Týden

v české politice (25. 2. – 3. 3. 2013)

Událost týdne:
25. února pozastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázku Ministerstvem vnitra uzavřenou ve
prospěch Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se společností Fujitsu Technology Solutions, s. r. o., která
zajišťuje vyplácení sociálních dávek. Ministerstvo podle úřadu porušilo při uzavírání dodatků zákon o veřejných
zakázkách, jelikož při uzavírání smluv překročilo rozsah předmětů plnění smluv a tento postup tak mohl ovlivnit
výběr nejvhodnější nabídky. Ministerstvům byla také uložena pokuta ve výši 500 000 korun. Kvůli porušení
povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže IT zakázek stíhá policie podle Lidových novin nově deset lidí z Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR a soukromých firem.
26. února zprostil Obvodní soud pro Prahu 1 obžaloby poradce bývalého ministra životního prostředí Martina
Knetiga kvůli nedostatku důkazů na základě, kterých by ho mohl soud uznat vinným.
Ministerstvo dopravy podalo do mezirezortního připomínkového řízení vyhlášku o zrušení zlevněných jízdenek
pro studenty ve vlacích a autobusech, které by podle ministerstva mohlo ušetřit státnímu rozpočtu zhruba 200
milionů korun.
27. února obvinila Policie ČR ředitele pražského dopravního podniku Martina Dvořáka kvůli pochybné zakázce
pro firmu Cross Point. Dále byl obviněn bývalý ředitel úseku služeb DP Tomáš Petan, jednatel firmy Cross Point
Pavel Švarc a bývalý pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner. Všem hrozí trest v rozmezí 2 – 8 let odnětí
svobody.
27. února vydala výzkumná agentura STEM tiskovou zprávu o názorech občanů na přímou volbu prezidenta,
která se konala poprvé v lednu letošního roku. Otázka zněla, zda považují občané zavedení přímé volby za
správné rozhodnutí. 40 % respondentů odpovědělo, že určitě ano, 43 % spíše ano, 13 % spíše ne a 4 % určitě
ne.
28. února zrušila Výkonná rada ODS oblastní sdružení Praha 4, Praha 12 a Praha-západ, kvůli netransparentním
náborům nových členů ODS, a podle pražského primátora Bohuslava Sobotky také kvůli osobnostem, které
nemají důvěru u voličů.
1. března se stal Robert Fremr prvním českým soudcem Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu. R. Fremr
dříve působil například u Nejvyššího soudu ČR a také u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu.
Advokát a spolupracovník Transparenty International Václav Láska podal trestní oznámení na současného
předsedu vlády Petra Nečase a bývalé poslance Marka Šnajdra, Petra Tluchoře a Ivana Fuksu kvůli možnosti
úplatku ze strany předsedy vlády ve formě nabídky postů ve společnostech s majetkovou účastí státu za vzdání
se jejich mandátu.
Telegraficky:
 26. února odsunul Ústavní soud ČR rozhodnutí o církevních restitucích a vyžádal si od vlády dodání všech
podepsaných smluv s církvemi.
 27. února rozhodla Vláda ČR, že neposune datum účinnosti nového občanského zákoníku, který tedy začne
platit od ledna roku 2014.
 28. února jmenoval prezident republiky Václav Klaus na Pražském hradě 12 obecných soudců.
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