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Událost týdne: 

Dne 10. září oznámil Jiří Dienstbier (ČSSD), že rozeslal do připomínkového řízení návrh ústavního zákona            

o referendu v České republice. K vyhlášení referenda má být zapotřebí petice podepsaná nejméně 250 000 

občany. Referendum bude platné, pokud se ho zúčastní alespoň čtvrtina oprávněných hlasujících. Návrh 

zákona stanoví, že v referendu lze rozhodnout o "zásadních věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu". 

Mohlo by tak být vyhlášeno například k otázce stavby vojenského radaru na českém území nebo k dostavbě 

jaderné elektrárny. Zákon zároveň vypočítává, o jakých otázkách tímto způsobem rozhodovat nepůjde. Týká se 

to mimo jiné změn podstatných náležitostí demokratického právního státu, tedy třeba zavedení trestu smrti. 

Rozhodovat takto nelze například také o změně státních hranic, o státním rozpočtu, o ustanovení jednotlivých 

osob do funkcí či o jejich odvolání. Referendem rovněž nebude možné schválit návrh zákona. To, zda je konání 

konkrétního referenda v souladu s ústavním pořádkem, bude předem přezkoumávat Ústavní soud. Návrh        

na konání referenda by podle zákona mohl podat jakýkoliv plnoletý občan ČR, pokud sežene na podporu svého 

záměru podpisy 250 000 rovněž plnoletých občanů. Rozhodnutí v referendu bude přijato, jestliže se hlasování 

zúčastní alespoň 25 % občanů a jestliže nadpoloviční většina hlasujících odpoví kladně na položenou otázku. 

Takové rozhodnutí bude závazné pro vládu i parlament a referendum ve stejné věci bude možné zopakovat 

nejdříve za tři roky. 

8. září zveřejnila Česká televize průzkum agentury Median k volebnímu potenciálu politických sil v Ostravě. 

Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by strana mohla hypoteticky získat, pokud by se k ní přiklonili 

všichni lidé, kteří její volbu reálně zvažují – a zároveň nevylučují účast u voleb. Součet volebních potenciálů 

stran je tedy vyšší než 100 procent. Podle průzkumu by komunální volby v moravskoslezské metropoli vyhrála 

ČSSD, její volbu zvažuje až 32,5 % voličů. Druhé by skončilo hnutí ANO s 25,5 %. Třetí by byla KSČM, které by 

voliči mohli odevzdat až 20,5 % hlasů. Na čtvrtém místě by skončila ODS s 12,5 % hlasů. Víc než polovina voličů 

(58 %) deklaruje, že ve své volbě budou konzervativní a hlasovat chtějí pro jednu stranu nebo hnutí. Průzkumu, 

který se uskutečnil ve dnech 29. srpna – 4. září 2014, se zúčastnilo 1 213 respondentů.  

10. září schválila Poslanecká sněmovna celkovou novelu služebního zákona. Poslanci v předloze ponechali 

politické náměstky, kvůli kterým hrozí vetem a případně i ústavní stížností prezident Miloš Zeman. Předloha, 

na jejímž znění se dohodla koalice s opozičními TOP 09 a ODS, nyní zamíří k posouzení do Senátu. 

10. září zveřejnila Evropská komise, že česká eurokomisařka Věra Jourová bude mít na starosti problematiku 

spravedlnosti, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví. Komisi jako celek musí ještě potvrdit Evropský 

parlament. 

11. září zveřejnil Český statistický úřad zprávu k aktuálnímu stavu obyvatel v České republice. Obyvatel České 

republiky po loňském úbytku opět mírně přibylo. V letošním prvním pololetí se jejich počet zvýšil o 9 200 na 

10 521 600. Pomohl tomu zejména příliv cizinců.  

13. září řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), že Senát by neměl měnit služební zákon. Jeho text přijatý 

Sněmovnou, na kterém se dohodla vládní koalice s pravicovou opozicí, neobsahuje podle něho vážné chyby     

a je možné jej schválit v této podobě. 

Telegraficky: 
- Dne 8. září odcestoval prezident Miloš Zeman na oficiální návštěvu Francie, prezident v Paříži ucti 

památku československých legionářů.  
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