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Událost týdne: 

9. 5. Poslanecká sněmovna PČR hlasovala o zákonu o finanční zodpovědnosti úředníků, který byl předložen 

převážně poslanci VV a TOP 09. Pro tento zákon hlasovalo pouze 56 poslanců ze 167 přítomných. Zákon by 

srovnal na stejnou úroveň odpovědnost státních zaměstnanců se zaměstnanci v soukromém sektoru. 

Úředníkům by se prodloužila promlčecí lhůta jejich chyb z jednoho roku na tři. Bez této novely stát může, ale i 

nemusí, vymáhat po úřednících škodu způsobenou chybnými rozhodnutími. ODS a ČSSD odůvodnily své 

odmítnutí tím, že počkají až na ucelený návrh, který by měl předložit poslanec ODS Jiří Šulc v rámci 

protikorupční strategie. Tento návrh by bylo možné aplikovat současně i na obecní a krajské úředníky. 

9. 5. vydala ČSSD prohlášení, že Jan Švejnar končí jako možný oficiální kandidát za stranu. ČSSD stáhla jeho 

kandidaturu poté, kdy Jan Švejnar oznámil svoji neúčast na dalších diskusních arénách. V současné chvíli je 

jediným kandidátem za ČSSD senátor a místopředseda strany Jiří Dienstbier.  

Agentura STEM vydala 9. 5. tiskovou správu o preferencích politických stran za měsíc duben. Do Poslanecké 

sněmovny PČR by se dostaly jen čtyři strany, a to: ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09 (seřazeno dle preferencí). ČSSD a 

KSČM by nyní získaly dle agentury STEM silnou ústavní většinu, a to 137 mandátů.  

Minulý týden začali Národní socialisté-LEV 21 s rozsáhlou seznamovací billboardovou kampaní, kvůli nízké 

povědomosti občanů o této straně. V minulém čísle jsme konstatovali pochybnosti ohledně financování 

kampaně. Idnes.cz 9. května dostal oznámení od Jiřího Paroubka, v němž je uvedeno, že financování strany má 

na starosti bývalý šéf Ústecké Krajské zdravotní a bývalý šéf ústecké ČSSD Petr Benda. Podle oficiálních 

informací se rozhodl straně věnovat 12 milionů, které získal ze svých podnikatelských aktivit, převážně 

z nemovitostí.  

Ministr školství Petr Fiala po svém nástupu na úřad mění velmi výrazně personální složení úřadu. Nejdříve 

ministr školství odvolal šéfa tiskového odboru a radního Českého rozhlasu Antonína Zelenku. Petr Fiala povýšil 

Jiřího Nantla na post prvního náměstka, místo Ladislava Němce. Dále jmenuje Luboše Sychru na post ředitele 

kabinetu.  

Předseda strany VV Radek John, místopředsedkyně Kateřina Klasnová a místopředseda Jiří Kohout ukončili na 

nominační konferenci dne 12. 5. v Hradci své funkce. V následujících týdnech si regionální kluby nominují nové 

kandidáty na vedení, kteří budou poté zvoleni registrovanými příznivci v elektronické přímé volbě.  

 
Telegraficky: 
 
- Vít Bárta i jeho bratr se dopustili podle Časopisu státního zastupitelství pro Prahu 5 plagiátorství ve svých 
rigorózních pracích.  
- Mandátní a imunitní výbor sněmovny opět nedoporučil vydání poslance Otty Chaloupky z VV k trestnímu 
stíhání, jelikož potřebují ke svému rozhodnutí další informace o vyšetřování případu. 
- TOP 09 plánuje investovat do svých krajských a senátních voleb 34 milionů korun. 
- Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu tabákového zákona (např. omezení či celkový zákaz kouření 
v restauracích). 
- Bývalý vicepremiér a exministr životního prostředí Martin Bursík zvažuje, zda bude na podzim kandidovat na 
předsedu Strany zelených. 
 


