Týden

v české politice (7. – 13. 1. 2013)

Událost týdne:
11. – 12. ledna se konala přímá volba prezidenta České republiky. V prvním kole zvítězil s 24,21 % hlasů Miloš
Zeman, který postupuje do druhého kola společně s Karlem Schwarzenbergem, jenž získal 23,40 % hlasů. Na
dalších nepostupových místech se umístili Jan Fischer se ziskem 16,35 % hlasů, Jiří Dienstbier se ziskem 16,12
% hlasů a Vladimír Franz se ziskem 6,84 % hlasů. Dále se umístila Zuzana Roithová se ziskem 4,95 % hlasů,
Taťána Fischerová se ziskem 3,23 % hlasů, Přemysl Sobotka se ziskem 2,46 % a Jana Bobošíková získala 2,39 %
hlasů. Volební účast dosáhla 61,31 % všech oprávněných voličů. Druhé kolo voleb se bude konat 25. a 26.
ledna 2013.
7. ledna vydala agentura STEM tiskovou zprávu o tom, zda si občané myslí, že je korupce jeden z největších
problémů v zemi. Výsledky jsou znázorněny v grafu níže. Navíc 84 % dotázaných uvedlo, že nevěří snížení míry
korupce za vlády premiéra Petra Nečase. Naopak 43 %
obyvatel uvedlo, že registrují pokrok při
pronásledování a trestání případů korupce.
8. ledna představilo ministerstvo zdravotnictví návrh
novely zákona, kterým by se do roku 2014 mělo úplně
zakázat kouřit v uzavřených restauracích a kavárnách.
Dále by se podle novely měl zpřísnit prodej alkoholu a
cigaret mladistvým a alkoholické nápoje by měly být
od příštího roku dražší než nealkoholické.
8. ledna zrušil klub i rada strany LIDEM usnesení o odchodu jejich členů z vlády, kterým hrozila předsedkyně
Karolína Peake po jejím odvolání z funkce ministryně obrany.
K 10. lednu bylo propuštěno celkem 6 318 osob v rámci prezidentské amnestie. Po vyhlášení amnestie bylo 8.
ledna policií vyšetřováno celkem 14 případů, do nichž byli zapleteni amnestovaní vězni. Z těchto případů bylo 7
trestných činů a 7 přestupků. 9. ledna bylo řešeno 15 případů, z čehož bylo 10 trestných činů a 5 přestupků. 10.
ledna bylo řešeno celkem 12 případů, v 9 případech se jednalo o trestný čin a ve 3 případech se jednalo o
přestupek. 10. ledna bylo policií vyšetřováno 24 případů, z kterých bylo 14 trestných činů a 10 přestupků.
Celkově tak bylo řešeno 137 případů, z čehož bylo 80 trestných činů a 57 přestupků.
10. ledna rezignoval Jan Kubata na funkci předsedy Regionální sdružení ODS v Ústeckém kraji a člena Výkonné
rady ODS. Do zvolení nového předsedy regionální rada ODS pověřila řízením regionálního sdružení Petra Fialu.
11. ledna podepsal prezident republiky Václav Klaus zákon, kterým se zvýší platy soudců. Soudcům se zvýšil
plat na 2,75násobek mzdového průměru v nepodnikatelské sféře. Poslanci a senátoři navíc nebudou platit
odvody na zdravotní a sociální pojištění z náhrad.

Telegraficky:
 7. ledna zamítl jednomyslně Ústavní soud ČR stížnost senátora Tomia Okamury, který podal stížnost k zákonu o přímé
volbě prezidenta.
 8. ledna zemřela válečná veteránka 2. světové války a nositelka Československého válečného kříže Gréta Koutná.
 9. ledna rozhodla vláda, že financování politických stran nebude kontrolovat nezávislý úřad.
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