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Událost týdne:   
28. března oznámil bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, že se bude jako nezávislý 
kandidát ucházet o funkci prezidenta. Ke své kandidatuře potřebuje sehnat 50 tisíc podpisů. 
Drahoš chce být apolit ickým kandidátem spojujícím veřejnost i polit ické st rany. Za důležité 
považuje ukotvení ČR v EU a NATO.    
 
28. března informovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, že podle únorového průzkumu je 
60 %  Čechů spokojeno s fungováním demokracie v ČR, což je nejvyšší hodnota od roku 2004. 
Nespokojenost naopak vyjádřilo 36 %  dotázaných.  
 
29. března schválila vláda návrh zákona o zavedení zálohového výživného, jež by stát hradil  
za rodiče-neplatiče a následně by od nich peníze vymáhal. Na dávku by měly nárok děti 
z domácností s příjmem nižším než 2,7násobek životního minima. 
 
29. března informoval server Lidovky.cz, že exhejtman David Rath podal stížnost k  Ústavnímu 
soudu ČR na prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s Rathovou korupční kauzou týkající se 
rekonstrukce zámku Buštěhrad. Podle Ratha Zeman neoprávněně zasáhl do případu svými 
výroky z počátku roku, ve kterých de facto vyjádřil své přesvědčení o Rathově vině.  
 
30. března informoval server Lidovky.cz, že český tým pro odchod Velké Británie z  EU povede 
ekonomka Soňa Machová. Nahradí tak končícího stát ního tajemníka pro evropské záležitosti 
Tomáše Prouzu, jenž odešel do soukromého sektoru. Machová pracuje na Úřadu vlády ČR  
od roku 2014. V minulosti působila na ministerstvu financí, v pražském zastoupení Evropské 
komise či na stálém zastoupení ČR v Bruselu. 
 
31 . března oznámil poslanec Jeroným Tejc (ČSSD), že se v  nadcházejících volbách nebude znovu 
ucházet o poslanecký mandát, neboť se názorově rozchází s vedením strany. Nesouhlasí 
například se změnami daňových sazeb, které ČSSD navrhuje, či s loňskou reorganizací policie.  
 
31 . března informovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, že podle březnového průzkumu 
důvěry v ústavní instituce důvěřuje prezidentovi Miloši Zemanovi 55 %  respondentů, což je  
o jedno procento více než v únoru. Vládě důvěřuje 35 %  dotázaných, a ztratila tak dvě procenta. 
Nejvyšší důvěru získali tradičně starostové (60 % ) a obecní zastupitelstva (61  % ), nejnižší 
Poslanecká sněmovna PČR (27 % ) a Senát  PČR (28 % ).  
 
1 . dubna informovala agentura ČTK, že většina parlamentních stran vykázala za loňský rok 
ztrátu, za čímž stojí zejména zvýšené výdaje stran na krajské a senátní volby. Výjimku 
představuje pouze ODS, která po zdanění disponovala ziskem 8,9 milionu korun. Největší ztrátu, 
180,2 milionu korun, vykázala ČSSD. Důvodem je z velké části půjčka, kterou si ČSSD vzala  
po rozsudku soudu, podle nějž měla zaplatit 338 milionů korun již zesnulému advokátovi 
Zdeňku Altnerovi.  
 
1 . dubna potvrdil nepřímo na svém Twitteru ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD),  
že důvodem stažení českého velvyslance Karla Borůvky ze Švýcarska je vystupování Borůvkovy 
manželky na sociálních sít ích, v němž napadá zaměstnance ministerstva a další osoby 
veřejného prostoru. Podotkl, že manželka není zcela soukromou osobou a také reprezentuje ČR.  
Zpráva o Borůvkově stažení do ústředí se v médiích objevila o den dříve.  
 
Telegraficky 

- Dne 29. března schválila vláda navýšení platů členů bezpečnostních sborů od července  
o 10 % , a potvrdila tak předchozí domluvu ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) a ministra 
financí Andreje Babiše (ANO).  

- Dne 30. března potvrdil olomoucký krajský soud, že hrad Bouzov patří státu, nikoliv 
Německému řádu, který se domáhal navrácení hradu v  důsledku církevních restitucí. 
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