Týden

v české politice (16. 9. – 22. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 18. září předložil ministr financí v demisi Jan Fischer vládě návrh státního rozpočtu na rok 2013. Rozpočet
počítá se schodkem 112 miliard korun, což je o 2 miliardy více, než ministr Fischer původně plánoval. Fischer
dále uvedl, že počítá s navýšením plateb pro státní pojištěnce o 4,7 miliard korun. Dále by se měly o 2 %
navýšit mzdové prostředky ve státní správě a posílit finanční složka u ministerstva vnitra, což podle Fischera
otvírá prostor pro nábor nových policistů. Vláda bude rozpočet schvalovat během příštího týdne.
16. září vydala agentura STEM preference politických stran na měsíc září. Výzkum byl prováděn od doby, kdy
vypukla aféra kolem tehdejšího premiéra Petra Nečase až po začátek předvolební kampaně. Celkově
preference zavedených stran poklesly. V Poslanecké sněmovně by se
podle průzkumu objevilo sedm stran. Vítězem voleb by se stala ČSSD
s 21, 9 % hlasů, druhá KSČM by získala téměř o polovinu hlasů méně –
10,5 %. Třetí TOP09 a STAN by se se ziskem 9, 1 % umístila třetí
následována ODS se 7,6 %, hnutím ANO 2011 5,2 %, a SPOZ s 5,1 %.
Nejvíce hlasů podle průzkumu ztratila ODS - a to 5,1 % procentních bodů,
ČSSD si pohoršila o 4,4 procentní body a TOP09 a STAN o 3,9 procentních
bodů. Podle průzkumu by se k volbám dostavilo 59 % občanů ČR. 23%
občanů ještě neví, zda se voleb zúčastní.
17. září oznámil ministr práce a sociálních věci v demisi František Koníček, že od ledna by se měly důchody
zvednout v průměru o 45 korun. Pevná část penze by se měla zvednout od 10 korun, procentní díl, který se
vypočte podle příjmu, by se měl v průměru zvednout o 35 korun.
18. září odcestoval prezident Miloš Zeman na první státní návštěvu do Bruselu, kde se setkal s předsedou
Evropské komise José Barrosem a předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem. Následující den se
prezident Zeman setkal s předsedou Evropské rady Hermanem Van Rompuyem a generálním tajemníkem
NATO Andersem Foghem Rasmussenem.
18. září odsouhlasila vláda ČR jmenování 40 nových soudců, kteří byli navržení ministryní spravedlnosti
v demisi Marií Benešovou. Z navržených kandidátů je 23 žen a 17 mužů. Většině kandidátů je do 35 let. Mezi
čtyřicítku kandidátů patří také bývalý ústavní soudce Miloslav Výborný, který by měl působit na Nejvyšším
správním soudu.
20. září oznámil na tiskové konferenci předseda vlády v demisi Jiří Rusnok, že vláda nevyhoví požadavku
odborů, aby byl v následujícím roce překročen tříprocentní deficit veřejných financí, který po zemích požaduje
EU. Odbory uvedly, že by vláda měla více podpořit investice.
22. září vydala společnost Herzmann ve spolupráci s agenturou PPM Factum studii, ve které se uvádí, že 65 %
občanů si v Poslanecké sněmovně přeje nové subjekty, 25 % občanů preferuje zavedené strany a 10 % neví.

Telegraficky:
 Dne 17. září v 16 hodin skončila lhůta politickým stranám a hnutím pro přihlášení do předčasných voleb.
Kandidátky celkově odevzdalo 24 uskupení.
 Těžební firma New World Resources (NWR) se rozhodla od 31. 12. 2013 uzavřít důl Paskov na FrýdeckoMístecku, pokud stát firmě finančně nepomůže. Premiér Rusnok finanční pomoc odmítl.
 Ve dnech 21. – 22. září proběhly v Ostravě Dny NATO.

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2013
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracoval: Lukáš Rieger

