Týden

v české politice (4. – 10. 2. 2013)

Událost týdne:
Energetický regulační úřad oznámil, že dal podnět k prošetření orgánům činným v trestním řízení, kvůli
možnému pochybení některých bývalých zaměstnanců úřadu při stanovení výkupních cen fotovoltaické
energie.
5. února představil ministr školství Petr Fiala 10 kroků („2x5 kroků ke kvalitnímu školství“), které by měly vést
ke zkvalitnění škol a učitelů v ČR. Mezi kroky ke zkvalitnění předškolního vzdělávání, základního a středního
školství patří: stejná kvalita výuky pro všechny děti; větší zájem dětí o matematiku a technické obory; stát musí
dětem pomáhat, ne je jen hlídat; učitel jako respektované a ceněné povolání; méně byrokracie a více času na
výuku. Kroky ke zkvalitnění vysokého školství: profilace vysokých škol; péče o kvalitu vzdělávání; podpora
spolupráce a integrace škol; autonomie a otevřenost vysokých škol; stabilita a rozvoj vysokých škol.
Věci veřejné získaly 19 podpisů senátorů pro podání stížnosti na církevní restituce k Ústavnímu soudu ČR.
V senátu podpořili stížnost zástupci hnutí Severočeši.cz, ČSSD, KSČM a nestraníci.
5. února vydalo CVVM tiskovou zprávu o důvěře občanů ústavním institucím. Výsledky jsou znázorněny
v tabulce. V otázce spokojenosti občanů s aktuální polickou situací uvedlo pouze 3 % respondentů, že je
spokojeno, 18 % ani spokojeno ani
nespokojeno a 77 % uvedlo, že je
nespokojeno.
6. února schválili poslanci v prvním čtení
finanční ústavu, která počítá například se
snížením platové základny pro výpočet platů
politiků o pětinu, pokud státní dluh
přesáhne 45 % HDP. Pokud se zvýší dluh nad 50 % HDP, bude muset vláda požádat PS a Senát o vyslovení
důvěry. Do druhého čtení poslanci posunuli také zákon o finančních konglomerátech, který rozšiřuje mimo jiné
pravomoci České národní banky při dohledu nad finančními skupinami, které působí ve více oblastech
finančního trhu.
8. února uvedl Miroslav Grebeníček (KSČM) při projevu v poslanecké sněmovně v rozpravě o zařazení dne 16.
ledna na seznam významných dní, že je naprosto zavádějící, že se Jan Palach stal symbolem boje proti totalitní
komunistické moci.
K 8. únoru bylo propuštěno celkem 6 414 osob v rámci prezidentské amnestie. Do této doby bylo celkově
řešeno 392 případů, kterých se dopustili amnestovaní vězni, z toho bylo spácháno 224 trestných činů a 168
přestupků. Ve více než polovině všech případů se jednalo o majetkové delikty.
8. února rozeslal předseda ODS na Praze 11 Jiří Janeček na oblastní stranické sekretariáty zprávu o založení
frakce uvnitř strany, která bude sloužit jako komunikační nástroj uvnitř strany a bude sdružovat členy ODS
s podobnými myšlenkami.

Telegraficky:
 5. února vypršela lhůta pro zpochybnění prezidentských voleb. Nejvyšší správní soud održel 40 podání, o kterých
musí v následujících 15 dnech rozhodnout.
 5. února předal předseda Senátu PČR Milan Štěch k Ústavnímu soudu návrh na zrušení několika ustanovení
souvisejících s sKartou, pod který se podepsalo 51 senátorů.
 8. února byl zatčen bývalý radní Moravskoslezského kraje za ČSSD Jan Stoklas.
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