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Událost týdne:  
Dne 24. února se vyslovila celostátní konference hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury pro vytvoření 

nové strany a odmítla představu předsedy Tomia Okamury o dalším směřování uskupení. Hlasování skončilo 

poměrem pět ku čtyřem. Tomio Okamura vyzval poslance, kteří se postavili proti němu, aby se vzdali 

poslaneckého mandátu. Členové hnutí dále pověřili komisi pod vedením poslance Jiřího Štětiny, aby prověřila 

hospodaření hnutí.  

23. února vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se vztahu občanů České 

republiky s některými zeměmi. Podle průzkumu má Česká republika nejlepší vztahy se Slovenskem, Německem 

a Francií. Naopak nejhorší s Iránem, Sýrií a Ruskem. Podle průzkumu označilo česko-ruské vztahy za dobré 

letos v lednu 41 % dotázaných, za špatné 50 %. V prosinci 2013, kdy CVVM provedlo obdobný pravidelný 

průzkum, vztahy ČR a Ruska považovalo za dobré 61 % a za špatné 28 % lidí. Průzkum proběhl ve dnech  

12.–19. února 2015 a zúčastnilo se ho 1021 respondentů.   

24. února přijal prezident republiky Miloš Zeman demisi ministryně spravedlnosti Heleny Válkové  

(ANO 2011). Prezident Zeman jmenuje novým ministrem spravedlnosti Roberta Pelikána, který je nominován 

hnutím ANO 2011.  

25. února schválil Senát v prvním kole projednávání návrh ČSSD na novelu zákoníku práce, kterou chce obnovit 

vyplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) koncem ledna podpořil 

opětovné zavedení nemocenské v prvních dnech. Výše dávky by ale podle něj měla být nižší než v dalších 

dnech nemoci. Vláda v koaliční smlouvě uvedla, že obnoví vyplácení nemocenské v prvních třech dnech 

nemoci, pokud se na tom tripartita dohodne. Zástupci opoziční ODS  

i vládních lidovců a hnutí ANO 2011 chtěli vrátit novelu k přepracování.  

26. února sdělil mluvčí vlády Martin Ayrer, že Evropská komise potvrdila české vládě přijetí jejích závazků k 

dokončení úprav služebního zákona. Česká republika tím splnila podmínku Evropské komise  

pro čerpání evropských peněz. 

26. února oznámila média, že ministerstvo spravedlnosti uznalo bývalému poslanci a hejtmanovi Davidu 

Rathovi (dříve ČSSD) obžalovanému v kauze údajné korupce při zakázkách ve Středočeském kraji nárok  

na odškodnění. Týká se období, kdy byl ve vazbě, kterou později Ústavní soud (ÚS) označil jako protiprávní. 

28. února začal v pořadí třetí celorepublikový sněm hnutí ANO 2011. Staronovým předsedou hnutí ANO 2011 

se podle očekávání stal Andrej Babiš. V tajném hlasování získal všech 186 platných hlasů, jeden hlas byl 

neplatný. Do předsednictva hnutí ANO 2011 zamířili ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr 

obrany a Martin Stropnický i bývalý novinář, poslanec Martin Komárek. Prvním místopředsedou hnutí se stal 

Jaroslav Faltýnek. Delegáti sněmu ANO 2011 pak bez diskuse schválili úpravy stanov uskupení. Ve straně dojde 

k posílení pozice předsedy strany a předsednictva. 

 
Telegraficky: 

  Dne 23. února se novým znojemským starostou stal Jan Blaha (ANO 2011), 

 dne 25. února zprostil obžaloby za zneužití pravomocí Ústecký krajský soud poslance Bronislava 

Schwarze (ANO 2011). 
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