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Událost týdne: 
Dne 24. března schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) přistoupení Česka k fiskálnímu paktu Evropské unie. 

Zemi to zavazuje zavést do národní legislativy pravidla hlídající rozpočtovou kázeň. Smlouvu bude ještě nutné 

schválit v Parlamentu ústavní většinou. Fiskální pakt požaduje, aby státy, které se k němu rozhodnou připojit, 

do jednoho roku od vstupu v platnost této smlouvy přijaly právní předpis, který zajistí, že schodek státního 

rozpočtu nepřesáhne 0,5 % HDP. Země, jejichž dluh převyšuje 60 % HDP, pak musí snižovat jeho výši 

minimálně o 5 % ročně. 

24. března oznámil předseda vlády Bohuslav Sobotka, že jeho vláda pošle nemocnicím 2,1 miliardy korun jako 

kompenzaci za zrušené stokorunové poplatky za hospitalizaci. Peníze dostane zdravotnictví navýšením plateb 

za státní pojištěnce v letošním a příštím roce. Podle Sobotky vláda valorizaci plateb pro další roky neřešila. 

Návrh je součástí plánu ekonomické stabilizace resortu. Poplatky za pobyt v nemocnici zrušil Ústavní soud od 

letošního ledna. Koalice počítá od příštího roku se zrušením poplatku za recept a návštěvu lékaře. 

25. března odmítla Poslanecká sněmovna násilnou anexi Krymu Ruskou federací. Poslanci zároveň vzali na 

vědomí informaci ministra zahraničí o aktuální situaci na Ukrajině. Návrh opoziční ODS podpořili i poslanci 

vládních stran, hnutí ANO a ČSSD. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD podpořili poslanci jeho strany 

takové usnesení proto, že ho považují za důležité a s návrhem ODS souhlasí. Pro hlasovalo 121 poslanců z 

koaličních ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL i z opozičních TOP 09 a ODS. Z přítomných 179 poslanců bylo proti 16 

komunistů a jeden člen klubu Úsvit.  

26. března vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění 

(CVVM) průzkum týkající se volebních preferencí českých 

politických stran ve volbách do Evropského parlamentu. Podle 

průzkumu by volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 24 % hlasů, druhá 

by skončila ČSSD s 23 % hlasů, třetí místo by obsadili komunisté 

(KSČM) s 11 % hlasů. Následují TOP 09 (10 %), ODS (6 %) a KDU-

ČSL (5 %). Průzkum se uskutečnil ve dnech 3. - 10. března 2014 a 

zúčastnilo se ho 1061 respondentů. 

27. března schválili zastupitelé hlavního města po dlouhé debatě napodruhé seznam prací za zhruba 1,34 

miliardy korun nutných k dokončení tunelového komplexu Blanka. Praha jej příští týden předloží rozhodčímu 

soudu.  

29. března se konala volební konference Strany práv občanů – Zemanovci. Strana si zvolila nové vedení. 

Předsedou se stal senátor a bývalý prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Strana také změnila název - 

odstranila slovo Zemanovci, a to na přání prezidenta Miloše Zemana, který na mimořádném sjezdu vystoupil. 

 
 
Telegraficky: 

 Dne 26. března oznámila média, že  do podzimních pražských komunálních voleb chtějí jít na společné 
kandidátce Strana zelených (SZ), KDU-ČSL a Starostové a nezávislí (STAN). 
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