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Událost týdne:   
27. ledna zamítl Obvodní soud pro Prahu 10 žalobu somálské dívky, která po Střední 
zdravotnické škole v Praze 10 požadovala omluvu a 60 tisíc korun za nepřímou diskriminaci 
v přístupu ke vzdělání kvůli tomu, že si odmítla sundat pokrývku hlavy, tzv. hidžáb . Soud dal  
za pravdu ředitelce školy, podle níž dívka nemohla k  výuce nastoupit, neboť nedodala potřebný 
doklad o pobytu. Diskriminaci podle soudu dívka neprokázala.  
 
24. ledna odmítl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) podepsat nominaci zakladatele Jazzové 
sekce Karla Srpa na člena Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 
komunismu, neboť měl dle premiéra udržovat styky s komunistickou StB. Toto tvrzení podpořila 
i komise a Srpovi bývalí spolupracovníci. Prezident Miloš Zeman, který Srpa nominoval, označil 
Sobotkovo počínání za „ ubohé“ . Připomněl věznění Srpa komunistickým režimem i soudní 
rozhodnutí, podle nějž byl Srp veden ve spisech StB neoprávněně.  
 
25. ledna zahájila oficiálně činnost obnovená pravicová strana Občanská demokratická alia nce 
(ODA), známá především z 90. let. ODA, j iž se rozhodl obnovit podnikatel Pavel Sehnal, se chce 
ucházet o hlasy voličů již v letošních volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Strana se zaměří 
především na podnikatele, konkrétně chce prosazovat například sní žení daně z příjmu 
právnických osob či přijetí eura. Současně se vymezuje proti hnutí ANO ministra financí Andreje 
Babiše. 
 
26. ledna informovala agentura ČTK, že pražský městský soud odebral soudkyni Heleně Králové 
případ zneužití Vojenského zpravodajství , v němž čelí obvinění Jana Nečasová a tři zpravodajci, 
neboť jí vytkl nelogické posuzování důkazů a vyjádřil pochybnosti nad její nestranností. 
Případem, týkajícím se údajného zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování premiérovy 
tehdejší manželky z osobních důvodů, se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1  již počtvrté. 
Projednávat ho bude soudkyně Pavla Hájková.  
 
26. ledna informovala agentura ČTK, že podle lednového volebního modelu agentury STEM by 
ve volbách do Poslanecké sněmovny suverénně zvítězi lo hnutí ANO s 29,9 %  hlasů. Na druhém 
místě by skončila ČSSD se 14,6 %  hlasů. Do Sněmovny by se dostaly ještě KSČM (12,6 % ), ODS  
(9,8 % ) a KDU-ČSL (7,8 % ). SPD Tomia Okamury by se do Sněmovny neprobojovala, ale se 4,9 %  by 
předstihla TOP 09, která by získala jen 4,6 %  hlasů voličů. Podle lednového volebního modelu 
Centra pro výzkum veřejného mínění by však TOP 09 ve Sněmovně zastoupena byla , a to díky 
zisku 8 %  hlasů. 
 
28. ledna představila TOP 09 svou střednědobou strategii Vize 2030, podle níž chce strana  
do roku 2030 zvýšit životní úroveň v ČR na úroveň Německa, snížit zdanění práce a zavést euro. 
V oblasti zahraniční polit iky považuje za klíčové členství v EU a NATO. Předseda TOP 09 Miroslav 
Kalousek uvedl, že strana bude v nadcházejících volbách usilovat o dvouciferný výsledek  
 
Telegraficky 

- Dne 27. ledna informovala agentura ČTK, že KDU-ČSL a hnutí STAN uvažují o vytvoření 
volební strany, na jejíchž kandidátkách by byli reprezentanti obou stran zastoupeni podle síly 
subjektů v jednotlivých krajích. Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka však existuje 
stále i možnost, že budou lidovci kandidovat samostatně.  

- Dne 28. ledna obhájila Alena Dernerová  (za Spojení demokraté - nezávislí kandidáti) 
senátorský post v opakovaných volbách na Mostecku.  

- Dne 28. ledna nepodpořili  jihočeští sociální demokraté nominaci premiéra Bohuslava 
Sobotky na předsedu ČSSD a jihočeská krajská konference se tak stala první, která  
neschválila Sobotku v čele strany. Sobotku dosud nominovalo 12 krajských konferencí.  

- Dne 29. ledna uvedl ministr financí a majitel koncernu Agrofert Andrej Babiš (ANO) v  pořadu 
Partie, že jedna z firem Agrofertu se kvůli zákonu o střetu zájmů obrátí v  následujícím týdnu 
se stížností na Evropskou komisi. Podle Babiše porušuje stát zákonem jeho vlastnická práva. 
Odškodnění však ministr požadovat nebude.  
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