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Událost týdne: 

29. května schválila vláda novelu zákona o státním zastupitelství, která počítá se zřízením speciálního útvaru 

pro odhalování korupce a se zrušením vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci. Agenda vrchního 

státního zastupitelství se plánuje přenést na státní a krajská zastupitelství. Dále podle novely má být posílena 

role nejvyššího státního žalobce, který bude nově jmenován prezidentem republiky na deset let, bez 

znovujmenování.  

28. května vydala společnost SCIO tiskovou zprávu o výzkumu veřejného mínění o tom, jak děti vnímají své 

okolí. V otázce etnicity uvedlo 40,4 % žáků, že by se rádi přidali k pochodu proti Romům, 16,5 % studentů by se 

při pochodu někam schovalo a přihlíželo, pouze 8 % žáků by proti takovému pochodu protestovalo. Navíc 32 % 

žáků uvedlo, že by se s Romem nikdy nekamarádilo. 

28. května vydala Rada pro televizní vysílání tiskovou zprávu o vyhlášce s účinností od 1. června, která počítá 

s kontrolou hlasitosti televizních reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizních vysíláních. Za 

porušení hlasitosti bude moci rada uložit pokutu až ve výši 5 milionů korun. 

29. května započal Ústavní soud ČR jednání o návrhu na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, 

který podalo 18 senátorů. Jednání bylo, po uzavření dokazování a závěrečných vyjádřeních, odročeno na 3. 

června. 

Nezařazený senátor Tomio Okamura chystá prostřednictvím poslanců Radima Fialy a Davida Kádnera předložit 

dvě novely zákonů, a to zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o spotřebitelském úvěru. První novela 

počítá se zavedením stropů příspěvků na bydlení podle obvyklých cen v daném místě a také s povinností 

nájemce využívat byt podle hygienických a stavebních požadavků. Druhá novela počítá s návrhem na stanovení 

maximálního stropu přípustného komerčního úroku, díky kterému by měl být potlačen možný případ lichvy. 

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

postoji občanů ČR k trestu smrti. 26 % dotázaných (osob starších 15 let) se domnívá, že by trest smrti měl v ČR 

rozhodně existovat, 36 % se domnívá, že by měl spíše existovat, 21 % dotázaných se domnívá, že nemá 

existovat a 11 % se domnívá, že nemá rozhodně existovat. 

31. května schválilo Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) na svém sněmu novou smlouvu o spolupráci s TOP 09, 

která je platná do roku 2017. Smlouva počítá s dodáním osobností hnutí na kandidátní listinu TOP 09 při 

parlamentních volbách, a v evropských volbách budou strany kandidovat jako koalice. V komunálních a 

krajských volbách bude spolupráce záležet na rozhodnutí regionálních a místních uskupení hnutí a TOP 09. 

Sněmu se zúčastnil i prezident Miloš Zeman, jenž podpořil přímou volbu starostů a hejtmanů. 

2. června bývalý prezident republiky Václav Klaus v televizním rozhovoru pro televizi Prima kritizoval 

současnou vládu a také nevyloučil svůj možný návrat do aktivní politiky. Navíc uvedl, že ODS zbývá pro zlepšení 

jejích preferencí pouze razantní řešení, a to ve výměně předsedy strany. 

Telegraficky: 

 30. května bylo doručeno bývalému ministrovi průmyslu a obchodu za ODS Martinu Kocourkovi usnesení od 
Krajského státního zastupitelství v Praze o zrušení jeho stíhání.  

 1. června vstoupila v účinnost ústavní novela, která ruší doživotní imunitu poslanců, senátorů a ústavních 
soudců. 

 V letošním roce požádalo celkem 1430 studentů o přezkoumání výsledků maturitních zkoušek. 


