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Událost týdne: 

28. března doporučil předseda vlády Petr Nečas ministryni práce a sociálních věcí Ludmile Müllerové ukončit 

projekt sKaret. P. Nečas považuje tento krok jako nejméně špatné řešení, které minimalizuje nejenom finanční 

náklady, ale i věcné a politické. Premiér a ministryně se na společném jednání shodli na personálních změnách 

na ministerstvu práce a sociálních věcí. Od dubna se tak stane novým náměstkem ministryně Petr Krůček, 

namísto Jana Vituly (TOP 09). 

25. března vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

hodnocení vlády Petra Nečase. Výsledky jsou znázorněny s historickým srovnáním v tabulce níže. 27. března 

vydalo CVVM tiskovou zprávu o důvěře občanů v jednotlivé ústavní instituce. Nejvíce respondentů důvěřuje 

starostovi (60 %) a obecnímu zastupitelstvu (59 %). Naopak nejméně poslanecké sněmovně (18 %) a vládě (19 

%). V otázce spokojenosti občanů se současnou politickou situací v ČR uvedlo 5 % respondentů, že je 

spokojeno, 21 % ani spokojeno 

ani nespokojeno a 73 % 

respondentů uvedlo, že je 

nespokojeno s aktuální 

politickou situací  

26. března obvinila Policie ČR z porušení povinnosti při správě cizího majetku pražské radní (všechny kromě 

Aleksandry Udženija) a dalších osob kvůli projektu Opencard. Dále protikorupční policie stíhá předsedkyni 

Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou za napomáhání trestnému činu zneužití pravomocí úřední 

osoby. V kauze je obviněno celkem 10 osob, z toho čtyři z Energetického regulačního úřadu. Dále byl obviněn 

bývalý generální ředitel správy českých železnic Jan Komárek, který podle policie podepsal nevýhodnou 

smlouvu, která byla předražená o 439 milionů korun.  

26. března nevyhověl pražský městský soud odvolání státní zástupkyně v otázce žaloby předsedy VV Víta Bárty 

a poslance Jaroslava Škárky, která vinila politiky z podplácení a přijetí úplatku.  

26. března navrhl prezident republiky Miloš Zeman kandidáty na ústavní soudce, a to Miladu Tomkovou, 

Jaroslava Fenyka, Jana Filipa a Vladimíra Sládečka. Dále oznámil, že vypíše stejný termín pro volby do 

poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu. 27. března oznámila prezidentova mluvčí Hana Burianová, 

že M. Zeman bude vetovat první zákon, a to novelu zákona o odpadech, která mimo jiné prodlužuje lhůtu, v níž 

musí provozovatelé solárních elektráren uzavřít smlouvu o financování likvidace elektroodpadu ze solárních 

panelů. Miloš Zeman také navrhuje bývalou první dámu ČR Livii Klausovou na pozici velvyslankyně v Bratislavě. 

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg však tento krok odmítl. 

27. března schválila Vláda ČR odvolání pěti členů správní rady Správy železniční a dopravní cesty, která i přes 

nesouhlas vlády zvýšila mzdy a odměny vedení podniku. Podle aktuálních informací byli odvoláni Ivan Adamec, 

Libor Joukl, Jakub Hodinář, Roman Jurečka a Radim Vysloužil. 

Telegraficky: 

 25. března byl zvolen do čela  vzniklé Stínové asociace krajů ČR ODS Jiří Pospíšil, místopředsedy jsou 
Markéta Záleská a Bohuslav Svoboda. 

 27. března zastavil Ústavní soud ČR řízení o žalobě na bývalého prezidenta Václava Klause. 

 27. března zamítla Vláda ČR možnost zakoupení nové budovy pro Nejvyšší kontrolní úřad.  


