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Událost týdne: 
Dne 21. března informoval Český statistický úřad, že počet obyvatel České republiky po deseti letech klesl. Na 

konci roku 2013 v zemi žilo 10 512 400 lidí, tedy o 3700 méně než o rok dříve. Důvodem úbytku je to, že více 

lidí zemřelo, než se narodilo, a poprvé po roce 2001 se z Česka více lidí vystěhovalo, než do něj přišlo. V 

loňském roce přišlo v Česku na svět 106 800 dětí, v roce 2012 jich bylo o 1 800 více. V posledních letech ubývá i 

cizinců, kteří stojí o život v Česku. V průběhu loňského roku se jich do republiky přistěhovalo 29 600, což je o 

700 méně než v roce 2012. Naproti tomu o téměř 11 000 na 30 900 se zvýšil počet těch, kteří republiku loni 

opustili. 

17. března rozhodl krajský výbor strany TOP 09, že pražskou kandidátku TOP 09 do podzimních komunálních 

voleb povede primátor Tomáš Hudeček.  Hudeček získal o tři hlasy víc než jeho protikandidát, předseda 

pražské TOP 09 Jiří Vávra. Třetí skončil náměstek primátora Jiří Nouza.  

18. března v 16 hodin skončila lhůta pro politické strany předložit ministerstvu vnitra kandidátní listiny pro 

volby do Evropského parlamentu. Celkem se do evropských voleb přihlásilo 39 uskupení. 

19. března schválil Senát novely zákona o obalech.  Nové limity pro recyklaci obalů budou v příštích letech 

pouze mírně zvýšeny na úroveň, kterou přes výhrady ekologů stanovila Sněmovna. Sněmovní verze novely 

zákona o obalech stanovila celkový cíl recyklace pro roky 2015 a 2016 na 60 procent. Návrh podporovaný 

ekology, za který se postavil také nový ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), předpokládal pro rok 

2016 celkový recyklační cíl 65 procent.  

20. března oznámil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), že navrhne od července zvýšit odvody 

státu do zdravotního pojištění za děti, nezaměstnané či důchodce ze 780 na 845 korun. Chce tak nemocnicím 

dorovnat výpadek příjmů za zrušené poplatky. Plánuje také přísnější kontrolu hospodaření státních nemocnic a 

zveřejňování smluv, které mají zdravotní pojišťovny se zdravotníky. Němeček to řekl novinářům. Reagoval tak 

na slova ministra financí Andreje Babiše (ANO), že by státní peníze uvolnil, pokud resort začne šetřit a toky 

peněz zprůhlední. 

19. března zveřejnilo Centrum veřejného mínění (CVVM) stranické preference a volební model na měsíc 

březen. Podle CVVM by volební model vypadal následovně: volby by vyhrálo hnutí ANO 2011 s 28 % hlasů, 

druhá ČSSD by získala o čtyři procentní body méně, třetí KSČM by získala 14 % hlasů, do Poslanecké sněmovny 

by se dostala TOP 09 (11 %), ODS (6 %), KDU-ČSL (6 %) a Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury (5 %). Volební model vychází z aktuálních 

stranických preferencí a simuluje reálné rozvržení voličských hlasů v 

hypotetických volbách. Voleb by se podle průzkumu zúčastnilo 61 % 

dotázaných. Průzkum se uskutečnil ve dnech 3. – 10. března 2014 a 

zúčastnilo se ho 1 061 respondentů.  

 
 
Telegraficky: 

 Dne 19. března oznámil prezident Miloš Zeman, že Robert Fico má jeho podporu v prezidentské volbě, 

 dne 20. března řekl končící prezident Agrární komory Jan Veleba, že dostal nabídku kandidovat na 
předsedu strany SPOZ. 
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