Týden

v české politice (12. 8. – 18. 8. 2013)

Událost týdne:
14. srpna vydal Český statistický úřad předběžnou zprávu o stavu ekonomiky v České republice. Z údajů
vyplývá, že hrubý domácí produkt (HDP) očistěný o cenové a sezonní kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí
letošního roku vzrostl, v porovnání s prvním čtvrtletím, o 0,7 %. Jedná se o první růst ekonomiky od první
poloviny roku 2011. Meziročně klesl HDP o 1,2 %. V měsíci srpnu je bez práce 551 096 lidí, průměrná mzda činí
23 513 Kč.
12. srpna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu, ve které uvádí, že náklady některých ministerstev na
externí právníky a poradce vzrostly za poslední dva roky o 90 %. Kontrola byla zaměřena na náklady
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj v letech
2011 a 2012. Celkově byly prověřeny výdaje za 182,9 milionu korun.
12. srpna mluvčí KDU-ČSL Alexandra Alvarová oznámila, že bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
Daniel Herman vstoupil do KDU-ČSL a zřejmě bude za stranu kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny.
12. srpna odvolal ministr vnitra v demisi Martin Pecina z dozorčí rady České pošty Radka Šmerala. Další změny
v polostátních firmách pokračovaly 13. srpna, kdy nové představenstvo Českých drah odvolalo výkonného
ředitele pro marketing a produkty Miroslava Šebeňu.
13. srpna uveřejnily Lidové noviny zprávu, že kabinet Jiřího Rusnoka na svém červencovém zasedání schválil
jmenování nových velvyslanců, mimo jiné i Livie Klausové a Vladimíra Remka. L. Klausová by měla působit jako
velvyslankyně na Slovensku, V. Remek v Ruské federaci. Informaci následně potvrdil hradní kancléř Vratislav
Mynář.
13. srpna předal na Pražském hradě premiér Jiří Rusnok do rukou prezidenta Miloše Zemana demisi vlády.
Prezident vládu jmenoval 10. července, ale v Poslanecké sněmovně důvěru nezískala.
15. srpna zveřejnila společnost SANEP aktuální průzkum volebních
preferencí. Vítězem voleb by se stala ČSSD s 27,9 %, druzí
komunisté (KSČM) by získali 16,6 %, TOP09 s podporou STAN by se
s 13,1 % umístila na třetím místě, jako další by následovala ODS
se 7,8 %, SPOZ se 7,2 % a na konec KDU-ČSL se 6,4 %.
16. srpna začala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.
Jediným bodem programu bylo rozpuštění sněmovny. Samotné
hlasování o rozpuštění proběhne v úterý 20. srpna. Pro rozpuštění je potřeba 120 hlasů. Pokud se sněmovna
rozpustí, prezident Miloš Zeman plánuje vypsání předčasných voleb na 25. a 26. října.
Telegraficky:
 Během celého týdne pokračoval soud s Davidem Rathem, Kateřinou Pancovou a Petrem Kottem.
 12. srpna spustilo Ministerstvo životního prostředí nový projekt s názvem „Zelená úsporám“.
 13. srpna zrušil městský soud v Praze osvobozující rozsudek Karlu Březinovi (ČSSD), který podle obžaloby
jako bývalý náměstek primátora pobíral neoprávněně plat v dozorčí radě pražského dopravního podniku.
 16. srpna byl odvolán z ministerstva financí Radek Šnábl, který působil jako poradce ministra pro otázky
mezinárodních arbitráží.
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