Týden

v české politice (30. 3. – 5. 4. 2015)

Událost týdne:
Dne 1. dubna jednala poslanecká sněmovna o několika zákonech. Nejprve poslanci vrátili autorům
k přepracování novelu o regulaci reklamy, která měla zamezit možnému korumpování lékařů
a lékárníků ze strany farmaceutických firem. Poslanci v prvním kole podpořili vládní novelu, která má podle
požadavků Evropské unie zlepšit přístup k informacím ve veřejné správě. Poslanci nakonec v prvním kole
neodmítli komunistickou novelu ústavy, podle níž by přeběhlictví nebo odsouzení za úmyslný trestný čin
znamenalo ztrátu mandátu zákonodárce. Zamítnutí v souladu s postojem vlády navrhovali zástupci ČSSD a
ODS, k prosazení jim ale chybělo deset hlasů.
30. března vyzval opoziční klub zastupitelů TOP 09 a nezávislých pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou
(ANO), aby odstoupila z funkce. Hrubě podle nich porušila zákony i zájmy hlavního města tím,
že vybírala právníky ve sporu o pronájem Škodova paláce na doporučení protistrany. Navíc jednala za zády
rady hlavního města. Primátorka Krnáčová obvinění odmítá. Předseda opozičního klubu zastupitelů TOP 09
Václav Novotný (TOP 09) řekl, že strana podá na primátorku trestní oznámení. Krnáčová podle TOP 09 mohla
porušit zákon a poškodit zájmy Prahy, když vybírala právníky na doporučení protistrany, firmy Copa Retail.
Následně pražští radní rozhodli zrušit smlouvu s právní kanceláří Kocián Šolc Balaštík o zastupování v kauze
Škodova paláce.
31. března řekl místopředseda hnutí Úsvit přímé demokracie Marek Černoch, že vedení hnutí vypovědělo
smlouvy firmám ATM a 10 minutes, které zajišťovaly marketingové služby předsedovi Tomiu Okamurovi.
Členská konference podle Černocha navíc Okamuru zavázala k tomu, aby vyjednal ukončení smlouvy se
společností Celsianus, jež zajišťuje hnutí řadu činností. Tomio Okamura zopakoval, že nemá do účetnictví hnutí
vůbec přístup a dohodu s firmou Celsianus se už dvakrát pokusil vypovědět.
1. dubna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se politické kultury
veřejně činných lidí. Podle průzkumu mají nejhorší politickou kulturu poslanci a senátoři. Co se týče politických
stran, nejhůře v průzkumu dopadli politici Úsvitu přímé demokracie, kteří podle 65 % dotázaných mají špatnou
politickou kulturu. Nejlépe dopadli politici z hnutí ANO 2011. Průzkum se uskutečnil ve dnech 2.–9. 3. 2015 a
zúčastnilo se ho 1045 respondentů.
2. dubna uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), po jednání s místopředsedou Evropské komise odpovědným
za energetickou unii Marošem Šefčovičem, že energetická unie přinese České republice větší bezpečnost
a spolehlivost dodávek i větší propojení a kapacitu sítí.
3. dubna vydala společnost Median průzkum týkající se otázky Velkého pátku jako pracovního volna. Podle
průzkumu si přesně 60 % dotázaných přeje, aby se Velký pátek stal v České republice státním svátkem. Opačný
názor má 33 % dotázaných.
Telegraficky:
 Dne 30. března řekl plzeňský primátor Martin Zrzavecký (ČSSD), že Plzeň je v novém plánovacím období EU
do roku 2020 připravena spolufinancovat akce za pět miliard korun,
 dne 30. března informoval ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO 2011), že stát by měl do roku 2020
na zateplení domů v rámci programu Nová zelená úsporám vynaložit zhruba 27 miliard korun,
 dne 1. dubna se stal novým starostou Bíliny na Teplicku Oldřich Bubeníček (KSČM).
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