Týden

v české politice (22. – 28. 7. 2013)

Událost týdne:
24. července uvedl prezident republiky Miloš Zeman, že pokud by současná vláda nezískala v Poslanecké
sněmovně PČR důvěru, umožnil by sestavení vlády pravici pod podmínkou předložení minimálně 101 notářsky
ověřených podpisů. ODS takovýto postup razantně odmítla.
22. července vydal ČEZ tiskovou zprávu o jmenování nového manažera útvaru vnějších vztahů, a to bývalého
ředitele Tiskového odboru prezidenta republiky Václava Klause Radima Ochvata.
23. července vydal Český statistický úřad tiskovou zprávu o demografickém vývoji v ČR. Podle demografické
prognózy bude mít v roce 2101 ČR 7,68 milionu obyvatel. Optimistická prognóza odhaduje 9,1 milionu
obyvatel, ta nejpesimističtější 6,1 milionu obyvatel. Co se týče počtu osob starších 65 let, ten vystoupá
v roce 2060 až na 34% podíl všech obyvatel ČR. Děti do 15 let budou tvořit zhruba 12% podíl obyvatelstva.
V roce 2101 budou 32,5 % populace tvořit osoby důchodového věku a 12,2 % děti. Průměrný věk obyvatelstva
v roce 2101 dosáhne 50 let.
24. července schválila vláda ČR nového vedoucího Úřadu vlády ČR, a to místopředsedu SPOZ Radka Augustina,
který nahradí ve funkci Lubomíra Poula. Vláda stáhla z projednávání návrh zákona o státním zastupitelství,
který například počítal se zrušením vrchního státního zastupitelství. Vláda schválila navýšení rozpočtu
ministerstva zemědělství o 2 miliardy korun na odstranění povodňových škod.
25. července podali současní a bývalí radní magistrátu hl. m. Prahy za TOP 09 a ODS včetně bývalého primátora
Bohuslava Svobody ústavní stížnost, ve které požadují zrušení svého trestního stíhání za porušení povinnosti
při zprávě cizího majetku a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže v kauze OpenCard.
25. července proběhlo setkání Miloše Zemana se státním zástupcem Ivem Ištvanem, při němž hovořili o kauze
bývalé vrchní ředitelky Sekce kabinetu předsedy vlády Petra Nečase. M. Zeman vyjádřil státnímu zástupci
plnou podporu k odhalení klientelistické sítě propojující politickou sféru s ekonomickou kriminalitou.
S prezidentem se sešel i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který ho vyzval k podniknutí kroků,
které by vedly k vypsání předčasných voleb.
26. července rozhodl Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman o zrušení trestního stíhání proti třem bývalým
poslancům ODS, a to Ivanu Fuksovi, Petru Tluchořovi a Marku Šnajdrovi. P. Zeman však uvedl,
že s rozhodnutím Nejvyššího soudu nesouhlasí. Spis vrátil vrchnímu státnímu zástupci Ivo Ištvanovi.
28. července uvedl ministr financí Jan Fischer v Otázkách Václava Moravce, že se chystá zhruba do podzimu
nastavit pravidla či zákon pro obsazování osob do dozorčích rad státních podniků, tak aby příslušné funkce
vykonávali kompetentní lidé. Dále také uvedl, že bude požadovat ukončení členství Marka Šnajdra,
Alexandra Vondry a Zdeňka Zajíčka v dozorčích radách Českého Aeroholdingu. O pozici Ivana Fuksy, který je
předsedou představenstva Českého Aeroholdingu, bude jednat s Jiřím Rusnokem.
Telegraficky:
- 25. července podepsal prezident republiky Miloš Zeman petici strany SPOZ, která požaduje přijetí zákona
o prokazování původu a majetku.
- 26. července informoval deník E15, že bývalý policejní prezident Petr Lessy je opět stíhán GIBS, tentokrát
z důvodu podezření ze spáchání trestného přečinu podvodu.
- 27. července uvedl ministr dopravy, že uvažuje o zrušení centrálního registru vozidel a navrácení se tak
k původnímu systému.
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