
Týden v české politice (20. – 26. 5. 2013) 

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2013 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracoval: Luděk Jiráček  

Událost týdne: 

20. května vypověděla pražská TOP 09 koaliční smlouvu s ODS. 23. května probíhalo na pražském magistrátu 

hlasování o odvolání primátora Bohuslava Svobody (ODS), pro které hlasovali zastupitelé TOP 09, ČSSD a 

KSČM. Odvolán byl také náměstek a radní pro dopravu Josef Nosek, radní pro majetek Aleksandra Udženija 

(oba ODS). Na své funkce rezignovali i zbývající občanští demokraté v radě, a to Radek Lohynský a Ivan Kabický. 

21. května rozhodl Evropský parlament o termínu konání voleb do Evropského parlamentu, který byl stanoven 

na 22. – 25. května roku 2014. Kvůli snížení nákladů na organizaci voleb a zvýšení účasti ve volbách chce 

prezident republiky Miloš Zeman sloučit termín voleb do Evropského parlamentu s volbami do Poslanecké 

sněmovny. 

22. května se uskutečnilo setkání ministra školství mládeže a tělovýchovy Petra Fialy s prezidentem republiky 

Milošem Zemanem. Tématem jednání bylo jmenování profesorů a odmítavý postoj prezidenta ke jmenování 

doc. Martina C. Putiny. Prezident na jednání vznesl požadavek, aby mu byla novelou zákona o vysokých školách 

odejmuta pravomoc jmenování profesorů a byla svěřena ministerstvu školství. 

22. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

stranických preferencích, které jsou znázorněny 

s historickým srovnáním v grafu.  

Vláda schválila návrh zákona od ministerstva 

práce, který počítá se zřízením dětských skupin, 

které by mohly provozovat firmy, úřady, radnice, 

vysoké školy či neziskové organizace. Dětské 

skupiny by mohly navštěvovat děti ve věku od půl 

roku, v maximálním počtu 24 dětí v jedné 

skupině. Dále novela zákona počítá s možností 

odečtení daní za pobyt dětí v předškolních 

zařízeních, a to až ve výši osmi tisíc korun ročně.  

23. května vydala Amnesty International hodnotící zprávu o stavu lidských práv ve světě v roce 2012, v níž se 

experti kriticky vyjádřili k tomu, jak česká vláda selhává v zavádění opatření zamezujících segregaci ve 

vzdělávání romských dětí. Organizace dále upozorňuje na nucené vystěhovávání. 

25. května byl zvolen předsedou Hnutí pro sport a zdraví bývalý ministr školství Josef Dobeš. Místopředsedy 

hnutí se stali bývalá gymnastka Věra Černá, krasobruslař René Novotný, trenér akademické volejbalové 

reprezentace Lubomír Vašina, bývalý liberecký hejtman Stanislav Eichler, bývalý provozní ředitel České televize 

Vladimír Karmazín a Miloš Malý. Josef Dobeš získal 112 hlasů ze 117. 

Telegraficky: 

 23. května předali zástupci Konta Bariéry Národnímu muzeu optický disk se vzpomínkami seniorů, ze 
kterých budou čerpat budoucí badatelé. 

 25. května se uskutečnila ideologická konference KSČM o programovém směřování strany a zároveň jako 
příprava strany na následující volby. 

 26. května uvedl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg v OVM, že současný prezident republiky neplní své 
ústavní povinnosti při jmenování velvyslanců. 


