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Událost týdne:   
15. září zveřejnila ČTK volební model agentury STEM. V případě, že by se na počátku září 
konaly parlamentní volby, vyhrálo by je hnutí ANO s 24,6 %  hlasů, za kterým by se umístila 
ČSSD s 20,7 %  hlasů. Ve srovnání s modelem z letošního června tak došlo ke snížení rozdílu 
mezi dvěma nejsilnějšími stranami o dva procentní body. Na třetím místě by se umístila 
KSČM se ziskem 14,3 %  hlasů. Do Poslanecké sněmovny PČR by se dále dostaly i TOP 09  
(8,4 % ), ODS (7 % ) a KDU-ČSL (6,7 % ). 

 12. září zveřejnila ČTK závěry rozsudku pražského městského soudu, ve kterém byla 
odmítnuta žaloba ministerstva vnitra kvůli šibenicím, jež se během loňské demonstrace 
objevily mezi protestujícími. Soud potvrdil rozhodnutí městského úřadu i pražského 
magistrátu, jež neshledaly přítomnost šibenic protizákonnou.  

13. září zveřejnil  server The Economist článek, ve kterém popisuje vliv mediálních magnátů 
na polit iku a veřejné mínění ve střední Evropě.  Jako příklad uvedl televizi Prima a kauzu  
z loňského podzimu, kdy uniklo video zaznamenávající, jak je redaktorům určován postup, 
jakým mají přistupovat ke zpravodajství o migrační krizi a uprchlících. Ve článku bylo dále 
uvedeno, že majitelem Primy je podnikatel Ivan Zach, jenž má blízko k prezidentu Zemanovi. 
Ten byl v textu označen za levicového populist ického polit ika a „ jednoho  
z nejparanoidnějších oponentů migrantů“ . 

 13. září rozhodl pražský městský soud, že Kancelář prezidenta republiky musí znovu 
projednat žádost místopředsedy České pirátské strany Jakuba Michálka o poskytnutí 
informací o amnestii udělené 1 . ledna 2013. Prezidentská kancelář odmítla po opakované 
žádosti informaci poskytnout. 

14. září schválila Poslanecká sněmovna PČR zákon o střetu zájmů, který zpřísňuje podmínky 
pro členy vládního kabinetu.  Společnost vlastněná členem vlády by neměla mít přístup  
k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Žádný člen budoucí 
vlády také nebude moci provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický 
t isk. 

15. září zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) studii o výdajích 
států na vzdělání.  Česká republika patří s 2,7 %  HDP určeným v roce 2013 na vzdělání  
k zemím, které do vzdělání investují nejméně. Ze všech členských zemí dává na tuto oblast 
méně pouze Maďarsko. ČR se naopak řadí mezi země, kde je vysoké procento l idí s vyšším 
než základním vzděláním (93 % ) a kde má nadprůměrný počet l idí magisterské vzdělání  
(16 % , 5 %  nad průměrem OECD). 

 Telegraficky 
- Dne 14. září omezila občanská sdružení Stop Kamionům-Iniciativa za dostavbu 

Pražského okruhu a SOS Spořilov provoz na Spořilovské ulici v Praze 4. Cílem bylo 
upozornit na chybějící část okruhu mezi D1 a D11 .  

- Dne 16. září obdržela Kancelář prezidenta republiky písemné odůvodnění rozsudku  
ve sporu o prezidentovy výroky o spisovateli Ferdinandu Peroutkovi. Další postup 
prezidentské kanceláře bude oznámen následující týden po řádném prostudování 
dokumentu. 


