
Týden v české politice (28. 4. – 4. 5. 2014) 

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

Událost týdne: 
Dne 30. dubna zvolila Rada Asociace krajů ČR své nové vedení. Předsedou se na další dva roky stal dosavadní 

šéf asociace a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). Byl jediným kandidátem. Místopředsedy byli radou 

zvoleni hejtmani Jiří Běhounek (za ČSSD) z Vysočiny, Miroslav Novák (ČSSD) z Moravskoslezského kraje, Jiří 

Zimola (ČSSD) z Jihočeského kraje, Martin Půta (STAN) z Libereckého kraje a hejtman Zlínského kraje Stanislav 

Mišák (ČSSD). 

28. dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění zprávu k průzkumu, který se zabýval Evropskou 

unií a volbami do Evropského parlamentu. Průzkum ukázal, že pouze 19 % dotázaných se zajímá o volby do 

Evropského parlamentu. K evropským volbám se chystá 32 % dotázaných. Celkem 16 % dotázaných není 

rozhodnuto, zda k volbám dorazí či nikoli. Podle 30 % dotázaných je nejdůležitější ve volbách do Evropského 

parlamentu kandidující osobnost, 33 % si myslí, že nejdůležitější je strana jako celek. 35 % dotázaných si pak 

myslí, že důležité je obojí. Pouze pro 8 % dotázaných jsou evropská témata důležitější než témata domácí, 

opačně to vidí 43 % dotázaných a 47 % se domnívá, že domácí témata jsou stejně důležitá jako témata 

evropská. 

29. dubna konstatoval ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), že Tibet je neoddělitelnou součástí Číny a 

Česká republika nepodporuje jeho samostatnost v jakékoli podobě. Ministr Zaorálek to řekl na státní návštěvě 

Číny, kde se setkal se svým čínským protějškem Wangem, který dodal, že Zaorálkova návštěva - první oficiální 

návštěva šéfa české diplomacie v Číně od roku 1999 - symbolizuje vstup česko-čínských vztahů do nové 

etapy.  S prohlášením ministra zahraničních věcí souhlasí prezident, koaliční strany i komunisté, proti je 

opozice. 

29. dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění zprávu o postoji české veřejnosti k dění na 

Ukrajině. Zájem o dění na Ukrajině se během měsíce dubna snížil z 64 % (měsíc březen) na 52 %. Celkem 60 % 

dotázaných vnímá ukrajinskou krizi jako bezpečnostní hrozbu pro světový mír. Nejvyšší podporu u české 

veřejnosti má v ukrajinské krizi OSN (53 %). Aktivní zapojení České republiky do dění na Ukrajině schvaluje 

pouze 11 % dotázaných. 

30. dubna schválila Poslanecká sněmovna návrh skupiny poslanců na změnu systému voleb do pražského 

zastupitelstva. Pražané by volili jen do zastupitelského sboru kraje, nikoli obce. Předloha, za níž stojí zejména 

pražští sociální demokraté, počítá s tím, že městští politici by podle svého uvážení nemohli dělit Prahu na 

volební obvody a obyvatelé metropole by volili v jediném obvodu. Zastupitelstvo by mělo pevně 65 členů. Nyní 

mohou zastupitelé rozhodnout, že jich bude 55 až 70. 

1. dubna řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), že jeho úřad bude muset uspořit pět procent 

rozpočtu, což je přibližně 170 milionů korun. S úsporami se podle něj počítalo. Peníze chce zachovat hlavně pro 

ochranu přírody. 

2. dubna napsaly noviny, že novým velvyslancem v Izraeli se stane Ivo Schwarz, současný šéf civilní rozvědky 

Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Schwarz nahradí v Tel Avivu Tomáše Pojara. Návrh ještě musí 

podepsat prezident Miloš Zeman, je také potřeba souhlasu izraelské strany.  

Telegraficky: 
 Dne 30. dubna o půlnoci skončila platnost sKaret,   

 dne 2. května vyhověl soud žalobě ministra kultury Daniela Hermana a označil jeho loňské 

odvolání z vedení Ústavu pro studium totalitních režimů za protiprávní.   
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