Týden

v české politice (26. 8. – 1. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 28. srpna podepsal prezident republiky Miloš Zeman návrh na rozpuštění Poslanecké sněmovny.
Prezidentovo rozhodnutí vstoupilo v platnost v 11h dopoledne, kdy rozhodnutí hlavy státu vyšlo ve Sbírce
zákonů. Právě od té chvíle musí prezident vyhlásit volby tak, aby se odehrály do 60 dnů od rozpuštění
sněmovny. Prezident dříve uvedl, že termín předčasných voleb stanoví na 25. – 26. října 2013, což Hrad
oficiálně potvrdil.
26. srpna byla odvolána ze sboru poradců prezidenta republiky předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová.
Prezident odvolání zdůvodnil tím, že Brožová u něj ztratila důvěru, když se nedistancovala od rozhodnutí
Nejvyššího soudu v kauze tří exposlanců ODS.
27. srpna potvrdil Martin Bursík, který minulý týden vystoupil ze SZ, že zakládá novou stranu LES (Liberálně
ekologická strana), ta oznámila 30. srpna, že sehnala potřebných 15 tisíc podpisů pro registraci u Ministerstva
vnitra. Strana LES se rozhodla kandidovat v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny.
28. srpna oznámil bývalý prezident České republiky Václav Klaus, že nehodlá kandidovat v předčasných
parlamentních volbách, které se uskuteční v říjnu 2013.
28. srpna sdělil ministr práce a sociálních věcí František Koníček, že starobní důchody by se měly v příštím roce
zvednout v průměru o 65 korun. Starobní důchody zvyšuje vláda svým nařízením.
28. srpna chválila vláda ČR plán jak předcházet bezdomovectví, koncepce, která má definitivně fungovat do
roku 2020, obsahuje opatření v oblastech bydlení, sociálních službách a zdravotní péči. V ČR je aktuálně přes
30 tisíc bezdomovců.
29. srpna potvrdilo hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, že za stranu bude ve volbách do Evropského parlamentu
kandidovat jako lídr bývalý eurokomisař Pavel Telička. Telička také hnutí ANO 2011 podpoří v předčasných
parlamentních volbách. Strana SPOZ definitivně potvrdila, že za ni bude ve Zlínském kraji kandidovat současný
hradní kancléř Vratislav Mynář.
30. srpna zasedla Státní volební komise, která rozhodla losem, že Češi žijící v cizině budou vybírat poslance ve
Středočeském kraji. Středočeský kraj se stane poprvé voličským krajem pro zahraniční voliče, v letech 2006 a
2010 to byl kraj jihočeský.
30. srpna sdělila médiím Jana Bobošíková, že byl vytvořen volební blok stran a hnutí s názvem Hlavu vzhůru,
kterou má podpořit ve volební kampani bývalý prezident Václav Klaus. Blok tvoří vedle Suverenity Jany
Bobošíkové uskupení Uzdravme naši politiku, iniciativa D. O. S. T., Jihočeši 2012, Volba pro Kladno či Pražští
starostové. Zapojí se také bývalí politici ODS Michal Doktor, Tomáš Úlehla a Boris Šťastný.

Telegraficky:
 Novým kanadským velvyslancem v ČR byl jmenován Otto Jelinek, nahradí ve funkci Valerii Raymondovou.
 Bývalý poslanec ODS Jiří Janeček v pondělí 26. srpna oznámil, že opouští stranu a bude následovat kroky
Václava Klause.
 27. března pokračoval soud s Davidem Rathem, Kateřinou Pancovou a Petrem Kottem.
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