Týden

v české politice (23. 9. – 29. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 23. září vydala agentura STEM průzkum, ve kterém agentura zjišťovala názor občanů k prezidentskému
úřadu a přímé volbě hlavy státu. Téměř 80 % respondentů považuje zavedení přímé volby hlavy státu za
správné rozhodnutí. 90 % respondentů si myslí, že prezident republiky by měl být nadstranický a 60 %
respondentů preferuje prezidenta s rozsáhlými pravomocemi. Výzkum byl prováděn ve dnech 29. srpna až 8.
září. Odpovídalo 1093 respondentů.
23. září rozhodlo zastupitelstvo městské části Praha 10 odkoupit polovinu dvojvily bratří Čapků. Odkoupení vily
podpořil ministr kultury v demisi Jiří Balvín. Radnice Prahy 10 by měla za část vily zaplatit 43, 891 milionů
korun. Dvojdomek byl postaven v roce 1923-1924. Karel Čapek ve vile pobýval až do své smrti v roce 1938.
24. září zveřejnila agentura STEM průzkum, ze kterého vyplývá, že 94 % občanů České republiky vidí korupci
jako vážný problém. Podle průzkumu se však 51 % z nich domnívá, že situace v České republice se posunula
k lepšímu. Nejvíce tento pozitivní posun vnímají voliči TOP 09 (74 %) a KDU-ČSL (64 %).
25. září zaslal Krizový štáb nemocnic odborů a pacientů Ministerstvu zdravotnictví návrh novely úhradové
vyhlášky, podle které by mělo jít do nemocnic v posledním čtvrtletí roku 2013 více peněz. Konkrétně novela
obsahuje zvýšení záloh od zdravotních pojišťoven pro říjen, listopad a prosince o 15 % a pěti procentní
navýšení úhrady na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů nemocnic.
26. září zveřejnil Radiožurnál zprávu, ve které uvádí, že má k dispozici materiály ministerstva průmyslu, podle
kterých se ministerstvo obává ztrát části peněz z EU. Ztráty hrozí kvůli novým pravidlům pro státní podporu,
kterou plánuje schválit Evropská komise (EK). Podle návrhu chce EK stanovit limity pro maximální výši podpory,
kterou může stát určité firmě poskytnout. Podpora, která bude převyšovat částku 100 milionů eur, by musela
být schválena EK, což by znamenalo značné zdržení toků peněz do České republiky.
26. září vydala agentura STEM průzkum, ve kterém si 42 % občanů přeje mít v Poslanecké sněmovně stávající
počet stran. Celkem 41 % občanů preferuje ještě méně stran než v současnosti a pouze 17 % z nich si přeje,
aby v Poslanecké sněmovně bylo více stran než doposud.
27. září zveřejnila agentura STEM volební model na druhou polovinu září 2013. Volební model vyjadřuje
předpokládaný výsledek voleb, pokud by se uskutečnily v době provedení
výzkumu. Volby by vyhrála ČSSD S 28 %, což je mírné oslabení oproti minulému
výzkumu. Druhá zůstává KSČM se 17 %. Třetí místo obsadila ODS, kterou by
volilo 12,5 %. ODS se tak po dlouhé době dostala do pozice lídra pravicových
stran. Následuje TOP 09 a STAN s 11 %, ANO 2011 Andreje Babiše s 10%, SPOZ 5,
5%, KDU-ČSL s 5,5 %. V Poslanecké sněmovně by usedlo sedm stran. Voleb by se
účastnilo 65 % občanů. Průzkumu se mezi 15. až 21. zářím zúčastnilo 1043 lidí
starších 18 let.
Telegraficky:
 Dne 24. září prohlásil prezident Miloš Zeman, že navrhne, aby Důl Paskov byl financován prostřednictvím
bytů společnosti OKD.
 Vláda schválila rozpočet na rok 2014 se schodkem 112 miliard korun.
 Dne 27. září hradecký krajský výbor Strany práv občanů-Zemanovci (SPOZ) vyloučil ze strany Vladimíra
Drymla, Ottu Salače a Františka Ludvigha.
 Dne 27. Září se premiér v demisi Jiří Rusnok se zúčastnil všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN
v New Yorku.
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