Týden

v české politice (4. 8. – 10. 8. 2014)

Událost týdne:
Dne 6. srpna ustoupila vládní koalice opozičním ODS a TOP 09 a souhlasila v jejich požadavku nezavádět
generální ředitelství státní služby. Většina kompetencí připadne ministerstvu vnitra, kde vznikne funkce
náměstka pro státní službu. Bude jmenován vládou na jedno funkční období. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)
věří, že novela zákona o státní službě bude účinná od ledna 2015. Následně oznámil ministr pro legislativu Jiří
Dienstbier (ČSSD), že se nebude účastnit dalších prací na služebním zákonu. Kvůli dohodě mezi vládou a opozicí
totiž podle něj nebude dostatečně odpolitizována státní správa, za což není ochoten převzít odpovědnost.
Ministr také požádá kabinet, aby ho zbavil pověření vyjednávat ve věci s Evropskou unií. Dne 8. Srpna pak
Poslanecká sněmovna podle očekávání přerušila svoji schůzi, na níž projednává novelu služebního zákona.
Poslanci se sejdou opět 27. srpna, kdy jim má koalice předložit kompromisní pozměňovací návrh k
projednávané předloze.
4. srpna vydala agentura ppm factum volební model pro měsíc červenec. Kdyby se v těchto dnech konaly
volby, vyhrálo by hnutí ANO 2011 s se ziskem 22,4 procenta hlasů. Druhá ČSSD zaostává téměř o tři procentní
body. Do Sněmovny by se dostalo šest stran, Úsvit by již neuspěl. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly ještě
KSČM s 17,7 % hlasů, TOP 09 s 11 2 %, ODS (6,3 %) a KDU-ČSL (5,6 %). Těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny
by zůstal Úsvit s 4,9 %. Podle současného volebního modelu by koncem července propadlo 17 % hlasů
odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Proti poslednímu výzkumu z května
letošního roku je to o čtyři procentní body více. Při přepočtu na mandáty by ANO nyní získalo 60 poslanců,
ČSSD 51 křesel, KSČM 44 mandátů, TOP 09 pak 25 mandátů, ODS a lidovci shodně po deseti mandátech.
Současná vládní koalice by tak měla v Poslanecké sněmovně většinu 121 křesel. Průzkum se uskutečnil od 21.
do 29. července a zúčastnilo se jej 943 lidí ve věku od 18 let.
5. srpna oznámila média, že v Praze bude podle aktuálních informací kandidovat 31 subjektů. Mnohde
povedou kandidátky primátoři a starostové, případně jsou na předních místech. Do senátních voleb se letos
přihlásilo na 270 kandidátů, z toho deset do zářijových doplňovacích voleb v Praze 10.
6. srpna řekl hradní mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman pozval na návštěvu Česka izraelského
prezidenta Reuvena Rivlina, který pozvání přijal. Termín návštěvy stanoven ještě není.
7. srpna oznámili představitelé opoziční ODS, že strana by chtěla v podzimních senátních volbách zvrátit poměr
sil v horní komoře, aby ČSSD neovládala všechny ústavní instituce. Chce kvůli tomu získat víc než tři mandáty,
které obhajuje.
8. srpna řekl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, že Asociace samostatných odborů by
chtěla, aby vláda zvýšila deficit státního rozpočtu na příští rok z plánovaných 100 miliard korun na zhruba 115
až 120 miliard. Peníze by odbory daly na podporu vývozu potravin, které postihne ruské embargo.
9. srpna oznámila média, že bývalý ministr dopravy z Rusnokovy úřednické vlády Zdeněk Žák se stal poradcem
prezidenta Miloše Zemana. Jeho funkce je neplacená. Do týmu Zemanových poradců už dříve zamířili také
další bývalí ministři Rusnokova kabinetu.
Telegraficky:



Dne 5. srpna v 16 hodin skončila lhůta pro podávání kandidátek pro komunální i senátní volby se konají 10. a 11. října 2014,
dne 7. srpna zveřejnila agentura Median volební model, podle kterého by volby vyhrálo se ziskem 22,5 % hlasů, ČSSD by na
něj ztratila 2,5 %.
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