
Týden v české politice (31. 3. – 6. 4. 2014) 

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2014 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracoval: Lukáš Rieger  

Událost týdne: 
Dne 3. dubna přicestoval do Prahy na dvoudenní návštěvu České republiky generální tajemník OSN Pan Ki-

mun. Během svého pobytu v Praze se generální tajemník OSN setkal s ministerským předsedou Bohuslavem 

Sobotkou (ČSSD), hlavou státu Milošem Zemanem i dalšími předními politiky. Po schůzce s premiérem 

Bohuslavem Sobotkou ocenil generální tajemník OSN české angažmá v oblasti lidských práv a humanitární 

podpory. S českým ministerským předsedou se bavili také o aktuální situaci na Ukrajině, v Sýrii nebo střední 

Africe. Do svého programu zahrnul i přednášku na Univerzitě Karlově nebo prohlídku protipovodňových 

zábran. 

31. března zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřadu (NKÚ) zprávu o zadávání dotací v resortu zdravotnictví. Kontroloři 

prověřovali dotace udělované v letech 2009 až 2012 v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního zdravotnictví". Ministerstvo celkem spolufinancovalo 51 akcí za 790,4 milionu 

korun, přičemž NKÚ zkontroloval 22 akcí za 515,8 milionu korun. Nedostatky našel NKÚ u deseti z nich. 

1. dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum týkající se stavu politické kultury v České 

republice. Podle průzkumu je na nejvyšší úrovni politická kultura u politiků z hnutí ANO 2011 (59 %) a 

představitelů obecních samospráv (56 %). Naopak nejnižší politickou kulturu lidé vidí u politiků ODS (74 %) a 

politiků TOP 09 (62 %). Průzkum se uskutečnil ve dnech 3. – 10. března 2014 a zúčastnilo se ho 1061 

respondentů. 

2. března navrhla skupina poslanců TOP 09 ve Sněmovně návrh změny ústavy, který má zrušit trestněprávní 

imunitu poslanců a senátorů. Podle poslance Polčáka (TOP 09) jde o reakci na proces vydávání poslanců ve 

Sněmovně. Tvrdí, že Sněmovna rozhoduje čistě politicky bez ohledu na konkrétní případ a okolnosti. Výrazně 

se to podle něj projevilo právě v případu vydávání poslance a exprimátora Svobody. Pod návrh se podepsal i 

obviněný pražský exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS), kterého Sněmovna vydala letos v únoru ke stíhání kvůli 

kauze pražské Opencard. 

3. dubna napsal deník Reflex zprávu, ve které uvádí, že předseda parlamentní strany Úsvit Tomio Okamura 

odváděl ze stranické kasy v listopadu a prosinci loňského roku peníze. Okamura podle časopisu hnutí 

fakturoval mediální a marketingové činnosti, které nemohl zvládnout. Šlo o téměř milion korun měsíčně. 

Okamura tato tvrzení odmítá a připravuje proti Reflexu právní kroky. 

4. dubna podal předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura kvůli privatizaci OKD trestní oznámení na neznámého 

pachatele, které míří na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Svým postupem jako tehdejší ministr financí 

mohl prý Sobotka poškodit Česko. Transakce z roku 2004 podle Okamury působí tak, že se Sobotka i další 

členové vlády mohli dohodnout s kupcem, aby prosazoval nejnižší cenu za OKD.  

6. dubna zveřejnila agentura TNS Aisa volební model, podle kterého by volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 27 % 

hlasů, druhá ČSSD by získala 19,5 %. Třetí by skončila KSČM s 12 %, následuje TOP 09 (10 %), Úsvit (9 %), ODS 

6,5 % a KDU-ČSL (4,5 %).  

Telegraficky: 

 Dne 4. dubna odvolala ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) generálního ředitele Vězeňské 

služby Petra Dohnala. 
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