Týden

v české politice (2.–8. 2. 2015)

Událost týdne:
Dne 3. února informovala média, že policie chce opět stíhat bývalého pražského primátora, poslance ODS
Bohuslava Svobodu. Do Sněmovny dorazila žádost o Svobodovo vydání, podle níž ho policisté podezírají
z nedbalostního porušení povinnosti při správě cizího majetku. Informaci potvrdila předsedkyně sněmovního
mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS). Výbor se začne záležitostí zabývat co nejdříve.
2. února vydal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zprávu ke kontrole ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Ministerstvo školství rozdalo podle NKÚ v letech 2011 až 2013 na podporu sportu neprůhledné dotace ve výši
800 milionů korun. Další stamiliony pak prý vyplatilo na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo
zcela chybějících žádostí o dotace. Ministerstvo v kontrolovaném období selhávalo jako hlavní garant oblasti
podpory sportu. Ministr školství Chládek zdůraznil, že se tyto výtky týkají předchozích vedení.
3. února schválili radní hlavního města Prahy návrh rozpočtu na rok 2015. V něm radní počítají s celkovými
výdaji zhruba 51,7 miliardy korun a příjmy 42,101 miliardy. Na investice bude mít Praha přibližně 7,5 miliardy
korun.
3. února řekl šéf poslaneckého klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek, že předsednictvo hnutí ANO 2011 se
nezabývalo dalším osudem ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO 2011), u které sílí spekulace, že by
měla v nejbližších dnech skončit ve funkci ministryně.
4. února zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum ke spokojenosti občanů České
republiky s vládou Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle průzkumu je nejvíce lidí spokojeno s programem vlády
(52 %) a s její činností (49 %), což je o tři procentní body více než v květnu 2014. Celkově 46 % dotázaných je
nespokojeno s personálním složením vlády. S osobou premiéra je spokojeno 51 % dotázaných, což je o tři
procentní body více než v květnu 2014. Průzkum proběhl ve dnech 12.–19. ledna 2015 a zúčastnilo se ho 1021
respondentů.
5. února rozhodl Ústavní soud České republiky (ÚS), že speciální odškodňovací zákon z roku 2009 není
překážkou pro soudní dořešení sporů, které začaly před jeho účinností, podle starších předpisů. V praxi ÚS
vrátil ženě šanci na náhradu za majetek, který její rodina musela zanechat na Podkarpatské Rusi po připojení
tohoto území k tehdejšímu Sovětskému svazu. Případ znovu projedná pardubická pobočka krajského soudu,
která ženu původně odkázala na ministerstvo vnitra. Tam by ale se svým nárokem neuspěla.
7. února řekl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD), že vládě navrhuje,
aby ze svého poradního orgánu odvolala jeho bratrance Filipa Dienstbiera. Filipa Dienstbiera, který je od léta
loňského roku soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS), by v legislativní radě vlády měl nahradit Petr
Mrkývka.

Telegraficky:
 Dne 5. února zkritizovala protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO) situaci v České republice, pokud jde
o transparentnost financování politických stran a boj proti korupci,
 dne 8. února přirovnal prezident Miloš Zeman norskou sociální službu, která odebrala české matce syny,
k nacistickému výchovnému programu Lebensborn (Pramen života).
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