Týden

v české politice (9. 12. – 15. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 11. prosince oznámil současný ochránce veřejných práv Pavel Varvařovský, že chce ke dni 20. prosince
skončit v úřadu ombudsmana. Oficiální důvody nebyly médiím sděleny. Podle zákona o veřejném ochránci práv
může úřadující ombudsman rezignovat až den poté, co oficiálně předá svůj úřad předsedovi Poslanecké
sněmovny. Varvařovský by tedy svou rezignaci musel předat předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi
19. prosince. Pavel Varvařovský je ve funkci ombudsmana od září roku 2010.
9. prosince zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zprávu o výzkumu týkající se největší
hrozby pro mír a bezpečnost v České republice. Největší hrozbou podle dotazovaných je organizovaný zločin.
Shodlo se na tom 63 procent dotázaných. Na dalších místech stojí působení teroristických skupin či jednotlivců
a světová ekonomické krize (53 procent dotázaných). Jako malou hrozbu vnímá terorismus 35 dotázaných a za
žádnou hrozbu ho považuje necelá desetina občanů Česka. Světovou hospodářskou krizi vnímá jako malou
hrozbu rovněž 35 procent dotázaných a sedm procent za žádnou.
10. prosince vyjádřil zastupitelský klub pražské TOP 09 důvěru primátoru Tomáši Hudečkovi (TOP 09) a radní
pro informační technologie Evě Vorlíčkové (TOP 09). Pražské zastupitelstvo už na začátku listopadu vyzvalo
Vorlíčkovou, aby vyvodila osobní zodpovědnost z kauzy Opencard.
10. schválila Poslanecká sněmovna prodloužení doby, kterou musí voják strávit v oblasti válečného konfliktu,
aby měl nárok na postavení veterána. Návrh novely zákona o válečných veteránech poputuje do branného
výboru.
10. prosince odbory navrhly, aby část obchodů byla o vánočních svátcích zavřená nebo měla zkrácenou
pracovní dobu. Novinářům to řekla předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová.
11. prosince schválila vláda v demisi Jiřího Rusnoka zpřísnění zákona o potravinách - návrh například zvyšuje
pokuty za klamání spotřebitelů až na 10 milionů korun. Má také zpřísnit označování potravin.
12. prosince byl zvolen čtvrtým místopředsedou Poslanecké sněmovny Petr Gazdík (TOP 09 a STAN). Gazdík
kandidoval již podruhé, jeho protivník Tomio Okamura (Úsvit) se těsně před volbou kandidatury vzdal. Gazdík
získal v tajné volbě poslanců 98 hlasů.
13. prosince zveřejnili zástupci stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL koaliční smlouvu, která by
měla být jádrem budoucí vládní trojkoalice. Koalice slibuje zvyšování důchodů i minimální mzdy a
hodlá zrušit většinu zdravotnických poplatků. Od roku 2015 plánuje snížit DPH na léky, knihy,
dětskou výživu a pleny. K dodržení nejvýše tříprocentního deficitu veřejných financí má vést lepší
výběr daní i hledání úspor ve státní správě. Dne 14. prosince pak koaliční dohodu schválil ústřední výbor

ČSSD.
Telegraficky:
 Dne 9. prosince byl v elektronickém hlasování členů Strany svobodných občanů (SSO) zvolen předseda SSO
Petr Mach,
 dne 10. prosince schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o zdravotním pojištění,
 dne 12. prosince oznámila média, že ředitel pražského magistrátu Martin Trnka (TOP 09) skončí ve své
funkci.
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