Týden
v české politice (30. 1 1 . – 6. 1 2. 201 5)
Událost týdne:
4. prosince byl ve Švýcarsku zadržen český europoslanec Miloslav Ransdorf (KSČM). Policie jej a
tři další osoby slovenské národnosti vyslechla a tři z nich včetně M. Ransdorfa následně
propustila. Všichni čtyři byli zadrženi, když se s pomocí falešných dokladů pokusili v curyšské
bance Zürcher Kantonalbank zajistit převod prostředků ve výši 350 milionů eur (9,45 miliardy
korun). Dne 6. prosince uveřejnil M. Ransdorf tiskovou zprávu, kde uvedl, že si není vědom
žádného svého protizákonného chování. Do banky údajně šel „ otevřít“ komunikaci jako
zástupce jistého V. H., jenž je klientem banky.
1 . prosince oznámila náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová, že na zasedání rady
města nebyl schválen rozpočet na rok 201 6. Byla proto zahájena příprava rozpočtového
provizoria. Návrh rozpočtu nebyl ani zařazen na program jednání, o čemž rozhodli zástupci ANO
a ČSSD. Ti obvinili Trojkoalici z nezodpovědnosti a její hlasování označili
za nepředvídatelné. Proti postupu svých kolegů se ohradili Jan Wolf a Jana Plamínková
z Trojkoalice, kteří dle svých slov byli připraveni pro rozpočet hlasovat, a označili nastanuvší
situaci " nezodpovědným politikařením a totálním selháním ANO a ČSSD" . Postup Rady
kritizovala i opozice ODS a TOP 09. Václav Novotný (TOP 09) dokonce navrhl odstoupení
primátorky. V rozpočtovém provizoriu Prahy hospodařila již v letech 1 999, 201 1 a 201 4.
4. prosince byla nakladatelství Mafra uložena pokuta ve výši 1 00 tisíc korun. Nejvyšší správní
soud (NSS) tak potvrdil trest, který byl udělen za zveřejnění předvolebních průzkumů deníkem
Mladá fronta DNES den před volbami v roce 201 0. Podle zákona se po tři dny před zahájením
voleb a po celý jejich průběh nesmějí zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů.
Nakladatelství se původně proti pokutě bránilo, jelikož zveřejnilo výsledky, které už byly dříve
publikované. Podle NSS se však zákaz vztahuje i na tato data.
4. prosince byly zveřejněny výsledky průzkumu agentury STEM. V něm vyjádřilo 54 %
dotazovaných důvěru prezidentu republiky. I přesto si 59 % respondentů spíše nebo určitě
nepřeje, aby byl Miloš Zeman opětovně zvolen prezi dentem. Více než dvě třetiny účastníků
výzkumu si myslí, že se opozičním stranám podaří najít pro budoucí volby silného kandidáta.
4. prosince uvedla ministryně školství Kateřina Valachová, že nesouhlasí s poslaneckým
návrhem, který by upravoval postup jmenování profesorů. Podle návrhu by byli profesoři
automaticky jmenováni po 60 dnech od jejich předložení jako kandidátů prezidentovi, pokud by
se on sám nerozhodl je jmenovat. Podle ministryně by takováto úprava profesory rozdělovala na
jmenované prezidentem a ty, co pouze dostali osvědčení z ministerstva. K. Valachová zároveň
požádala poslance Antonína Seďu (ČSSD), aby předložil návrh, podle kterého by profesory
jmenoval ministr školství. Sama ministryně však upřednostňuje jmenování profesorů podle
současných pravidel.
6. prosince byly zveřejněny výsledky průzkumu agentury TNS Aisa pro Českou televizi. Téma
průzkumu
bylo
inspirováno
novými
protiteroristickými
opatřeními
zavedenými
na Slovensku. Z výsledků vyplývá, že si většina Čechů přeje zpřísnění protiteroristické
legislativy. Přes 80 % odpovídajících by u osob podezřelých z terorismu podpořilo možnost
jejich vzetí do vazby bez rozhodnutí soudu a omezení jejich pohybu přes hranice. Ministr
spravedlnosti Robert Pelikán označil v Otázkách Václava Moravce kladení podobných otázek
lidem za absurdní, jelikož se vyjadřují k zákonům, které neznají.
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