnikatel Patrik Oulický členství v ODS.
 22. března doporučila poslanecká sněmovna vládě prozatímní pozastavení sKaret.
 23. března se stal novým předsedou Strany práv a občanů – Zemanovci bývalý místopředseda strany pro
Čechy Zdeněk Štengl, který získal 150 hlasů z 211 možných.
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