Týden

v české politice (16. 3. – 22. 3. 2015)

Událost týdne:
Dne 19. března oznámila média, že na ministerstvu pro místní rozvoj zasahovala protikorupční policie.
Detektivové na ministerstvu chtěli získat důkazy o předražené IT zakázce. Mluvčí Útvaru pro odhalování
korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehej sdělil, že detektivové provádějí úkony trestního řízení v rámci
jednoho případu, kterým se zabývají.
16. března rozhodla vláda o zvýšení platů o 3,5 % pro hejtmany, jejich náměstky, starosty, místostarosty, členy
městských rad a uvolněné zastupitele. Vyšší platy budou brát od 1. dubna 2015. Ministerstvo vnitra návrh
na zvýšení platů vytvořilo na základě požadavku Svazu měst a obcí ČR a v souvislosti s novelou zákona o vyšších
platech pro státní zaměstnance, která byla schválena loni.
16. března uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že Evropská komise souhlasila s úpravami služebního
zákona a jeho konečnou podobou. Česká republika tak podle premiéra Sobotky splnila hlavní podmínku
pro čerpání peněz z EU na nové programovací období 2014 až 2020.
17. března oznámil ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Martin Jurečka, že nebude na sjezdu
strany kandidovat na funkci předsedy strany. Současný předseda KDU-ČSL, vicepremiér Pavel Bělobrádek, už v
prosinci uvedl, že svou funkci bude obhajovat. Sjezd KDU-ČSL se uskuteční v květnu ve Zlíně.
18. března řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že veřejnoprávní média, Česká televize a Český rozhlas, by
měla být i nadále financována koncesionářskými poplatky. Premiér Sobotka to uvedl po setkání s prezidentem
Milošem Zemanem, který několikrát kritizoval Českou televizi, že neplní veřejnoprávní funkci.
19. března zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum týkající se volebního modelu za měsíc
březen 2015. Podle průzkumu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO 2011 s 33 % hlasů,
na druhém místě by skončila ČSSD s 26 % a třetí pozici by obsadila KSČM s 11 % hlasů. Následují KDU-ČSL
(8,5 %), TOP 09 (8 %) a ODS (6,5 %). Průzkum proběhl ve dnech 2.–9. března 2015 a zúčastnilo se ho 1045
respondentů.
20. března zveřejnily Hospodářské noviny zprávu, že hnutí ANO 2011 uvažuje o snížení koncesionářských
poplatků pro Českou televizi (ČT). ANO tvrdí, že nejprve potřebuje rozkrýt rozpočet ČT, a tak zjistit, kolik peněz
televize skutečně potřebuje. Poplatky představují zhruba 90 procent příjmů televize. Podle experta hnutí ANO
na média Martina Komárka by kromě snížení poplatku mohli být placení zcela zproštěni lidé s nízkými příjmy.

Telegraficky:





Dne 17. března schválili zastupitelé městské části Praha 3 rozpočet na rok 2015: Praha 3 bude hospodařit s
výdaji 947,7 milionu korun a příjmy 866,2 milionu korun,
dne 18. března oznámil Český rozhlas Radiožurnál, že bývalý prezident Václav Klaus bude mít v rádiu svůj vlastní
pořad,
dne 18. března oznámila média, že u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV.
bude v roce 2016 vystavena svatováclavská koruna,
dne 19. března schválil Senát beze změn novelu školského zákona.
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