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Událost týdne: 

12. února zamítla Poslanecká sněmovna PČR senátní návrh, podle kterého by byly sKarty využívány pouze pro 

dávky v hmotné nouzi. Naopak poslanci schválili daňovou novelu zákona, podle které nebudou církve 

osvobozeny od daně z příjmů při prodeji navráceného majetku v restitucích. 13. února schválili poslanci ústavní 

zákon o omezení imunity, díky které přijdou zákonodárci o imunitu poté, co jim zanikne mandát. 15. února 

schválili poslanci v prvním čtení novelu ústavního zákona, podle níž poslancům a senátorům v nepodmíněných 

trestech zanikne mandát. 

11. února uvedl nastávající prezident Miloš Zeman na setkání s obyvateli v Novém Veselí, že chystá založit 

během měsíce či dvou po své inauguraci prezidentský fond na splácení státního dluhu, kam bude přispívat 

měsíčně 30 % svého platu. 

11. února vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

názorech občanů na důchodový systém a jeho reformu. 57 % respondentů uvedlo, že stávající systém je 

potřeba změnit, 33 % respondentů se vyslovilo pro zavedení druhého pilíře a pouze 17 % dotázaných souhlasí 

s aktuální podobou reformy. 12. února vydalo CVVM tiskovou zprávu o důvěře občanů stranickým 

představitelům. Nejvíce obyvatel důvěřuje Jiřímu Dienstbierovi (52 %), Karlu Schwarzenbergovi (40 %) a Jiřímu 

Pospíšilovi (38 %). V indexu vyjadřujícím pozitivní a negativní hodnocení získali v součtu kladná hodnocení 

pouze J. Dienstbier (+ 17) a J. Pospíšil (+ 4). Naopak nejhorší ohodnocení získal M. Kalousek (- 78), P. Nečas (-

72), K. Peake (- 69) a R. John (- 64).  

13. února podal první místopředseda Pirátů Jakub Michálek žalobu na prezidenta V. Klause kvůli utajování 

informací o amnestii, což je podle strany v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Tajemník 

prezidenta Ladislav Jakl navíc uvedl, ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, že amnestii nepomáhal připravovat 

žádný právník. 

13. února jmenoval prezident republiky Václav Klaus Jiřího Drahoše předsedou Akademie věd na čtyřleté 

funkční období. 15. února podepsal V. Klaus několik zákonů, mezi kterými je například zpřístupnění využití 

konopí k léčebným účelům. 

Ministerstvo zdravotnictví chystá předložit novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, jejímž zavedením 

by se mimo jiné zpoplatnily od roku 2014 amalgámové plomby. Zpoplatnění by se netýkalo dětí a mladistvých 

do 18 let, těhotných žen a seniorů nad 65 let. Dále by podle novely mohli lidé dostávat finanční bonus ve výši 

1000 korun, za to, že budou chodit na všechna preventivní vyšetření či na ta, která jim budou doporučena. 

Ministerstvo dopravy pro ČT uvedlo, že nestihlo vypsat výběrové řízení na provozovatele Centrálního registru 

vozidel. Současnému provozovateli ATS Telcom končí smlouva již v březnu. Kvůli stále trvajícím problém 

rezignoval 15. února na svůj post náměstek ministerstva dopravy Miroslav Drobný. 

Telegraficky: 

 12. února zamítl Ústavní soud ČR návrh Městského soudu v Praze na zrušení celé amnestie prezidenta V. 
Klause. 

 Bratrská jednota baptistů oznámila, že nebude žádat o odškodnění v rámci církevních restitucí (228 milionů 
korun). 

 16. února byl zvolen Vít Bárta novým předsedou strany VV. V. Bárta obdržel 80 hlasů z 98 platných. 
 


