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Událost týdne: 

27. prosince podal senátor Tomio Okamura ústavní stížnost proti vyřazení z prezidentských voleb, 

v níž například žádá přesunutí termínu a vypuštění hranice získání 50 tisíc podpisů pod petiční archy. 

28. prosince podal bývalý disident a předseda strany Pravý Blok Petr Cibulka ústavní stížnost s žádostí 

o odložení voleb do doby, než dojde k úpravě zákona o prezidentské volbě. 

27. prosince podepsal prezident republiky Václav Klaus zákon o státním rozpočtu České republiky na 

rok 2013. 29. prosince podepsal V. Klaus novely zákonů o sociálně-právní ochraně dětí                           

a o zaměstnanosti, které schválili 28. prosince senátoři. 

27. prosince oznámil mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej, že se Útvar pro odhalování korupce 

a finanční kriminality začal zabývat projektem elektronických zdravotních knížek IZIP na začátku 

prosince, ještě v období vedení VZP Pavlem Horákem. 

27. prosince vydala agentura STEM tiskovou zprávu o důvěře občanů v nejvyšší ústavní instituce. 

Výsledky výzkumu jsou znázorněny níže v grafu. 28. prosince vydala agentura STEM tiskovou zprávu o 

tom, jak společnost vnímá rozdělení 

Československa. 37 % dotázaných 

respondentů považuje rozdělení za dobré,   

36 % dotázaných za špatné a 27 % 

respondentů nedokázalo odpovědět. 

27. prosince vydalo Centrum pro výzkum 

veřejného mínění Sociologického ústavu AV 

ČR tiskovou zprávu o názorech občanů        

na hospodářskou situaci v ČR a o životní 

úrovni domácností. Celkem 46 % respondentů hodnotilo aktuální ekonomickou situaci v ČR                 

za špatnou, 21 % za velmi špatnou, 26 % dotázaných uvedlo, že situace není ani dobrá ani špatná a      

6 % respondentů uvedlo, že je situace dobrá. V otázce o hodnocení občanů jejich životní úrovně 

uvedlo 37 % dotázaných, že mají dobrou životní úroveň své domácnosti. Za špatnou svoji životní 

úroveň označilo 24 % dotázaných a 39 % charakterizovalo životní úroveň své domácnosti jako ani 

dobrou, ani špatnou. 

28. prosince na základě doporučení hospodářského výboru Senát PČR odmítnul hlasovat o zákoně       

o růstu platů soudců, senátorů a poslanců. Pro odmítnutí hlasování o zákoně hlasovalo celkem 57 

senátorů, 11 jich bylo proti. Nyní tak předloha vládního zákona míří k podpisu prezidenta republiky. 

Pokud bude zákon schválen, získají soudci od ledna 2,75násobek průměrné mzdy. Poslanci a senátoři 

navíc nebudou ze svých náhrad odvádět odvody na zdravotní a sociální pojištění.  

Dle zprávy o životním prostředí v roce 2011 zemřelo v uvedeném roce celkem 16 050 obyvatel  České 

republiky kvůli znečištěnému ovzduší. Podle zprávy je dlouhodobě nejvíce znečištěné ovzduší na 

Ostravsku. 


