Týden

v české politice (20. 7. – 26. 7. 2015)

Událost týdne:
Dne 23. června rozhodl Krajský soud v Praze, že bývalý poslanec a hejtman za ČSSD David Rath je vinným z
korupce a ovlivňování zakázek ve Středočeském kraji. Rath podle obžaloby bral úplatky v souvislosti s
ovlivněnými tendry financovanými Evropskou unií coby šéf kraje a poslal ho na 8 let a šest měsíců do vězení.
Zároveň mu uložil propadnutí majetku. Rozsudek není pravomocný, Rath médiím sdělil, že se odvolá.
20. července zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se postoje české
veřejnosti k tzv. Islámskému státu (IS) a ukrajinské krizi. Podle průzkumu cítí IS jako hrozbu pro Českou
republiku 72 % respondentů. Vývoj na Ukrajině vnímá jako hrozbu celkem 64 % respondentů. O vývoj situace
kolem IS se v současnosti zajímá podle vlastního vyjádření 57 % občanů ČR, ukrajinský konflikt sleduje o pět
procent méně dotázaných.
21. července řekl předseda hnutí Úsvit Marek Černoch, že nebude na srpnové volební konferenci obhajovat
svůj předsednický post. Kandidovat bude na prvního místopředsedu a zůstane předsedou poslaneckého klubu.
Na předsedu hnutí navrhuje válečného veterána se zkušenostmi z Afghánistánu a odborníka na bezpečnostní
problematiku Miroslava Lidinského.
22. července navrhl Senát Parlamentu České republiky na vyznamenání celkem 37 kandidátů. Patří mezi ně
někdejší ministr kultury Pavel Dostál, spisovatel Petr Hořejš, básník Jiří Žáček nebo ústavní expert Václav
Pavlíček.
23. července oznámila média, že pražský zastupitelský klub Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) chce zrušit
jmenování architekta Jana Kábrta ředitelem magistrátního odboru územního rozvoje. Následně chce nové
výběrové řízení. Trojkoalici vadí, že Jan Kábrt spolupracoval na sporných projektech v Praze 11 za vlády
bývalého starosty Dalibora Mlejnského (tehdy ODS).
23. července zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se postoje české
veřejnosti k přijímání imigrantů a uprchlíků. Podle průzkumu více než 70 % lidí v České republice je proti
přijímání uprchlíků ze Sýrie a severní Afriky. Pro přijetí některých imigrantů ze Sýrie se vyslovilo 26 % lidí, ze
severní Afriky 24 %. Imigranty z Ukrajiny nechce 44 % respondentů, některé z nich by ale přijalo 53 %. Z
účastníků průzkumu, kteří alespoň zhruba věděli, čeho se kvóty týkají, bylo rozhodně nebo spíše proti
imigračním kvótám 79 %. Naproti tomu jen 18 % s kvótami souhlasilo. Že se kvóty týkají Syřanů a Eritrejců,
vědělo z těchto dotázaných 53 %.
25. července řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO 2011), že prezident Miloš Zeman podpořil návrh státního
rozpočtu. Ministr Babiš očekává, že rozpočtový zákon prezident podepíše. Ministr financí dodal, že v současné
době po něm ministerstva chtějí o 38 miliard více, než obsahuje návrh rozpočtu na příští rok.

Telegraficky:
 Dne 23. července převzal rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek na ministerstvu školství z
rukou ministryně Kateřiny Valachové jmenovací dekret.
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