Týden

v české politice (13. 4. – 19. 4. 2015)

Událost týdne:
Dne 14. dubna se konalo mimořádné zasedání pražského zastupitelstva. Opozičním ODS a TOP 09 se na něm
nepodařilo odvolat pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO 2011). Opozice chtěla primátorku odvolat
kvůli způsobu výběru právní kanceláře v kauze Škodova paláce. TOP 09 a ODS se nepodařilo prosadit návrh
na odvolání na program mimořádného jednání. Pro hlasovalo 27 z 65 členů zastupitelstva. Následně nebyly
zařazeny ani další body a jednání bylo ukončeno.
13. dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se názoru veřejnosti
na důvody k odstoupení politiků z funkce. Podle 97 % respondentů by politik měl odstoupit z funkce, pokud byl
usvědčen z trestného činu v souvislosti s výkonem jeho funkce, 95 % dotázaných si myslí, že by měl politik
odstoupit, pokud byl z trestného činu obviněn. Naopak manželskou nevěru vidí jako důvod k odstoupení pouze
25 % dotázaných. Průzkum se uskutečnil ve dnech 2.–9. března 2015 a zúčastnilo se ho 1045 respondentů.
14. dubna vyjádřil zahraniční výbor Poslanecké sněmovny soustrast a sympatie Arménům v souvislosti
se 100. výročím jejich hromadného vraždění v někdejší Osmanské říši. V usnesení, které navrhl Robin Böhnisch
(ČSSD), se o tehdejších událostech několikrát píše jako o genocidě. Zavražděn byl více než milion Arménů.
Turecko jako nástupce Osmanské říše rezolutně odmítá, že by se na Arménech genocidy dopustilo.
15. dubna schválila vláda České republiky cestu prezidenta Miloše Zemana do Moskvy na květnové oslavy
70. výročí konce druhé světové války. Prezidentova návštěva ruské metropole bude nakonec o den kratší, než
se původně plánovalo.
16. dubna řekl předseda Rady seniorů (RS) Zdeněk Pernes, že RS bude požadovat pro příští rok vyšší valorizaci
penzí, než stanoví zákon. Místo odhadovaného průměrného přidání o 113 korun, tak bude RS usilovat
o 339 korun.
16. dubna řekl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD), že považuje průjezd ruského motorkářského
klubu Noční vlci Českou republikou za provokaci. Motorkáři chtějí od dubna do května projet Evropou
na oslavu vítězství Rudé armády nad Německem ve druhé světové válce. Noční vlky podporuje ruský prezident
Vladimir Putin. Také Polsko označilo jízdu za provokaci a Německo podle médií nedovolí klubu průjezd
Berlínem.
17. dubna se konal v Praze celostátní sjezd hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Hejtman Libereckého kraje
Martin Půta, který čelí obvinění z přijetí úplatku, řekl delegátům, že nebude ani nadále vykonávat funkci
předsedy hnutí STAN, i když se v případu cítí nevinný. Úřadujícím předsedou hnutí bude dál místopředseda
sněmovny Petr Gazdík. Zájem o spolupráci s hnutím STAN sněmu dali najevo zástupci většiny parlamentních
stran. TOP 09, s níž je hnutí spjato nyní, věří v dobrý způsob spolupráce do budoucna, zástupci KDU-ČSL se
nechali slyšet, že mají STAN rádi, a ODS zase projevila zájem o "nemanželský poměr".
Telegraficky:
 Dne 14. dubna zastupitelstvo města Mariánské Lázně nehlasovalo o odvolání starosty Vojtěcha Franty
(Pirátská strana), ačkoli o hlasování informoval samotný Franta,
 dne 16. dubna se stal historickým městem roku 2014 Cheb.
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