Týden

v české politice (14. – 20. 1. 2013)

Událost týdne:
20. ledna uvedl ministr dopravy Zbyněk Stanjura v Otázkách Václava Moravce, že by se vláda měla
zabývat možností zpoplatnění všech silnic první třídy pro nákladní dopravu. Ministr uvedl, že se chystá
navrhnout zavedení poplatků, které by mohly začít platit od roku 2017. V pořadu Otázky Václava Moravce
oznámil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, že se chystá předložit vládě návrh zákona o státním zastupitelství,
kde mimo jiné plánuje zrušit vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci a vytvořit zvláštní protikorupční
útvar.
16. ledna uvedl prezident republiky Václav Klaus na svých osobních webových stránkách, že se v březnu tohoto
roku stane spolupracovníkem amerického think tanku Cato Institute.
16. ledna vydala výzkumná agentura ppm factum tiskovou zprávu o aktuálních stranických preferencích. ČSSD
by obdržela 24 % hlasů, ODS 17,1 %, KSČM 14,6 %, TOP 09 a Starostové 11,1 %, KDU-ČSL 6,7 % a SPO
Zemanovci 6,6 %. 18. ledna vydala agentura tiskovou zprávu o aktuální podpoře prezidentských kandidátů.
Miloš Zeman by aktuálně získal 53, 7 % hlasů a Karel Schwarzenberg 46,3 % hlasů. Voleb by se podle agentury
zúčastnilo 62,5 % oprávněných voličů.
17. ledna opětovně jmenoval předseda vlády a pověřený ministr obrany Petr Nečas do funkce zástupce
náměstka ministra obrany pro obranné akvizice a ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování Pavla Bulanta,
jenž byl z funkce odvolán bývalou ministryní obrany Karolínou Peake. Pavel Bulant nahradil ve funkci Jaroslava
Štrupla.
17. ledna se pokusila opozice vyslovit nedůvěru vládě premiéra Petra Nečase. Hlasování dopadlo pro opozici
opět neúspěšně. Pro návrh hlasovalo 92 poslanců, proti jich hlasovalo 97.
K 17. lednu bylo propuštěno celkem 6 344 osob v rámci prezidentské amnestie. Po vyhlášení amnestie bylo
14. ledna policií vyšetřováno celkem 14 případů, do nichž byli zapleteni amnestovaní vězni. Z těchto případů
bylo 7 trestných činů a 7 přestupků. 15. ledna bylo řešeno 22 případů, z čehož bylo 10 trestných činů a 12
přestupků. 16. ledna bylo řešeno celkem 5 případů, z čehož byl 1 trestný čin a 4 přestupky. 17. ledna bylo
policií vyšetřováno 6 případů, z kterých byly 3 trestné činy a 3 přestupky. 18. ledna bylo policií vyšetřováno
celkem 14 případů, z kterých bylo 8 trestných činů a 6 přestupků. Celkově tak bylo řešeno 205 případů, z čehož
bylo 116 trestných činů a 89 přestupků. Ve více než polovině všech případů se jednalo o majetkové delikty.
18. ledna se shodlo na setkání Rady Asociace krajů 12 hejtmanů v ČR z ČSSD a KSČM, že bude ve druhém kole
přímé volby podporovat Miloše Zemana. Naopak hejtman libereckého kraje Martin Půta a pražský primátor
Bohuslav Svoboda vyjádřili podporu Karlu Schwarzenbergovi. K. Schwarzenberga doporučila také KDU-ČSL,
ODS. M. Zemana naopak prezident Václav Klaus s chotí, ČSSD a KSČM.

Telegraficky:
 14. ledna podalo celkem 30 senátorů návrh na zrušení části amnestie k Ústavnímu soudu.
 17. ledna byl znovuzvolen předsedou ČSSD v libereckém kraji Robert Dušek, který obdržel 66 z 92 hlasů.
 18. ledna bylo obnoveno členství v ODS Pavlu Bémovi. O obnovení členství rozhodla Rada místního sdružení
ODS Bubeneč-Dejvice v Praze 6.
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