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Událost týdne: 

Dne 22. září schválila vláda návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 100 miliard korun. Kabinet 

rozhodl také o zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru už od letošního listopadu, nikoli až od začátku příštího roku. 

Rozpočet počítá mimo jiné se snížením DPH na léky, knihy a dětskou výživu na deset procent. Největší meziroční růst 

výdajů na příští rok má mít ministerstvo pro místní rozvoj, a to téměř o 26 procent na 14,7 miliardy korun. Největší pokles 

příjmů je navržen pro ministerstvo životního prostředí, a to téměř o 28 procent na 9,4 miliardy korun. V souhrnu dostane 

ve srovnání s letoškem přidáno většina kapitol rozpočtu. Největší výdaje, téměř polovinu celkových, bude mít tradičně 

ministerstvo práce a sociálních věcí, a to více než 533 miliard korun. To je vzrůst oproti letošnímu roku  

o 1,5 procenta. Pravicová opozice (ODS a TOP 09) kritizovala vládu za to, že ustoupila od původních slibů šetřit. 

Místopředseda TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek mluví o neodpovědné a krátkodobé politice. Ekonomický 

odborník ODS Jan Skopeček viní vládu ČSSD, ANO a KDU-ČSL, že podkopává budoucí stabilitu, ekonomický růst a tím  

i životní úroveň obyvatel.  

23. září oznámila média, že koalice uskupení Starostové pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj, která už dva roky 

stojí v čele Libereckého kraje, se rozpadá. Radní pro rozvoj Ivana Hujerová (Změna) na jednání zastupitelstva oznámila, že 

opustila zastupitelský klub Změny. Místo radní ale neopouští a ujistila, že plnění programového prohlášení bude i nadále 

respektovat. „Je pro mne a mou práci závazným dokumentem,“ řekla Hujerová, která byla zvolena za Změnu jako 

kandidátka bez politické příslušnosti. 

24. září vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) volební model 

pro měsíc září. Podle aktuálního modelu by volby vyhrálo hnutí ANO 2011 se 

ziskem 28 % hlasů. Na druhém místě by se umístila ČSSD, ketou by volilo  

27,5 % dotázaných. Třetí místo obsadila KSČM se 14 % hlasů. Následují TOP 09 

(9,5 %), ODS (7,5 %) a KDU-ČSL (6,5 %). Volební model vychází z aktuálních 

stranických preferencí a simuluje reálné rozvržení voličských hlasů  

v hypotetických volbách. Do souboru (N=502) jsou však zařazeni pouze ti 

dotázaní, kteří deklarovali volbu nějaké strany a zároveň uvedli, že by se voleb 

zúčastnili. Průzkum proběhl ve dnech 8. – 15. září 2014 a zúčastnilo se ho 1 017 respondentů.  

26. září schválila Poslanecká sněmovna zrušení třicetikorunových poplatků u lékařů a za recept v lékárnách od příštího 

roku. Zůstanou jen devadesátikorunové platby za pohotovost. Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, 

kterou kritizují TOP 09 a ODS, nyní míří k posouzení do Senátu. 

27. září byly vyhlášeny oficiální výsledky doplňovacích senátních voleb v obvodě Praha 10. Senátorkou se stala 

místostarostka Ivana Cabrnochová (SZ s podporou ČSSD). Ve volebním finále porazila lékařku Janu Duškovou (ANO 2011). 

Cabrnochová dostala ve druhém kole doplňovacích senátních voleb 50,91 % hlasů. Volilo ji 3  664 lidí. Duškové odevzdalo 

hlas 49,08 % zúčastněných voličů, bylo jich 3 532. Účast činila 8,75 %. Vzhledem k nízké volební účasti nejsou platné 

výsledky referenda, které se na Praze 10 konalo souběžné se senátními volbami. Referendum se týkalo výstavby nové 

radnice a fotbalového stadionu Ďolíček. Referendum mělo zjistit, jestli obyvatelé souhlasí s maximální výší nákladů na 

stavbu radnice 500 milionů korun. Vyslovilo se pro to zhruba 75 procent účastníků referenda. Na otázku, zda by měla být 

základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky ekonomická výhodnost a dílčím nabídková cena, odpovědělo kladně 58 

procent zúčastněných. Hodnocení podle dopravní dostupnosti žádalo 81 procent lidí, kteří odevzdali platné hlasy. 

Poslední z otázek se věnovala opravě stadionu, na němž hraje prvoligový klub Bohemians 1905. Investici radnice do 150  

milionů korun bez daně z přidané hodnoty schvaluje 52 procent voličů, kteří k referendu přišli. 

 
Telegraficky: 

 Dne 22. září oznámila  organizace Fórum 50%, že v letošních obecních volbách kandiduje dosud nejvyšší podíl žen, skoro jedna 

třetina. 
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