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Událost týdne:  
Dne 20. února schválili pražští zastupitelé rozpočet na rok 2015. Na investice bude mít Praha 11,2 miliardy 

korun, tedy o něco více než loni. Město počítá s celkovými výdaji 56,3 miliardy a příjmy 42,1 miliardy. Schodek 

pokryje příspěvek od státu. Od začátku roku Praha hospodařila v rozpočtovém provizoriu. Návrh rozpočtu 

kritizovala opozice, označila jej za nehospodárný. 

16. února řekl předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš, že kdyby Helena Válková na post ministryně 

spravedlnosti nerezignovala, bylo by hnutí ANO 2011 připraveno navrhnout její odvolání. Válková podala 

demisi minulý týden v úterý, dlouhodobě čelila kritice kvůli skluzu legislativních prací i své personální politice. 

Prezident Miloš Zeman ale uvedl, že ještě zvažuje, zda demisi Válkové přijme.  Předseda ODS Petr Fiala řekl, že 

ODS podezírá předsedu hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše z toho, že se snaží ovládnout justici.  

17. února řekl místopředseda poslaneckého klubu Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury Petr Adam,  

že nespokojení poslanci z klubu počkají s dalšími kroky ohledně zakládání nové strany až na členskou 

konferenci hnutí, která se má uskutečnit v dalším týdnu.  

17. února vydala společnost STEM průzkum týkající se obliby 

prezidenta republiky Miloše Zemana. Podle průzkumu prezidentovi 

důvěřuje 43 % dotázaných, nedůvěru prezidentovi Zemanovi 

vyslovilo 57 % respondentů. Průzkum se uskutečnil ve dnech 6.–16. 

ledna 2015 a zúčastnilo se ho 1081 respondentů.  

18. února informoval Pražský hrad, že prezident Miloš Zeman chce při plánovaném setkání s papežem mluvit  

o tom, aby katolická církev část peněz z restitucí použila na zřízení hospiců. Prezident Zeman by se měl  

s papežem Františkem ve Vatikánu setkat v dubnu. 

19. února zveřejnila média zprávu, že velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová by měla kvůli služebnímu 

zákonu na konci roku ve funkci skončit. Zákon podle médií obsahuje pasáž, která stanoví horní věkovou hranici 

pro úředníky na 70 let. Manželka bývalého prezidenta Václava Klause loni oslavila 71. narozeniny.  

19. února zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 

volební model pro měsíc leden 2015. Podle průzkumu by volby  

do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO 2011 s 31 % hlasů,  

na druhém místě skončila ČSSD s 28 % hlasů. Následují KSČM (11,5 %), 

TOP 09 (7,5 %), KDU-ČSL (6 %) a ODS (5 %). Volební model vychází  

z aktuálních stranických preferencí a simuluje reálné rozvržení 

voličských hlasů v hypotetických volbách. Průzkum proběhl ve dnech  

2.–9. února 2015 a zúčastnilo se ho 1069 respondentů. 

 
 
 
Telegraficky: 

  Dne 20. února nezvolili pražští zastupitelé na svém jednání ani na počtvrté předsedu kontrolního 

výboru. 

 


