Týden

v české politice (10. – 16. 12. 2012)

Událost týdne:
12. prosince jmenoval prezident republiky Václav Klaus Karolínu Peake novou ministryní obrany, namísto
Alexandra Vondry a Zbyňka Stanjuru novým ministrem dopravy, namísto Pavla Dobeše. 14. prosince jmenovala
ministryně obrany K. Peake nového ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslava Štruplu. Dále K. Peake
jmenovala ředitelem kabinetu ministryně obrany Aleše Klepka a novým vedoucím oddělení poradců ministryně
obrany Pavla Kotrbu.
10. prosince vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o poskytování a čerpání peněz ministerstva kultury z
Integrovaného operačního programu (IOP) v letech 2007 až 2011, a to konkrétně na Národní podporu využití
potenciálu kulturního dědictví. NKÚ prověřil dotace v celkové výši 980,6 milionů korun, a to celkem u dvanácti
příjemců. Kontroloři zjistili u osmi případů porušení zákona o veřejných zakázkách.
11. – 12. prosince se konaly studentské volby pro přímou volbu prezidenta, kterých se zúčastnilo celkem 172
gymnázií, 233 středních odborných škol a 36 učilišť. Vítězem voleb se stal Vladimír Franz, který získal 40,7
procenta hlasů. Jan Fischer získal 19,4 procenta hlasů, Karel Schwarzenberg 14,6 procenta, Miloš Zeman
obdržel 9,4 procenta hlasů, herečka Táňa Fischerová pět procent, kandidátka KDU-ČSL Zuzana Roithová 4,4
procenta, senátor ODS Přemysl Sobotka a místopředseda sociálních demokratů Jiří Dienstbier získali 3,2
procenta.
13. prosince vydalo CVVM tiskovou zprávu o názorech občanů na sociální zabezpečení. Zhruba 82 %
dotázaných hodnotilo sociální politiku v ČR jako spíše či velmi špatnou a 63 procent dotázaných si myslí, že
sociální zabezpečení je ze strany státu příliš slabé. 63 procent dotázaných si myslí, že by se měl obecně stát
starat o sociální zabezpečení.
13. prosince rozhodl Nejvyšší správní soud opětovně zaregistrovat Janu Bobošíkovou na listinu kandidátů pro
přímou volbu prezidenta. I přes nový vzorec výpočtu platných podpisů 50tisícovou hranici stále nepřekonali
Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura.
14. prosince 2012 vylosovala Státní volební komise čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů
pro volby prezidenta republiky. Zuzana Roithová obdržela číslo 1, Jan Fischer 2, Jana Bobošíková 3, Taťána
Fischerová 4, Přemysl Sobotka číslo 5, Miloš Zeman 6, Vladimír Franz 7, Jiří Dienstbierg 8 a Karel
Schwarzenberg 9.
14. prosince Vláda ČR schválila novelu zákona o platech ústavních činitelů, kterou se změní koeficient pro
výpočet soudcovského platu na 2,75 násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Dále vláda schválila
novelu zákona o zaměstnanosti, díky níž bude umožněno lidem bez sKarty dostat podporu dosavadním
způsobem.

Telegraficky:
-

13. prosince došlo k propojení Centrálního registru dopravních vozidel se základními registry. Systém se na některých
místech zpomalil či dokonce zkolaboval.
13. prosince zvolili členové Akademického sněmu Jiřího Drahoše předsedou Akademie věd.
15. prosince zemřel bývalý komunistický prokurátor a soudce Karel Vaš.
15. prosince si pražská ČSSD zvolila nového předsedu, jímž se stal Karel Klíma. Místopředsednické posty obhájili Karel
Březina a Daniel Hodek.
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