Týden

v české politice (2. 3. – 8. 3. 2015)

Událost týdne:
Dne 2. března hovořil prezident Miloš Zeman na konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné
záležitosti (AIPAC). Prezident Miloš Zeman podpořil Izraelce a vyslovil se pro koordinovanou akci
mezinárodního společenství proti islámskému terorismu. Ve svém projevu Zeman připomněl slova, která
americký prezident John Kennedy v červnu 1963 pronesl u Berlínské zdi jako výraz solidarity s obyvateli města
rozděleného na východní a západní část. "Znáte ten známý slogan: Ich bin ein Berliner. Nyní musíme všichni
říci: Jsem Žid," pronesl český prezident v angličtině a poslední větu zopakoval i v hebrejštině. Posluchači
reagovali potleskem vestoje.
3. března řekl předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura, že pokladna hnutí je mírně v minusu. Do poloviny roku až obdrží další příspěvek od státu - by podle některých zdrojů z hnutí měl být Úsvit v kladných číslech. Bližší
podrobnosti o financování Úsvitu, který se v posledních týdnech zmítá ve vnitřních sporech, má přinést
finanční analýza.
3. března vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum k postoji české veřejnosti k cizincům.
Podle 66 % dotázaných jsou cizinci příčinou nárůstů kriminality v České republice. Celkem 65 % dotázaných si
myslí, že zvyšují celkovou nezaměstnanost, 57 % dotázaných si pak myslí, že cizinci ohrožují způsob života
občanů České republiky. Průzkum proběhl ve dnech 2.–9. února 2015.
4. března navrhl Krajskému soudu v Praze žalobce Petr Jirát v kauze exposlance Davida Ratha (dříve ČSSD)
manželům Kateřině a Petru Kottovým osm až devět let vězení a propadnutí majetku v hodnotě nejméně 30
milionů korun. Podle něj exředitelka kladenské nemocnice a náměstek krajských nemocnic organizovali ve
Středočeském kraji korupci týkající se veřejných zakázek ve stavebnictví a zdravotnictví. Podnikatelce Ivaně
Salačové žalobce navrhl podmínku, protože podle něj spolupracovala při vyšetřování. Pro dalších pět
obžalovaných chce dva až šest let vězení a pro jednoho podmínku.
4. března schválila vláda další finanční pomoc na boj s ebolou v Africe. Celkově vláda schválila 10 milionů
korun. Polovina této částky půjde Organizaci spojených národů (OSN) a druhá Dětskému fondu OSN (UNICEF)
na léky, zdravotnický materiál, hygienická opatření a pomoc rodinám a sirotkům.
7. března se stal staronovým předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas. Pro jeho
zvolení se vyslovilo 90 z 92 zúčastněných delegátů sjezdu strany. Vandas chce v novém funkčním období
důsledně vystupovat proti imigraci a islamizaci. Místo výkonného místopředsedy obhájil Jiří Štěpánek.
Místopředsedy strany zůstávají Jiří Froněk a Svatopluk Černý. Václava Komárka v pětičlenném výkonném
výboru strany nahradí předseda Dělnické mládeže, mládežnické organizace DSSS, Erik Lamprecht.
8. března řekl budoucí ministr spravedlnosti Robert Pelikán, že zákon o státním zastupitelství bude předložen
vládě do konce dubna a v září by novelu mohla projednat Sněmovna. Roberta Pelikána jmenuje prezident
Zeman ve čtvrtek 12. března ministrem spravedlnosti.
Telegraficky:
 Dne 3. března se stal primátorem Chomutova Daniel Černý z hnutí PRO Chomutov,
 dne 4. března vyzval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ministerstva a centrální úřady, aby začaly ihned
zveřejňovat všechny nově uzavřené smlouvy nad 50 000 korun,
 dne 4. března zahájil prezident Miloš Zeman třídenní návštěvu Plzeňského kraje.
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