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Událost týdne:  
Dne 12. března jmenoval prezident Miloš Zeman novým ministrem spravedlnosti pětatřicetiletého Roberta 

Pelikána. Ve vládě nahradí Helenu Válkovou, která rezignovala k 1. březnu. Oba vybralo hnutí ANO 2011. 

Pelikán dosud působil na ministerstvu jako první náměstek pro legislativu a justici a ministerstvo po demisi 

Válkové řídil. 

9. března zveřejnila ČSSD na svém webu výsledek hospodaření za rok 2014. Nejsilnější vládní strana původně 

očekávala vyrovnaný výsledek, k prosinci ale měla deficit 35,7 milionu korun. ČSSD loni hospodařila podle 

předběžných údajů s příjmy 212,1 milionu korun, což odpovídá rozpočtovému plánu. Její náklady včetně odpisů 

činily 247,8 milionu korun. V loňském roce se konaly troje volby - evropské, senátní a komunální. Z volebního 

fondu na ně sociální demokracie vydala 122,7 milionu korun. Je to o víc než 90 % víc, než předpokládala. 

10. března zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se názoru občanů  

na podílení se na rozhodování. Podle průzkumu si 83 % dotázaných myslí, že by o významných místních 

otázkách měli rozhodovat sami občané. Podle 54 % dotázaných by občané měli rozhodovat i o významných 

celospolečenských otázkách. Naopak o významných mezinárodních smlouvách by měli, podle průzkumu, 

rozhodovat zvolení politici (83 %). Průzkum proběhl ve dnech 2.–9. února 2015 a zúčastnilo se ho 1069 

respondentů.  

11. března rozhodli poslanci, že bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO 2011) zamíří ve 

Sněmovně do ústavně-právního výboru a do výboru pro bezpečnost. Do ústavně-právního výboru nastoupí 

Válková za Miloše Babiše a do bezpečnostního výboru za Matěje Fichtnera (oba ANO 2011), kteří se členství 

vzdali.  

12. března schválila Legislativní rada vlády novelu branného zákona. Norma počítá mimo jiné s obnovením 

odvodů, týkat by se měly mužů i žen. Informaci potvrdil Vladimír Lukovský z tiskového oddělení ministerstva 

obrany. Ministr obrany Martin Stropnický řekl, že nejde o návrat k základní vojenské službě nebo povinným 

vojenským cvičením. Armáda i nadále zůstane v době míru postavena na profesionálních vojácích. Odvody 

podle něj umožní vést aktuální evidenci o tom, jak jsou na tom lidé zdravotně, fyzicky a zda jsou ochotni 

podílet se v případě ohrožení na obraně země. Podle návrhu má novela přispět k tomu, aby měla armáda v 

případě napadení Česka rychlou možnost povolat zálohy. 

13. března začal v Praze XXXVII. sjezd ČSSD. Staro-novým předsedou strany byl zvolen Bohuslav Sobotka.  Role 

prvního místopředsedy se ujme Milan Chovanec. Řadovými místopředsedy strany se stali ministr zahraničí 

Lubomír Zaorálek, šéf Sněmovny Jan Hamáček, ministryně práce Michaela Marksová Tominová, dosavadní 

místopředseda ČSSD pro hospodaření Martin Starec a náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska 

Arnoštová. Delegáti sněmu také změnily stanovy ČSSD. Nové stanovy upravují zejména způsob sestavování 

kandidátek a procento žen na nich. Na kandidátkách pro krajské a sněmovní volby bude muset nově být 

nejméně 40 procent žen. 

Telegraficky: 

 Dne 9. března se stal novým hejtmanem Karlovarského kraje Martin Havel (ČSSD), 

 dne 10. března se špičky pražské koalice ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice (SZ, STAN, KDU-ČSL) dohodly na 

prodloužení lhůty pro dohodovací řízení o osudu koaliční spolupráce, 

 dne 11. března byla v Poslanecké sněmovně odhalena busta písničkáře Karla Kryla. 
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