Týden

v české politice (18. – 24. 2. 2013)

Událost týdne:
18. února podala ČSSD k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení zákona o církevních restitucích. 22. února
podepsal premiér Petr Nečas se zástupci 16 církví smlouvy o rozdělení 59 miliard korun. K podpisu se
nepřipojila Bratská jednota baptistů, která měla obdržet zhruba 228 milionů korun.
18. února představila ČSSD pět priorit v oblasti základního vzdělávání, které by chtěla strana prosadit v příštím
volebním období, pokud k tomu dostane mandát. 1. poslední rok v mateřské škole plně hrazený ze státního
rozpočtu, 2. nástup dětí do 1. tříd základních škol od 7 let, 3. zachování praktických škol, 4. znovuzavedení
pracovního a technického vyučování od první třídy ZŠ a za 5. se ČSSD staví kriticky k domácímu vyučování dětí
na druhém stupni ZŠ.
18. února rezignoval Jiří Janeček na funkci předsedy ODS v Praze 11, aby se mohl věnovat své tzv. Pravé frakci
ODS. Vedením ODS na Praze 11 byl pověřen místopředseda Jan Gabriel.
20. února vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tiskovou zprávu o pozastavení tendru ministerstva
vnitra na poskytování telekomunikačních služeb na období 2013 – 2017, v hodnotě 4,6 miliardy korun.
21. února vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o
stranických preferencích a volebním modelu za měsíc únor. ČSSD by získala 26,5 % hlasů, KSČM 11,5 % hlasů,
TOP 09 10 % a ODS 7,5 % hlasů. V grafu
níže je znázorněn volební model
s historickým srovnáním.
K 21. únoru bylo propuštěno celkem 6 442
osob v rámci prezidentské amnestie. Do
této doby bylo celkově řešeno 413
případů, kterých se dopustili amnestovaní
vězni, z toho bylo spácháno 236 trestných
činů a 177 přestupků. Ve více než polovině
všech případů se jednalo o majetkové
delikty.
21. února uvedl předseda senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl a předsedkyně senátní ústavní
komise Eliška Wagnerová, že ústavní žalobu na prezidenta Václava Klause pro velezradu, kvůli novoroční
amnestii, podepsalo již 18 senátorů.
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) vyšetřuje podle aktuálních informací obvodního soudce
Ondřeje Havlína, který čelí obvinění z korupce, společně s jedním státním zástupcem, advokátem, advokátním
koncipientem a dalšími dvěma osobami mimo justiční prostředí.
Telegraficky:
 18. února nastoupil poslanec Roman Pekárek do vězení na pět let za korupci.
 Novými členy dozorčí rady Čepro se stali místopředseda LIDEM Jiří Neumann a Zdeněk Blažek z ODS.
 20. února schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání převod 100% podílu společnosti BBC Radiocom
na francouzskou společnost Lagardere.
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