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Událost týdne: 

18. července se opozice opět pokusila svrhnout současnou vládu v čele s Petrem Nečasem, kvůli aktuálnímu 

jednání ministra financí Miroslava Kalouska v kauze CASA. Hlasování skončilo poměrem 89 : 89 hlasů. 22 

poslanců se hlasování nezúčastnilo. Nedůvěra vládě tedy nebyla vyslovena. 

19. července schválil Senát PČR vlastní návrh na zrušení doživotní imunity zákonodárců a ústavních soudců, 

nicméně Poslanecká sněmovna již připravila vlastní návrh. Návrh podpořilo 51 senátorů z 61 přítomných. 

18. května přijal prezident republiky Václav Klaus na osobní pozvání policejního prezidenta Petra Lessyho.  

Schůzka se konala z důvodu aktuální situace kolem Policie ČR a z důvodu přímých a nepřímých útoku na post 

policejního prezidenta. Václav Klaus ujistil veřejnost, že v něm má P. Lessy podporu ve snaze ubránit a uchránit 

policii proti vnějším vlivům. 

17. července na tiskové konferenci přednesl na základě doporučení pracovní skupiny pro revizi státních maturit 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala změny státních maturit na rok 2013 a 2014. Hlavní změny, 

které se bude ministr školství snažit prosadit, jsou: jedna společná úroveň státních maturit, hodnocení 

písemné a ústní části z českého jazyka na školách. Pracovní skupina doporučila v matematické části rozšířit 

didaktický test s navýšením otevřených úloh a navýšení času před začátkem zkoušky.  

Herečka Táňa Fischerová konstatovala pro server parlamentních listů možnost kandidovat v přímých 

prezidentských volbách, pokud získá alespoň 50 tisíc podporovatelů, a tedy splní jednu z podmínek pro účast 

v prezidentských volbách. Tento týden odstartovali svoji kampaň europoslankyně Zuzana Roithová a ekonom 

Vladimír Dlouhý. 

16. července zamítl Ústecký krajský soud odvolání bývalého senátora a chomutovského starosty Alexandra 

Nováka (ODS). Soud mu navíc udělil 4letý trest odnětí svobody, namísto původní dvouleté podmínky, a pokutu 

pět milionů korun, která mu zůstala společně se zákazem veřejné činnosti na dobu pěti let z předchozího 

rozsudku. A. Novák byl obviněn z úplatku v období, kdy byl starostou, za prodej akcií Severočeské energetiky a 

Severočeské plynárenské společnosti německé společnosti VNG, která poslala za zprostředkování transakce 

Peteru Schmellovi úplatek ve výši 2,27 milionu marek. Poté skončili tyto peníze podle obžaloby na soukromém 

účtu A. Nováka v Rakousku, kam se dostaly přes kyperskou firmu Interkon traktor. 17. července ukončil A. 

Novák na žádost předsedy strany Petra Nečase členství v ODS. 

16. července se stal novým 1. náměstkem ministra spravedlnosti pro vedení justiční sekce JUDr. Daniel Volák. 

Nastoupil na místo dosavadního náměstka ministra spravedlnosti pro oblast justice JUDr. Filipa Melzera, LL.M. 

Ph.D., který na svoji funkci rezignoval. 

Telegraficky: 

- Otto Chaloupka (VV) a jeho bývalý asistent Vratislav Vařejka podali stížnost proti obvinění z korupce. 

- Senátorka Jiřina Rippelová potvrdila deníku Právo, že v nadcházejících krajských volbách bude kandidovat za 

Zemanovce. 

- 18. července schválil beze změn Senát PČR prováděcí zákon o přímé volbě prezidenta. Nyní zákon musí podepsat 

prezident republiky. 

- 19. července senátoři odmítli pomalejší růst penzí. Pro zamítnutí hlasovalo 39 senátorů, proti hlasovalo 10, jeden 

senátor se zdržel hlasování. 


