Týden

v české politice (2. 9. – 8. 9. 2013)

Událost týdne:
Dne 4. září Ústavní soud České republiky odmítl stížnost bývalého poslance Věcí veřejných Petra Skokana proti
postupu Poslanecké sněmovny během rozhodování o důvěře vládě Jiřího Rusnoka. Ústavní soud argumentoval
tím, že není kompetentní k tomuto projednávání, jelikož ústava mu tuto kompetenci nedává.
2. září odvolalo vedení České televize Pavlínu Kvapilovou z funkce šéfky Nových médií, kterou zastávala od října
2011. Kvapilová se v srpnu veřejně postavila za moderátorku Danielu Drtinovou v souvislosti s jejím odchodem
z pořadu Události komentáře.
2. září obvodní soud pro Prahu 1 zamítl návrh předběžného opatření, kterým chtěli někteří členové ČSSD
zabránit podání stranické kandidátky v Moravskoslezském kraji. Stejné rozhodnutí platí také pro Olomoucký
kraj. Tato rozhodnutí zatím nejsou pravomocná.
2. září předložil ministr financí v demisi Jan Fischer první návrh státního rozpočtu pro příští rok, který počítá se
schodkem ve výši 110 miliard korun. Rozpočet počítá s omezením výdajů pro ministerstva dopravy a školství.
Naopak více peněz ze státní pokladny by měly dostat resorty průmyslu a zemědělství.
3. září krajský soud v Praze vyhověl návrhu advokáta bývalé ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Pancové o
propuštění z vazby. Žalobce Petr Jirát podal na místě stížnost, která má odkladný účinek. Konečné rozhodnutí o
vazbě má v rukou Vrchní soud.
3. září pražská ODS potvrdila svoji kandidátní listinu v hlavním městě – do čela se postaví Miroslava Němcová,
která je kandidátkou občanských demokratů na předsedkyni vlády, na druhém místě kandidátky bude bývalý
primátor Prahy Bohuslav Svoboda a na třetím místě bývalá poslankyně Jana Černochová.
5. září místopředseda strany SPOZ Vladimír Kruliš informoval veřejnost, že současný ministr zemědělství
v demisi Miroslav Toman bude za stranu kandidovat v předčasných volbách. Toman je tak již třetím ministrem
Rusnokovy vlády, který bude za SPOZ kandidovat.
5. září podepsal prezident novelu zákona, která umožní dorovnání slovenských důchodů lidem, kteří mají kvůli
rozpadu Československa nižší penze. Tato kompenzace má odstranit rozdíly mezi důchodem, který by lidé
pobírali, kdyby ho vyplácela pouze česká strana.
7. září oznámil advokát Václav Láska, že bude v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat za
Stranu Zelených (SZ) ve Středních Čechách. Definitivně to pak potvrdili delegáti SZ v Kolíně.

Telegraficky:
 Věci veřejné oznámily, že se nezúčastní předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Někteří členové strany
však budou kandidovat za stranu Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury.
 Strana svobodných občanů představila ve středu 4. září svůj program, ve kterém prosazuje například
zrušení daně z příjmu. V Praze stranu povede do voleb předseda Petr Mach.
 Senátor Tomio Okamura bude kandidovat v čele kandidátky svého hnutí Úsvit přímé demokracie ve
Středočeském kraji.
 Úřadující předseda ODS Martin Kuba bude ve volbách kandidovat jako lídr strany v Jihočeském kraji.
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