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Událost týdne:  
Dne 29. dubna schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o pozemních komunikacích. Podle schválené 

novely na některých úsecích dálnic bude možné zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 km/h. Mělo by jít 

hlavně o nově vystavěné či zmodernizované části dálnic, které však bude muset schválit ministerstvo dopravy. 

Také na vybraných silnicích první třídy by se mohla rychlost zvýšit z 90 na 110 km/h. Novelu musí ještě 

posoudit Senát a podepsat prezident. Dne 30. dubna prohlásil prezident Zeman, že rozhodnutí poslanců 

v otázce této novely považuje za nezodpovědné. 

27. dubna informoval předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že vláda odložila jmenování předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Premiér Sobotka do funkce dříve navrhoval dosavadního šéfa úřadu 

Petra Rafaje. Sobotka dodal, že nominaci na šéfa ÚOHS konzultoval s prezidentem Zeman. Podrobnosti ale 

nesdělil. 

28. dubna řekl prezident republiky Miloš Zeman, že dohoda o Transatlantickém obchodním a investičním 

partnerství (TTIP) je natolik důležitou smlouvou, že by ji měl schvalovat Evropský parlament a ratifikovat 

národní parlamenty. O TTIP diskutují zástupci Evropské komise s americkou stranou od loňského roku. 

Smlouva by měla odstranit zbývající překážky v obchodování mezi EU a USA a vytvořit největší zónu volného 

obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že oběma stranám dohoda přinese zrychlení hospodářského růstu.  

28. dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum k důvěře českým politikům.  

Z čelných představitelů stran zastoupených ve Sněmovně Češi i nadále nejvíce důvěřují šéfovi ANO 2011 

Andreji Babišovi (54 %). Na druhém místě tohoto žebříčku důvěryhodnosti je premiér a předseda ČSSD 

Bohuslav Sobotka (46 %). Na třetím místě se umístil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg (36 %). Předsedovi 

KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi důvěřuje 31 % dotázaných, Tomiu Okamurovi 24 % dotázaných, předsedovi KSČM 

18 % a předsedovi ODS Petru Fialovi pak 14 %. Průzkum proběhl ve dnech 4.–13. dubna 2015 a zúčastnilo se ho 

1011 respondentů 

29. dubna se shodla vláda na deficitu státního rozpočtu pro rok 2015. Ten by měl být 70 miliard korun. Koaliční 

rada se předtím po delší debatě dohodla na tom, že státním zaměstnancům vzrostou příští rok platy o tři 

procenta. Výdaje na vědu a výzkum se oproti původnímu návrhu ministerstva financí zvýší o 1,5 miliardy korun 

na 28,1 miliardy korun. Ministři mají hledat ve svých resortech další úspory.  

30. dubna řekl prezident republiky Miloš Zeman, že uznání nezávislosti Kosova otevřelo Pandořinu skříňku a 

zahájilo nebezpečný proces překreslování hranic na celém světě. Zopakoval, že on sám nezávislost Kosova 

neuznal, a současného kosovského vicepremiéra Hashima Thaçiho nazval válečným zločincem. 

1. května oznámila média, že  hnutí ANO 2011 založilo frakci Mladé ANO. Sdružuje členy hnutí do 35 let,  

v současné chvíli jich má 120. Předseda ANO, majitel Agrofertu a ministr financí Andrej Babiš řekl, že by mladí 

měli hnutí pomoct například s přípravou programu do krajských voleb. Očekává od nich nové podněty. 

 
Telegraficky: 

 Dne 28. dubna řekl izraelský velvyslanec v České republice Gary Koren, že v Jeruzalémě by zanedlouho 

mohla být pojmenována ulice po bývalém československém a českém prezidentovi Václavu Havlovi. 
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