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Událost týdne: 
Dne 11. února obvinila Policie České republiky bývalého předsedu vlády Petra Nečase z podplácení exposlanců 

ODS Petra Tluchoře, Ivana Fuksu a Marka Šnajdra. Bývalý předseda vlády Petr Nečas jakoukoli korupci odmítl a 

vzkázal, že se mu policie mstí za trestní oznámení na šéfa protikorupčního útvaru Roberta Šlachtu. Šlachta se 

podle něj dopustil zneužití pravomoci či poškozování cizích práv v souvislosti s odvysíláním údajně 

manipulativně sestříhaných záběrů zatčení nynější Nečasovy manželky Jany. Kauza údajného podplacení 

Tluchoře, Fuksy a Šnajdra vedla k pádu Nečasovy vlády, Nečas se rovněž vzdal funkce předsedy ODS. Nyní jsou 

v této větvi případu obviněni bývalá šéfka vládního kabinetu Nagyová, nynější Nečasova manželka, a někdejší 

Fuksův náměstek Roman Boček. 

10. února schválilo vedení hnutí ANO 2011 bývalého eurokomisaře Pavla Teličku jako lídra pro letošní volby do 

Evropského parlamentu. Kompletní kandidátku chce mít hnutí sestavenou do konce února. 

10. února zveřejnila agentura STEM průzkum preferencí politických stran za měsíc leden. Stranické preference 

ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří 

nejsou schopni, či ochotni jmenovat preferenci žádné strany, či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou 

stranu. Podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o 

němž rozhodují jen účastníci voleb. Podle průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 19,9 % hlasů, druhá 

ČSSD by získala 18,6 %, následuje KSČM (14 %), TOP 09 (7,6 %), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (5,8 

%), KDU-ČSL (5,3 %), ODS (5 %). Průzkum se proběhl ve dnech 11. – 18. ledna 2014 a zúčastnilo se ho 1023 

dotazovaných.  

11. února Poslanecká sněmovna zamítla už v úvodním kole projednávání návrh KSČM na zrušení lustračních 

zákonů. Pokud by jej poslanci propustili do dalšího schvalování, KDU-ČSL hrozila odchodem z vládní koalice. Pro 

zamítnutí hlasovalo 121 ze 167 přítomných poslanců, proti bylo pouze 39 z nich. 

13. února zatkla Policie České republiky  lobbistu Ivo Rittiga a bývalého generálního ředitele dopravního 

podniku Martina Dvořáka. Podle některých informací vše souvisí s výrobou jízdenek pro pražský dopravní 

podnik. Nadační fond proti korupci loni tvrdil, že z každé prodané jízdenky putuje část peněz přes firmy v 

daňových rájích právě k Rittigovi – ten to však odmítl.  

14. února zvolila Poslanecká sněmovna nového ochránce práv – novou ombudsmankou bude bývalá 

zástupkyně veřejného ochránce práv Anna Šabatová. Poslanci jí dali v druhém kole tajné volbě přednost před 

nynějším zástupcem ombudsmana Stanislavem Křečkem. Šabatová nahradí Pavla Varvařovského, který se v 

prosinci funkce vzdal. 

 
 
Telegraficky: 

 Dne 13. února odmítla Poslanecká sněmovna novelu zákona o jmenování vysokoškolských profesorů,  

 dne 13. února odcestoval nový předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) na svou první oficiální 

návštěvu, která tradičně patří Slovensku, 

 dne 13. února vyhlásil prezident Miloš Zeman termín voleb do Evropského parlamentu – volby se 

budou konat 23. – 24. května 2014.  
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