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Událost týdne: 

28. září byl spáchán útok na prezidenta republiky Václava Klause. Výtržník, který v Chrastavě na Liberecku na 

prezidenta několikrát vystřelil z plastové pistole, byl zadržen a později propuštěn na svobodu. Za útok mu hrozí 

až dva roky vězení. Kvůli selhání ochrany prezidenta odstoupil z funkce šéf útvaru pro ochranu 

prezidenta Jiří Sklenka. Kvůli možnému porušení povinností strážní služby řeší páteční incident Generální 

inspekce bezpečnostních sborů. 

27. září ukončil ministr zdravotnictví Leoš Heger zákaz prodeje nápojů s obsahem alkoholu 20 % a více s datem 

výroby před 1. 1. 2012 a pro nově vyrobené zboží s novým lihovým kolkem. Naopak Rusko zakázalo dovoz 

alkoholu z ČR, společně se stažením českých lihovin s datem výroby od 1. ledna do 26. září letošního roku 

z prodeje. 

27. září vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

hodnocení občanů hospodářské situace ČR a životní úrovně 

svých domácností za měsíc září 2012. Hodnocení současné 

ekonomické situace v ČR s porovnáním s předchozími 

měsíci jsou znázorněna v grafu.  

26. září schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona 

o zvýšení spotřební daně z cigaret a řezaného tabáku, 

kterou vyžaduje evropská směrnice a jež by měla přinést 

do státního rozpočtu příští rok 1,4 miliardy korun. Dále 

také sněmovna schválila vládní novelu zákona, která 

usnadní vyvlastňování pozemků a také jejich vykupování. Nyní se bude moci vlastníkovi pozemku navrhnout 

cena maximálně o 100 % vyšší oproti jeho aktuální hodnotě. Dále také sněmovna zrušila vyvlastňování 

pozemků z důvodu těžby nerostných surovin. 

26. září schválila Poslanecká sněmovna PČR návrh rozpočtu pro rok 2013 se schodkem ve výši 100 miliard 

korun, za předpokladu zvýšení DPH. 

Podle průzkumu SC&C a STEM/MARK pro Otázky Václava Moravce Speciál by v Ústeckém kraji vyhrála KSČM 

s 22 % hlasy voličů, druhá by skončila ČSSD s 20,5 %, třetí ODS s 14,5 %, Severočeši s 11,5 %, dále by se do 

zastupitelstva dostala TOP 09 s 5,5 %. DSSS by obdržela 4 %. V Olomouckém kraji by ČSSD získala 27,5 % hlasů, 

KSČM 20,5 %, ODS 16,5 %, TOP 09 10,5 %. Nezávislí a Koalice pro Olomoucký kraj by získali po 4,5 % hlasů. 

V Plzeňském kraji by získaly ODS, ČSSD a KSČM po 13,6 % hlasů, TOP 09 a Starostové 9,5 % a SPO-zemanovci by 

získali 6,7 % hlasů.  

Telegraficky: 

 26. září schválila sněmovna novelu školského zákona, která zavádí jednu verzi státní maturity. 

 Bývalá europoslankyně a šéfka strany Suverenita Jana Bobošíková získala 50 tisíc podpisů potřebných pro účast 
v přímé volbě prezidenta. 

 26. září schválila správní rada VZP prodloužení smluv na webový portál VZP se společností IZIP na dobu 

neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.   

 24. září vetoval prezident republiky Václav Klaus zákon ze dne 6. září 2012, o pojistném na důchodové spoření. 


