Týden

v české politice (1.–7. 12. 2014)

Událost týdne:
Dne 4. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman Dana Ťoka novým ministrem dopravy. Ťok je desátým
ministrem dopravy za posledních šest let. Do funkce přichází z pozice šéfa společnosti Skanska. Ťokova
nominace do čela ministerstva se tak stala předmětem kritiky kvůli možnému střetu zájmů, jeho nominaci
proto zvažoval i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).
1. prosince uvedlo ministerstvo financí, že schodek státního rozpočtu v listopadu stoupl na 68,8 miliardy korun
z říjnových 45 miliard korun. Za celý letošní rok by tak mohl být schodek 80 až 90 miliard. Schválený rozpočet
pro letošek počítá s deficitem 112 miliard korun.
2. prosince přijela na státní návštěvu České republiky polská premiérka Ewa Kopaczová. Polská premiérka řekla
po jednání s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou, že Česká republika a Polsko uskuteční v první polovině
příštího roku společné zasedání vlád. Dále polská předsedkyně vlády zmínila situaci na Ukrajině, podle ní
Polsko nevidí důvod k uvolnění sankcí proti Rusku za jeho podíl na situaci na východní Ukrajině.
3. listopadu vydala agentura Median volební model pro měsíc
listopad. Podle průzkumu by volby do Poslanecké sněmovny
vyhrálo hnutí ANO 2011 s 23,5 % hlasů, na druhém místě by
skončila ČSSD s 21 %, třetí místo obsadila KSČM s 14 %. Následují
TOP 09 (10,5 %), ODS (9 %) a KDU-ČSL (7,5 %). K volbám by šlo
56 % dotázaných. Průzkum proběhl ve dnech 1. listopadu - 1.
prosince 2014 a zúčastnilo se ho 1 002 respondentů.
4. prosince proběhlo v Praze slavnostní otevření bavorského zastoupení v České republice. Slavnostního aktu
se zúčastnil bavorský předseda vlády Horst Seehofer spolu s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou.
4. prosince oznámila média, že Policie odložila případ poslankyně Marty Semelové (KSČM), která tak nebude
stíhána za své kontroverzní výroky k událostem, jako byla vražda Milady Horákové či invaze vojsk Varšavské
smlouvy do Československa v roce 1968. Semelové hrozilo za podporu hnutí směřujícího k potlačení práv a
svobod člověka až deset let vězení. Městské státní zastupitelství v Brně přijalo před několika měsíci na
poslankyni Semelovou dvě trestní oznámení, a to od starosty městské části Brno-Starý Lískovec Vladana
Krásného (ODS) a od Dušana Makovského z iniciativy ProtiAlt.
5. prosince schválila Poslanecká sněmovna návrh ČSSD na zvýšení platů zákonodárců o 2,9 %. Základní plat
poslance i senátora je od roku 2011 zmrazen, činí 55 900 korun, nově by mělo jít o 57 600; normu ale ještě
musí posvětit Senát.
Telegraficky:
 Dne 1. prosince řekl prezident Miloš Zeman, že jeho poradcem pro regionální rozvoj bude Michal
Hašek (ČSSD),
 dne 1. prosince skončil v čele strany LEV 21 – Národní socialisté Jiří Paroubek,
 dne 2. prosince oznámila média, že ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) odvolala svého
ekonomického náměstka Pavla Kasíka,
 dne 4. prosince přijal prezident Miloš Zeman šéfa oddělení pro zahraničí ústředního výboru
Komunistické strany Číny Wang Ťia-žueje, hlavním tématem setkání byla ekonomická spolupráce.
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