Týden

v české politice (29. 4. – 5. 5. 2013)

Událost týdne:
30. dubna přislíbil předseda vlády Petr Nečas po schůzce se zástupci Asociace poskytovatelů sociálních služeb
350 milionů korun, které jsou podle vlády nezbytné pro dofinancování sociálních služeb. 2. dubna vláda opět
zamítla návrh ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové na úpravu systému sKaret. Vláda dále
zamítla návrh ČSSD na zrušení stokorunového poplatku za den pobytu v nemocnicích lidem do 18 let. 2. dubna
schválila vláda zákon, který spojí státní zemědělskou inspekci a veterinární správu. Novela také počítá se
zlepšením čitelnosti informací o složení výrobků. 2. května oznámil předseda vlády Petr Nečas, že se vrcholní
představitelé politických stran nedohodli na podobě ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti.
29. dubna jmenoval ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek tři nové náměstky. Petr
Honěk nahradí dosavadní náměstkyni pro zdravotní péči Miloslavu Šlajsovou. Pavel Východský nahradí
náměstka pro informatiku Huberta Maxe a Marta Řežábková nahradí náměstka pro služby klientům Ivana
Dvořáka. Náměstek pro právo a legislativu Martin Ježek oznámil svoji rezignaci ve funkci k 31. květnu.
30. dubna opět zamítl středočeský krajský soud propuštění bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha,
bývalého poslance Petra Kotta a bývalé ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové. Všichni se na místě
odvolali.
30. dubna spustilo ministerstvo financí informační portál umožňující přístup k rozpočtovým informacím na
všech úrovních státní správy a samosprávy. Webovou stránku můžete nalézt zde.
2. května schválil jednomyslně Senát PČR novelu zákona o státních svátcích, díky které se významnými českými
dny stanou 16. leden jako Den památky Jana Palacha a 28. březen jako Den narození Jana Amose Komenského.
Naopak senát zamítl usnesení, které by obsahovalo výhrady k činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů
v loňském roce. Senát schválil novelu zákona, která počítá s odvodem nejméně 3 % z vybraného povinného
ručení od motoristů na financování Hasičského záchranného sboru ČR. Senát dále schválil novelu zákona o
cestovních dokladech, která počítá s možností vycestování do zemí mimo EU pouze s občanským průkazem,
pokud tyto cílové země budou souhlasit.
V minulém týdnu prohlásil bývalý poradce kanceláře Pavla Hasenkopfa, že prezidentská amnestie vznikla na
ministerstvu spravedlnosti. To však současný ministr Pavel Blažek odmítl a oznámil možnost podniknutí
právních kroků proti P. Hasenkopfovi. 3. května však P. Hasenkopf předal kanceláři prezidenta republiky
důkazy o autorství amnestie.
3. května oznámila ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů Pavla Fóglová, že bývalý ředitel ústavu
rozdal v lednu přes 900 tisíc korun na odměnách. Kvůli údajnému neadekvátnímu hospodaření ústavu zvažuje
P. Fóglová podání trestního oznámení. Někteří radní ústavu již trestní oznámení podali. Bývalý ředitel toto
obvinění odmítá a navíc uvedl, že plánování vyplácení řádných odměn začalo již v loňském roce a týkalo se
několika desítek zaměstnanců.
Telegraficky:
 30. dubna udělil ministr obrany Vlastimil Picek ocenění a stotisícovou odměnu 23 lidem, kteří bojovali proti
komunistickému režimu.
 2. května oznámila Marie Benešová (ČSSD), že se stane součástí poradního sboru prezidenta republiky se
zodpovědností za oblast justice a spravedlnosti.
 3. května jmenoval prezident republiky Miloš Zeman tři nové ústavní soudce, kterými se stali Milada
Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip.
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