Týden

v české politice (17. 2. – 23. 2. 2014)

Událost týdne:
Dne 18. února vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důvěru nové vládě premiéra
Bohuslava Sobotky (ČSSD). Pro koaliční vládu ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL hlasovalo 110 přítomných
poslanců. Proti bylo 38 přítomných poslanců TOP 09 a Starostů a ODS. Všech 33 komunistů se hlasování
zdrželo. Zástupci hnutí Úsvit, jak dopředu avizovali, opustili před rozhodováním jednací sál. Jedná se v pořadí o
třináctou vládu v samostatné historii České republiky. Koalice disponuje v Poslanecké sněmovně 111 hlasy, při
hlasování o důvěře byl jeden koaliční poslanec kvůli nemoci nepřítomen.
17. února vydal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zprávu, ve které uvádí, že Česká republika zřejmě nestihne
vyčerpat evropské dotace na modernizaci železnic. Ministerstvo dopravy podle něj o projektech
nekoridorových tratí rozhodovalo netransparentně a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) některé veřejné
zakázky na dodatečné stavební práce zadala až poté, co byly tyto práce provedeny. Ministerstvo dopravy
předpokládá, že peníze se vyčerpat podaří, protože SŽDC má nyní připraveno dostatek projektů.
18. února složila nová ochránkyně lidských práv Anna Šabatová slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.
Nová ombudsmanka byla zvolena v tajné volbě Poslaneckou sněmovnou minulý týden.
19. února vydalo Centrum pro výzkum
veřejného mínění (CVVM) zprávu ke
stranickým preferencím a volebnímu
modelu. Podle únorového průzkumu by
volební model ovládla ČSSD s 28 % hlasů,
druhé by skončilo hnutí ANO 2011 25 %, třetí
KSČM s 15 % následují TOP 09 (11 %), ODS
(7,5 %), KDU-ČSL (5,5 %), Úsvit přímé
demokracie Tomia Okamury (3 %). Ke
sněmovním volbám by nyní šly téměř dvě
třetiny dotázaných s volebním právem, volit naopak nechtělo 29 %. Průzkum se uskutečnil ve dnech 3. – 10.
února 2014 a zúčastnilo se ho 1081 respondentů.
20. února oznámila strana TOP 09, že lídrem stranické kandidátky voleb do Evropského parlamentu bude
bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Dvojkou bude někdejší člen ODS, bývalý ministr
spravedlnosti Jiří Pospíšil, na třetím místě poslanec za TOP 09/STAN Stanislav Polčák. O složení kandidátky
rozhodl výkonný výbor strany.
21. ledna se novým ředitelem Českých drah stal dosavadní ekonomický náměstek Daniel Kurucz, který
v minulosti zasedal v představenstvu holdingu Agrofert Andreje Babiše, který je v současné době lídrem hnutí
ANO 2011 a ministrem financí.
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Dne 19. února oznámil kabinet premiéra Sobotky (ČSSD), že hodlá do poloviny roku
vypracovat novelu zákona upravující exekuce,
dne 21. února oznámil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), že elektronické
recepty, které měly fungovat od roku 2015, nakonec nebudou vůbec fungovat,
dne 22. února uvedla KSČM, že lídrem kandidátky do evropských voleb bude poslankyně
KSČM Kateřina Konečná.
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