Týden

v české politice (28. 1. – 3. 2. 2013)

Událost týdne:
30. ledna schválil Senát PČR zákon, díky kterému se stane užití marihuany pro léčebné účely, za určitých
podmínek, legálním. 31. ledna schválili senátoři novelu zákona týkající se pravidel pro poskytování
spotřebitelských úvěrů, díky nimž mimo jiné bude moci spotřebitel odstoupit do 14 dnů od úvěrové smlouvy
bez sankce, poskytovatelé úvěru si budou muset prozkoumat finanční situaci klienta a bude zakázáno
používání směnek k zajištění či splacení úvěru. Senátoři zamítli novelu zákona o léčivech, kterou se měly zavést
elektronické recepty, naopak byla schválena novela transplantačního zákona, která umožní českému občanovi
obdržet orgán od cizince. Dále senátoři zamítli ústavní novelu, podle níž by měl NKÚ možnost prověřovat také
obce, kraje a další instituce.
30. ledna vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o hodnocení občanů současného režimu oproti
komunistickému. 32 % dotázaných si myslí, že je současný režim horší, nežli předchozí a 46 % dotázaných si
myslí opak.
30. ledna vydalo CVVM tiskovou zprávu o stranických preferencích, které jsou znázorněny s historickým
srovnáním v grafu níže.
31. ledna podalo státní zastupitelství v Ostravě
žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě na
bývalého vicepremiéra Martina Bartáka, který
je obviněn z přijetí úplatku ve výši 5 milionů
korun v souvislosti se zakázkou na nákup
vozidel Tatra, společně s jeho přítelem
Michalem Smržem, který je podezřely taktéž z
převzetí úplatku.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a
finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování obvinili celkem 27 osob, kvůli neoprávněnému
čerpání dotací na odstranění škod po přívalových deštích. Celkem 25 bývalých či současných starostů měst a
obcí v Ústeckém kraji a další dvě osoby jsou obviněny z trestných činů dotačního podvodu, zneužití pravomoci
úřední osoby a někteří jsou navíc obviněny z trestného činu úvěrového podvodu. V Královéhradeckém kraji
kriminalisté stíhají bývalého hejtmana Pavla Bradíka (ODS) pro pletichy při veřejné soutěži, bývalého radního
kraje pro zemědělství Jiřího Vambera (ODS) a další dva úředníky odboru životního prostředí.
K 1. únoru bylo propuštěno celkem 6 401 osob v rámci prezidentské amnestie. V současné době bylo celkově
řešeno 340 případů, z toho 195 trestných činů a 145 přestupků. Ve více než polovině všech případů se jednalo
o majetkové delikty.
Telegraficky:
 29. ledna uvedla TOP 09, že strana trvá na začlenění fiskální paktu do koaliční smlouvy, jinak bude koalice
vládnout bez smlouvy.
 30. ledna Vrchní soud v Praze potrestal bývalého ředitele pražských strážníků, kvůli přijetí úplatku, 5,5 lety
odnětí svobody a pokutou ve výši 400 tisíc korun.
 1. února byli jmenováni dva noví členové Legislativní rady vlády, a to Michal Žižlavský a Alexandr Káolyi
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