Týden

v české politice (2. 12. – 8. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 6. prosince schválila Poslanecká sněmovna příjmy, výdaje a schodek státního rozpočtu na příští rok.
Schodek má vzrůst proti letošku o 12 miliard na 112 miliard korun. Rozpočet podpořilo 133 poslanců
především stran chystané vládní koalice, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, přidal se k nim i jeden poslanec hnutí
Úsvit, ostatní jeho spolustraníci se zdrželi. Pro rozpočet hlasovali i komunisté. Bývalé vládní strany ODS a TOP
09 hlasovaly proti.
2. prosince zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zprávu o důvěryhodnosti ústavních
institucích v České republice – nejvíce lidí podle průzkumu důvěřuje starostům (59 %) a obecnímu
zastupitelstvu (58 %). Naopak nejmenší důvěru má Poslanecká sněmovna, které věří jen 15 % občanů. Důvěra
v prezidenta klesla na 39 % z říjnových 51 %. Celkově je se současnou politickou situací v zemi spokojeno pouze
30 % občanů. Průzkum proběhl ve dnech 11. – 18. listopadu 2013 a zúčastnilo se ho 981 respondentů.
3. prosince zveřejnila organizace Transparency International žebříček korupce ve světě – Česká republika si
v žebříčku, který měří korupci ve veřejném sektoru, polepšila o tři místa, když se posunula na 57. pozici. K
hodnocení se používá stobodová stupnice, ve které 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce. V tomto
hodnocení získalo Česko 48 bodů. Stejné hodnocení jako Česká republika má Bahrajn, Chorvatsko a Namibie.
Na předních místech žebříčku se umístili Dánsko, Nový Zéland, Finsko, Švédsko, Norsko a Singapur. Ze zemí
Evropské unie zůstaly za Českou republikou Slovensko, Itálie, Rumunsko, Bulharsko a Řecko. Na posledních
místech jsou Afghánistán, Severní Korea a Somálsko.
3. prosince přijal ministr vnitra v demisi Martin Pecina zpět do služebního poměru Petra Lessyho, ten se tak
vrátil do funkce policejního prezidenta. Policie má tedy formálně dva policejní prezidenty – Martin Čevíček,
který do funkce nastoupil po Petru Lessym, odmítl odstoupit. Ministr Pecina prozatím Petru Lessymu nařídil
dovolenou.
4. prosince rozhodli poslanci, že nová Poslanecká sněmovna bude mít celkem 18 výborů – předběžná dohoda
všech politických stran k obsazení a vedení výboru je následující: ČSSD jako vítěz voleb povede šest výborů,
ANO 2011 poveden výborů pět, KSČM povede výbory tři, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury získají každý po jednom výboru.
5. října se konalo zasedání České konference rektorů, na kterém se rektoři vysokých škol vyjádřili proti
společnému vykonávání funkce poslance souběžně s funkcí děkana či rektora vysoké školy.
8. prosince byl na celostátním sněmu strany TOP 09 Karel Schwarzenberg opětovně zvolen předsedou, když
získal 160 hlasů ze 173 přítomných delegátů. Prvním místopředsedou strany byl zvolen Miroslav Kalousek, další
místopředsedové jsou: Marek Ženíšek, Leoš Heger, Pavol Lukša a Helena Langšádlová.
Telegraficky:
 Dne 2. prosince opustil komisy pro posouzení objektivity České televize prorektor Univerzity Karlovy
Michal Šobr,
 dne 2. prosince uvedlo Ministerstvo spravedlnosti, že převezme od prezidentské kanceláře kolem pětiset
žádostí o milost,
 dne 3. prosince se vrátil prezident Miloš Zeman z Lán, kde si léčil bolavé koleno, na Pražský hrad,
 dne 7. prosince oznámil Petr Fiala, že bude kandidovat do čela ODS.
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