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Událost týdne:  
Dne 27. ledna vyvrcholilo mezinárodní fórum k 70. výročí osvobození likvidačního tábora v Osvětimi. 

Předsedové třech desítek parlamentů přijali deklaraci s 20 kroky proti extremismu. Dokument dále uvádí, že 

druhá světová válka ukázala sebevražednou absurditu nacionalistického soupeření, které vedlo k extrémním 

formám totalitních ideologií, destrukci a genocidě hrozivých rozměrů. Deklarace zmiňuje preventivní kroky, 

kroky obrany před extremismem i boje s ním. Již v pondělí 26. ledna prezident Miloš Zeman spolu se 

slovenským prezidentem Andrejem Kiskou uctili na Národním hřbitově v Terezíně památku obětí holokaustu. 

Po prohlídce Muzea ghetta odsoudili nacistickou propagandu. Prezident Miloš Zeman vyzval ke sjednocené 

ozbrojené akci proti teroristům. Vedena by měla být na mezinárodní úrovni pod Radou bezpečnosti OSN. 

Zaměřit by se měla  

na výcvikové tábory teroristů s využitím moderních technologií. Islámský stát je podle Zemana úhlavním 

nepřítelem dneška. 

26. ledna řekla ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO 2011), že  chce, aby v plánovaném speciálním 

státním zastupitelství pro boj s korupcí a závažnou hospodářskou kriminalitou působila zhruba desítka 

ekonomických expertů - neprávníků. Podle ní justici ušetří čas i peníze.  

28. ledna vydala agentura STEM průzkum týkající se vysvědčení různých aspektů za rok 2014. Nejlepší známky 

dostaly obecní a městské úřady, nejhorší výsledky privatizace. Podle 54 % respondentů si práce obecních a 

městských úřadů zaslouží známku 1-2. Privatizace si naopak vysloužila podle 75 % respondentů známku 4-5. 

Práci premiéra hodnotí 37 % respondentů známkou 3 a 43 % respondentů známkou 1-2. Práce parlamentu si 

podle 46 % respondentů zaslouží známku 3. Činnost vlády je 32 % respondentů hodnoceno známkou 1-2. 

Výzkum společnosti STEM byl proveden na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky starších 18 let ve 

dnech 6. až 16. ledna 2015. 

28. ledna rozhodla vláda, že náměstkem ministra vnitra pro státní službu se stane Josef Postránecký. 

Třiapadesátiletý Postránecký je v současnosti ředitelem kanceláře náměstka ministra vnitra pro ekonomiku, 

strategie a evropské fondy, v minulosti působil na ministerstvu pro místní rozvoj. Funkce náměstka pro státní 

službu by se měl ujmout od 1. února 2015. 

28. ledna řekl předseda ODS Petr Fiala, že vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zvýšila administrativní a finanční 

zátěž pro živnostníky, což je podle ODS špatně. Předseda ODS vládu kritizuje třeba za zavedení kontrolního 

hlášení DPH, za omezení daňových paušálů a za zrušení druhého pilíře důchodové reformy  

bez náhrady. 

29. ledna vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 

volební model za měsíc leden. Podle průzkumu by volby vyhrálo 

hnutí ANO 2011 s 30 % hlasy, na druhém místě by skončila ČSSD 

s 27,5 %, třetí pozici by obsadila KSČM (13,5 %). Následují KDU-ČSL 

(7,5 %), TOP 09 a ODS (shodně 6,5 %). Průzkum se uskutečnil ve 

dnech 12.-19. ledna 2015 a zúčastnilo se ho 1 021 respondentů.  

Telegraficky: 
 Dne 26. ledna řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o rozpočtových pravidlech,  

 dne 30. ledna řekl náčelník generálního štábu Petr Pavel, že nechce být překážkou pro fungování armády. Generál Pavel to uvedl v souvislosti 

se svými spory s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO 2011). 


