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Událost týdne: 

5. června odsouhlasila Poslanecká sněmovna PČR 183 hlasy zbavení Davida Ratha poslanecké imunity, 
a tedy jeho vydání policii. Před hlasování měl D. Rath možnost projevu, v němž přednesl několik tezí a 
pochybností ohledně financování voleb ČSSD, objevení samopalu při domovní prohlídce, ale také 
nalíčení pasti od J. Kubiceho. Proti vydání D. Ratha k trestnímu stíhání hlasovali dva poslanci, a to 
Jaroslav Škárka a Pavel Ploc z ČSSD. 

5. června skupina Zhotoven rozeslala poslancům falešné textové zprávy, které budily dojem, že 
pocházejí z mobilů politiků. Textové zprávy měly nabádat podle skupiny Zhotoven k lepšímu chování 
politiků napříč politickým spektrem a k jejich morální obrodě.   

5. června Poslanecká sněmovna PČR odhlasovala novelu zákona o přestupcích, kterou navrhla Ivana 
Řápková a další poslanci. Novela zákona zavádí možnost vyhoštění pachatele z obce na tři měsíce za 
opakované přestupky, jako například rušení nočního klidu či drobné krádeže. Pro návrh hlasovalo 105 
poslanců a proti bylo 63.  

6. června Ředitel České televize Petr Dvořák představil vizi o novém dětském televizním kanálu (čt3) 
Radě ČT, který by byl určen pro děti ve věku od 4 let. Náklady na provoz nového televizního kanálu by 
se měly vyšplhat nejméně k 195 milionům korun. Nyní záleží rozhodnutí o spuštění nového kanálu na 
Radě ČT, která by měla o čt3 jednat 11. července. Zpuštění by se mohlo konat na konci tohoto roku. 
Dále by podle P. Dvořáka mohl vzniknout šestý kanál ČT, a to regionální. 

7. června se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s vedením veřejných vysokých škol 
dohodlo na limitech počtu studentů pro akademický rok 2012/2013. Počet všech studentů by se měl 
snížit o 5 % a počet nově přijímaných studentů téměř o 10 %. Dále ministerstvo představilo 
jednotlivým reprezentantům vysokých škol své postupy v reformě vysokých škol, tedy vytvoření 
zákona o finanční pomoci studentům na životní náklady v době studia. 8. června ministr školství Petr 
Fiala odvolal Pavla Zeleného z funkce ředitele Cermatu. Ministr školství odůvodnil své rozhodnutí 
nejasnostmi a mnoha chybami, které vznikly v průběhu fungování projektu. P. Fiala také dodal, že 
bude v polovině června zahájen procesní a finanční audit Cermatu. Novým ředitelem byl pověřen Jiří 
Zíka.  

7. června vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR 
tiskovou zprávu o výzkumu důvěry občanů ústavním institucím, jenž dopadl pro vládní úřady 
nepříznivě. Hodnocení je znázorněno na škále odpovídajícímu školnímu známkování. Nejhorší průměr 
známek obdrželo Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí, oba s výsledkem 4,07. 
Nejlepší průměr obdrželo Ministerstvo kultury známku s průměrem 2,91 a Ministerstvo zahraničních 
věcí 3,12. 

 

Telegraficky: 

- Podle posledního průzkumu agentury Median by měli největší šanci postoupit do druhého kola 
prezidentských voleb Jan Fischer a Miloš Zeman. 
- Členové mandátního a imunitního výboru se opět neshodli na vydání či nevydání Otta Chaloupky 
z VV k trestnímu stíhání. 
- Bývalý místopředseda pardubické krajské ČSSD Miroslav Petržílka byl obviněn z předražených 
veřejných zakázek. 
 


