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Událost týdne: 

Vicepremiérka Karolína Peake po oznámení odchodu z Věcí veřejných a přípravy založení vlastní 

politické platformy dostala od premiéra Nečase podmínku sestavení poslaneckého klubu. Pokud by se 

tak nenastalo, měly se podle premiéra konat předčasné volby. Karolína Peake tuto podmínku 

nesplnila, nicméně konstatovala, že bude mít dostatek hlasů pro vládní většinu. Šéf poslanců Petr 

Gazdík a ministr financí Miroslav Kalousek konstatovali, že již nepožadují po Karolíně Peake vytvoření 

klubu, ale dostatek hlasů pro vládní většinu. Petr Nečas taktéž odstoupil od svého původního 

požadavku na sestavení klubu a konstatoval, že původní požadavek nahradí hlasování o důvěře vlády. 

V pátek 27. dubna 2012 se v Poslanecké sněmovně PČR hlasovalo o důvěře vlády. Vládu podpořilo 

105 poslanců a 93 bylo proti. Proti hlasovali poslanci z ČSSD, KSČM a někteří poslanci z VV.  

20. dubna byla do Poslanecké sněmovny doručena žádost o vydání poslance VV Otta Chaloupky kvůli 
podezření z přijetí úplatku. Tuto žádost předala předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová 
mandátovému a imunitnímu výboru. Dalším členem ze strany VV, který přislíbil podporu vlády a je 
vyšetřován kvůli možným machinacím v pardubickém dostihovém spolku, je Miroslav Petráň. Policie 
ČR řeší podle idnes.cz tento případ více než rok. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR vydal tiskovou zprávu o důvěře 
občanů k ústavním institucím a jejich spokojenosti s politickou situací v dubnu 2012. Důvěra obyvatel 
klesla u všech institucí mimo starostů a hejtmanů. Nespokojenost se současnou politickou situací v ČR 
dosáhla u obyvatel 79 %. 

Policejní prezident Petr Lessy jmenoval do funkce ředitele Útvaru pro ochranu ústavních činitelů 
Ochranné služby Vladislava Husáka. Rozhodl, že nástup se uskuteční k 1. červenci 2012. Vladislav 
Husák je nyní náměstkem policejního prezidenta pro vnější službu. O post se ucházel také bývalý 
velitel Národní protidrogové centrály Jiří Komorous.  

26. dubna proběhlo hlasování o návrhu ústavního zákona 297/8, o omezení doživotní imunity 
poslanců, senátorů a ústavních soudců. Pro hlasovalo 27 senátorů, proti 10, 33 senátorů bylo 
nepřítomno a 11 se hlasování zdrželo. Pro odsouhlasení zákona bylo potřeba 29 hlasů, a proto byl 
návrh zákona zamítnut.  

28. dubna se na Václavském náměstí sešlo několik stovek lidí na protestní akci. Tito lidé podporují 
výzvu Occupy Prague. V odpoledních hodinách se skupina lidí přesunula na Klárov, kde vybudovala 
tábor po vzorech protestů ve světě proti ekonomické a sociální nerovnosti. Téhož dne skupina 
Anonymous napadla webové stránky všech parlamentních stran mimo VV. 

 

Telegraficky: 

- Exministr průmyslu Martin Kocourek podal včasné odvolání proti soudnímu rozhodnutí, kvůli 8 miliónům, 
které požaduje jeho bývalá manželka.  
- 24. dubna 2012 předsednictvo TOP 09 odmítlo nabídku ODS pro sestavení společných kandidátek v některých 
obvodech ve volbách do Senátu ČR. 
- Jan Fischer, bývalý premiér a prezidentský kandidát, otevřel svoji „prezidentskou“ kancelář na pražském 
Žižkově. 


