Týden

v české politice (16. 12. – 22. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 19. prosince schválila Poslanecká sněmovna návrh státního rozpočtu na rok 2014. Ten počítá se schodkem
112 miliard. Rozpočet předložila úřednická vláda Jiřího Rusnoka. Pro hlasovalo 109 z přítomných 194 poslanců,
proti jich bylo 39. Návrh nyní dostane k podpisu prezident, Senát o něm nehlasuje.
16. prosince doporučil mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, aby poslanci vydali Bronislava
Schwarze (ANO) k trestnímu stíhání. Schwarz je souzen pro podezření ze zneužití pravomoci a omezování
osobní i domovní svobody.
16. prosince předala Livia Klausová pověřovací listiny slovenskému prezidentovi Ivanu Gašparovičovi. Klausová
se tak stala oficiální velvyslankyní České republiky na Slovensku.
18. prosince oznámil prezident republiky Miloš Zeman, že v březnu jmenuje současného předsedu vlády
v demisi Jiřího Rusnoka členem bankovní rady České národní banky. Rusnok tak obsadí místo po Evě
Zamrazilové, které končí šestiletý mandát. Bankovní rada ČNB, v jejímž čele nyní stojí guvernér Miroslav
Singer, určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních.
19. prosince vydala agentura STEM zprávu k aktuálním stranickým preferencím
politických stran. Kdyby se v těchto dnech konaly volby do Poslanecké sněmovny,
vítězem by se stalo hnutí ANO 2011, které by volilo 17,1 % lidí. Druhá ČSSD by
získala 14,8 % hlasů, třetí KSČM by volilo 12,2 % občanů. Následuje TOP 09 (7,6 %),
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (5,6 %), ODS (4,9 %) a KDU-ČSL (4,7 %).
Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru
dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni
jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou
stranu. Průzkum proběhl ve dnech 2. – 9. prosince 2013 a zúčastnilo se ho 1078
respondentů.
20. prosince zveřejnila agentura STEM průzkum týkající se církevních restitucí - vrácení majetku církvím
považuje za spravedlivé 30 % lidí, zbývajících 70 % si myslí opak. Na přímou otázku, zda souhlasí s platným
zákonem o církevních restitucích, ale kladně odpovědělo jen 22 % Čechů, 78 % je proti.
21. prosince odsouhlasil celostátní výbor KDU-ČSL nabídku na rozdělení míst ve vznikající koaliční vládě ČSSD,
hnutí ANO a lidovců. Podle ní by lidovci měli ministra zemědělství, kultury a jednoho bez portfeje. Na
Ministerstvo kultury zamíří bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman a Ministerstvo
zemědělství povede místopředseda strany Marian Jurečka.

Telegraficky:
 Dne 16. prosince rezignoval na post ředitele pražského magistrátu Martin Trnka,
 dne 18. prosince požádal kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář o bezpečnostní prověrku,
 dne 19. prosince Poslanecká sněmovna definitivně zvolila předsedy šesti stálých komisí,
 dne 20. prosince dopoledne skončil program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám na
rekonstrukci a zateplení rodinných domů.
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