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Událost týdne: 
Dne 8. dubna vylosovala Státní volební komise čísla poltickým stranám k volbám do Evropského parlamentu. 

Vítěz parlamentních voleb ČSSD půjde do voleb s číslem 14, hnutí ANO 2011 s 16, KSČM 10, TOP 09 s číslem 7, 

ODS 20, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury číslem 22 a KDU-ČSL 5. Volby do Evropského parlamentu se 

uskuteční 23. a 24. května.  

7. dubna využili zastupitelé hlavního města své zákonodárné iniciativy a podali do Poslanecké sněmovny návrh 

zákona, podle kterého by Pražané volili do městského zastupitelstva v jednom obvodu a dělení metropole by 

před volbami nebylo možné. Zákon v současnosti umožňuje pražským zastupitelům vytvořit více volebních 

obvodů tak, aby se v každém volilo nejméně devět členů zastupitelského sboru. Podle představitelů hlavního 

města to může zásadně ovlivnit proporcionalitu volebního výsledku. Jedná se již o druhý návrh týkající se 

úpravy voleb v Praze. První návrh vzešel z iniciativy poslanců  ČSSD, hnutí ANO, KSČM, KDU-ČSL a Úsvitu a 

obsahuje požadavek, aby se volby do pražského zastupitelstva konaly nově podle volebního zákona do 

zastupitelstev krajů. Rovněž to by v praxi znamenalo uzákonění jednoho obvodu. K návrhům skupiny poslanců 

se vláda postavila neutrálně. 

8. dubna spustilo hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury petici za zpřísnění imigrační politiky Evropské 

unie. Podle šéfa hnutí Tomia Okamury je celoevropská a jejím cílem jsou změny příslušných zákonů. Úsvit by 

zavedl nulovou toleranci vůči ilegální imigraci a přísné kvóty v případě legálního přistěhovalectví. Podle mluvčí 

ministra pro lidská práva Jarmily Balážové hnutí hraje na populistickou notu a chce se zviditelnit před 

evropskými volbami. 

9. dubna oznámilo ministerstvo financí, že plánuje příští rok státní rozpočet se schodkem 100 miliard korun. To 

je o 12 miliard méně než letos. Deficit by zároveň neměl přesáhnout tři procenta hrubého domácího 

produktu. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve řekl, že plánuje šetřit hlavně na provozních 

výdajích státu. 

9. dubna vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum k důvěryhodnosti vrcholných politiků 

v České republice. Podle průzkumu je nejdůvěryhodnějším politikem Andrej Babiš (ANO 2011), kterému 

důvěřuje 53 % respondentů. Na druhém místě se umístil ministr obrany Martin Stropnický (ANO 2011) s 50 %, 

třetí místo obsadil Jiří Dienstbier (ČSSD) s 47 %. Průzkum proběhl ve dnech 3. – 10. března 2014 a zúčastnilo se 

ho 1061 respondentů. 

9. dubna nezvolila Rada Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) nového ředitele. Po dvoukolovém 

hlasování se členové rady neshodli na žádném jménu z pěti kandidátů. Hlasovat se proto bude znovu ve třetím 

kole. 

10. dubna navštívil Prahu generální tajemník Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen. Generální 

tajemník NATO vyzval českou vládu, aby zvýšila výdaje na obranu. České investice do armády jsou podle něj 

příliš nízké. Zvýšení obranných výdajů žádá ale i od dalších členských států NATO. 

Telegraficky: 

 Dne 8. dubna se sešel prezident České republiky Miloš Zeman s velvyslancem ČR v Rusku Vladimírem 
Remkem, 

 dne 9. dubna odstartovala ODS svoji předvolební kampaň k volbám do Evropského parlamentu. 
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