Týden

v české politice (8. – 14. 7. 2013)

Událost týdne:
V pondělí 8. července oznámil premiér Jiří Rusnok, že novým ministrem financí se stane Jan Fischer. Ten samý
den uvedla nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, že jejím novým náměstkem se stane dosluhující
ministr bez portfeje a předseda Legislativní rady vlády Petr Mlsna. Rezignovat se naopak rozhodl náměstek
bývalé ministryně práce a sociálních věcí Petr Krůček (TOP 09). V pondělí se také konalo poslední oficiální
setkání bývalých členů vlády s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Setkání se zúčastnili bývalý předseda
vlády Petr Nečas, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS), ministr bez portfeje Petr Mlsna, ministr
školství Petr Fiala a ministr obrany Vlastimil Picek. 10. července předal odstupující premiér Petr Nečas
novému premiérovi Jiřímu Rusnokovi klíč od korunovačních klenotů a pracovnu předsedy vlády a Miloš Zeman
jmenoval na návrh předsedy vlády nové ministry. V průběhu 10. – 11. července uvedl do funkce oficiálně J.
Rusnok jednotlivé ministry do funkcí. Kvůli členství ve vládě pozastavili své členství ve straně ministr zahraničí
Jan Kohout, ministr práce a sociálních věcí František Koníček a ministryně spravedlnosti Marie Benešová
(všichni ČSSD). 12. července odvolal nový ministr financí Jan Fischer své dva náměstky, a to Tomáše Zídka a
Zdeňka Zajíčka.
8. července požádal státní zástupce Ivo Ištvan o vydání bývalého premiéra Petra Nečase k trestnímu stíhání
z důvodu spáchání trestného činu zneužití pravomoci a podplácení. Jednání imunitního výboru o jeho vydání
by mohlo proběhnout zhruba v polovině července. 12. června proběhl výslech poslanců Borise Šťastného a
Petra Nečase kvůli vyšetřování kauzy bývalé vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády a v kauze uplácení
poslanců ODS. Petr Nečas zkritizoval postup policie a označil kauzu za vykonstruovaný politický proces. Další
trestní oznámení bylo podáno na bývalého prezidenta Václava Klause a Jana Fischera ze strany spolku
Šalamoun a redaktora časopisu Reflex Jiřího X. Doležala, a to z důvodu korupce.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil trestní stíhání bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka,
který byl obviňován z nevýhodného povolení provozování záchranářských vrtulníků soukromou firmou v roce
2008. Bývalý ministr byl obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě
cizího majetku.
9. července vydala organizace Transparency International ČR (dále jen TI) tiskovou zprávu o výzkumu
Globálního barometru korupce. TI zjistila, že 15 % respondentů přiznalo zkušenost s úplatkem ve veřejném
sektoru (ve světě to bylo 27 % dotázaných). Dále podle průzkumu považuje korupci ve veřejném sektoru ČR za
závažnou 83 % dotázaných. Navíc se 57 % dotázaných domnívá, že korupce ve veřejném sektoru v posledních
dvou letech vzrostla. 73 % respondentů pak považuje politické strany za poněkud či extrémně zkorumpované
13. července přirovnal poslanec Karel Schwarzenberg pro rakouský deník Kleine Zeitung postup a výklad ústavy
současného prezidenta Miloše Zemana k využití ústavy a uchopení moci nacisty v Německu (1933) a komunisty
v Československu (1948).
Telegraficky:
- 9. července rozhodl Krajský soud v Praze, že obžalovaný poslanec David Rath se nebude moci zúčastnit
mimořádné schůze o rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR.
- 12. července navrhl prezident republiky Miloš Zeman Jana Sváčka do funkce soudce Ústavního soudu.
- 13. července proběhla další demonstrace v Českých Budějovicích proti Romům, při které bylo zadrženo
zhruba 60 protestujících.
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