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ČSSD propadla, doplatila na daňové plány
ČSSD, která si v březnu zvolila nové vedení, prchají voliči.
Alespoň podle aktuálního průzkumu Trendy Česka, který pro
ČT připravila společnost TNS
Kantar.
Soc. dem. proti únoru ztratila
2,5 procentního bodu a volilo by
ji pouhých 12,5 procenta. Těsně
ji dotahují komunisté, kteří si naopak o 1,5 bodu polepšili.

Volební model

KDU-ČSL
12 (14)

(v závorce volební výsledek)
Dotazování proběhlo
od 4. 3. do 24. 3. 2017
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„Za úbytkem podporovatelů
ČSSD v prvním týdnu dotazování může být také fakt, že na sjezdu ČSSD mimo jiné zazněla

SPD
12 (14*)
TOP 09
12 (26)

Pravděpodobné
rozdělení 200 křesel

KSČM
29 (33)

Hnutí ANO, které je
na prvním místě,
by soc. dem.
předstihlo téměř
o dvacet procent
Hnutí ANO, které je na prvním
místě, by soc. dem. předstihlo téměř o dvacet procent a získalo by
32 procent hlasů.
Šetření se konalo v období 3.–
24. března, odráží tedy i výsledky volebního sjezdu soc. dem ve
dnech 10. a 11. března. Slabý výsledek podle analytiků ovlivnilo
právě dění na sjezdu a kolem něj.
„Ještě před sjezdem byl Bohuslav Sobotka kritizován za upřednostnění sjezdu své strany před
summitem EU, kde Českou republiku zastupoval Robert Fico,
slovenský předseda vlády,“ píše
se v analýze.

ANO 81 (47)
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20 (16)

(v závorce volební zisk)

)* volební zisk původního politického hnutí Úsvit
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KDU-ČSL TOP 09

možnost zrušení bohumínského
usnesení z roku 1995, které
označil Bohuslav Sobotka za
překonané. Otevřeně tak připustil
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Piráti

možnost spolupráce s KSČM,
a to případně i na vládní úrovni,“
míní analytici.
„Následně pak přišla ČSSD

2,5
(3,19)
SZ

Kantar TNS pro ČT, PRÁVO-ti

Jan Martinek

s návrhem progresivního zdanění, a to ve čtyřech pásmech, přičemž vyšší zdanění, než je v současnosti, by se týkalo již lidí

s hrubým příjmem nad 40 tisíc Kč.
Tento návrh byl vzápětí kritizovaný celou řadou odborníků,“
stojí v analýze. Podle ní se ale
voliči ČSSD začali ve druhém
týdnu šetření vracet.
S výsledkem, který je podle
TNS Kantar nejslabší za dva roky, kontrastuje šetření CVVM
z minulého týdne, který ČSSD
přisoudil téměř o deset procent
více (22 procenta), zatímco ANO
na tom bylo téměř stejně (32,5
procenta).

Lidovci a STAN
mají šanci
Jen o procento méně by podle
Trendů Česka měla KSČM (11,5
procenta). Do Sněmovny by se
dostalo hnutí SPD Tomia Okamury, které by se 6,5 procenta
dosáhlo stejného výsledku jako
TOP 09, a také KDU-ČSL, pokud by kandidovala samostatně.
Na čtyři procenta by dosáhlo
hnutí Starostů a nezávislých. Matematickým součtem by tak koalice STAN a lidovců mohla do
Sněmovny těsně projít, dvoukoalice totiž potřebuje aspoň deset
procent.
ODS, která od minulého měsíce o dvě procenta oslabila, by
měla 8,5 procenta.
Šanci projít do dolní komory
parlamentu by měli i piráti se
čtyřmi procenty.

Slib soc. demokratů zdanit náhrady církvím pohřben

(Pokračování ze str. 1)
Sám premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) minulý týden připomněl, že pokud se poslanci nezačnou jakýmkoli návrhem
zabývat na dubnové schůzi, která
začíná v úterý, není šance na dokončení celého legislativního
procesu. Na programu jsou tři
stovky různých návrhů, které poslanci v žádném případě nemohou během tří týdnů projednat.

„Měli jsme to
aspoň zkusit“
Návrhy na zdanění náhrad církvím rozhodně nepatří k těm
prioritním. A nic na tom nemění
fakt, že soc. dem. před sněmov-

ními volbami v roce 2013 na kritice restitucí postavila svou předvolební kampaň a že hnutí ANO
zdanění v minulých měsících
slovně podporovalo.
S pádem dvou restitučních návrhů pod stůl počítá také šéf sněmovního ústavně-právního výboru a kritik vlastní strany Jeroným
Tejc (ČSSD). Právě on po loňských krajských volbách tvrdil,
že prohra Sobotkovy strany je také důsledkem nesplněného slibu.
Tejc u případného dalšího pokusu už nebude, protože minulý týden oznámil, že kvůli nesouhlasu
s vedením ČSSD do podzimních
voleb nepůjde.
„Každý slib, který dáváme vo-

ličům, bychom si měli rozmyslet, a pokud ho dáme, tak bychom ho měli plnit i přes výhrůžky koaličních partnerů,“ řekl
Právu. Zacílil tak na postoj koaličních lidovců, jejichž představitelé při projednání komunistického a jihočeského krajského
návrhu ve vládě pohrozili, že vypovědí koaliční smlouvu a kabinet opustí.
Podle zákona o církevních restitucích, schváleného v minulém
volebním období, má stát církvím vyplatit do roku 2043 celkem 59 miliard korun za nevydaný majetek. S inflací by to mohlo
být až 100 miliard.
Přehlíživý přístup se nelíbí ani

staronovému jihočeskému hejtmanovi
Jiřímu
Zimolovi
(ČSSD).

„Je to špatný signál“
„Je mi to líto. Přiznal-li zákonodárce krajským samosprávám
možnost podávat své zákonodárné iniciativy, měli by k nim poslanci přistupovat se vší vážností a v rámci časových možností je
projednat,“ řekl. „Pokud se to neděje, je to špatný signál do regionů, že se jejich návrhy poslanci
zabývat nechtějí,“ dodal.
Už předložení návrhu zákona
loni v červnu vyvolalo spor mezi
premiérem a šéfem soc. dem. Bohuslavem Sobotkou a hejtmanem

Zimolou. Sobotka nařkl svého
partajního kolegu ze získávání
předvolebních bodů. Podle premiéra by návrh zákona nejspíš
neuspěl u Ústavního soudu.
„Názor pana premiéra je, při
vší úctě, názorem jednoho z 200
poslanců,“ komentoval nyní Sobotkova slova Zimola. Připomněl, že většina zastupitelů Jihočeského kraje tak rozhodla,
a navzdory různorodému nálepkování by se proto iniciativou
měli poslanci zaobírat.
„Počítali jsme i s variantou, že
náš návrh nebude většinou
schválen, to je demokracie. Nepočítali jsme ale s tím, že naše
zákonodárná iniciativa se ani na

stůl poslanců nedostane,“ uvedl
hejtman.
Sám prý se pokoušel s některými poslanci domluvit, aby návrh zákona byl pevně zařazen,
a tudíž by se alespoň zahájila debata, ale – jak dodal – zjevně jich
nebylo dost na to, aby se tomu
tak stalo.
Na stranu Jihočechů se veřejně postavil prezident Miloš Zeman při své loňské návštěvě kraje. Zeman připomněl svou
zkušenost ještě z bývalého Federálního shromáždění, kdy podle
něj vedoucí představitelé církví
při první vlně restitucí v devadesátých letech slibovali, že je to
jejich poslední požadavek.

(Pokračování ze str. 1)
„Školám státní přijímačky
v ničem nepomohou. Není tam
ani nastaveno minimum pro přijetí, takže ani původní záměr přijímaček, že má jediný test vytřídit zrno od plev, což je hrůza,
vůbec nesplní,“ řekl Právu ředitel
Waldorfského lycea v Praze Ivan
Smolka.
„Když mají školy málo uchazečů, stejně vezmou všechny
a nezáleží na výsledcích v testu.
Celé to vede k centralizaci, ale je
to jen zbytečná a drahá hračka,“
dodal.
Povinné přijímačky kritizoval
vždy a dnes jen uvažuje, jak
změní jejich dosavadní výběrové
řízení. Škola o uchazeče nouzi
nemá a u státních maturit patří
její absolventi mezi premianty.

Nicméně výběr studentů prý neodpovídá požadavkům státních
testů.
„Budeme to muset nějak překousnout. Určitě ale budou případy, kdy kvůli státním přijímačkám přijmeme studenta, kterému
nebude studium u nás vyhovovat,“ řekl.

Bič na deváťáky
Například státní testy zkoumají znalosti větného rozboru, ale
škola na nich nebazíruje. „U nás
se proto bude nově psát školní
sloh, kde chceme zjistit, jestli
umí uchazeč dát dohromady souvislý text, zda tam nebude samá
hrubka. Nepožadujeme, jestli
umí zaškrtávat slovní druhy
v testu,“ uvedl.
Dalším kritériem pro přijetí

KSČM ve ztrátě 9 miliónů
KSČM loni hospodařila se
ztrátou 9,2 miliónu korun, a to
i přes to, že předloni byla v černých číslech. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou komunisté
zveřejnili na svém webu.
V loňském roce měla KSČM
náklady zhruba 147,5 miliónu
korun, z toho 27,4 miliónu vydala na volby, skoro 42 miliónů na
platy a téměř 10 miliónů na sociální pojištění.
Výnosy komunistů činily
139,3 miliónu, z toho 79,5 miliónu přispěl státní příspěvek na
volební náklady a na činnost
strany. KSČM získala téměř 17
miliónů na členských příspěvcích a skoro 11 miliónů na darech.
Nejvíce peněz věnovala straně

Jana Čunátová, která za komunisty neúspěšně kandidovala
v posledních dvou senátních volbách v Praze 11. Do Senátu se
nedostala, ale do stranické kasy
přispěla 364 tisíci korunami. 237
tisíc poskytl předseda Vojtěch Filip.
Hodnota dlouhodobého majetku strany se loni snížila o 700 tisíc korun na 104,2 miliónu korun. KSČM nemá žádné
bankovní úvěry ani půjčky.
Jak už Právo dříve uvedlo, se
ztrátou hospodařily téměř všechny politické strany. Nejvíc prohospodařila ČSSD, je ve ztrátě
180 miliónů kvůli sporu se zesnulým Zdeňkem Altnerem.
V černých číslech skončila jen
ODS.
(tin, ČTK)

budou i nadále osobní pohovory,
které mají ve škole velký význam. „Když v pohovorech nesplní limit, tak je úplně jedno,
jestli bude v jednotných testech
výborný,“ zdůraznil Smolka.
Obává se jen, že někteří rodiče
neúspěšných uchazečů si budou
stěžovat, jakmile škola zveřejní
výsledek z testu nejslabšího
uchazeče, který byl přijat: „Pokud jeho dítě získá v testech víc
bodů než ten nejslabší, tak může
napadnout naši část přijímaček,
že není objektivní.“
První termín státních přijímaček je pro čtyřleté a nástavbové
obory stanoven na 12. dubna,
druhý na 19. dubna. Uchazečů
o studium šestiletých a osmiletých gymnázií se týkají termíny
18. a 20. dubna.

Foto ČTK – Slavomír Kubeš

Šok plošných přijímaček přichází

MILIONTÝ NÁVŠTĚVNÍK prošel včera branami hradu a zámku Bečov nad Teplou na Karlovarsku. Netrpělivě očekávaným hostem se stal Marek z Karlových Varů (druhý zprava), který si zakoupil rodinnou vstupenku s ženou Milenou (vlevo) a syny Lukášem (druhý zleva) a Danielem.

Šéf dopravky odmítl, že milión
aut nemá filtr pevných částic
V Česku nemůže jezdit jeden
milión dieselových aut bez filtru
pevných částic. Tolik aut není
v registrech ministerstva dopravy.
V Otázkách Václava Moravce to
včera uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.
Na nebezpečí velkého počtu aut
bez filtrů nedávno upozornil
ÚAMK a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO),
který se chce s ministrem dopravy
Danem Ťokem (ANO) a ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD) bavit o tom, zda by
emise nemohla měřit policie při
silničních kontrolách.

„Diskutoval jsem o tom s ministerstvem dopravy a bylo mi řečeno, že tolik vozů ani není v registru vozidel,“ řekl včera Lerch.
Podle ředitele dopravní policie
by číslo jeden milión aut znamenalo, že nemají filtr v podstatě
všechna auta, která by ho měla
mít. Podle něj by se měly údaje
analyzovat podrobněji.
Lerch uvedl, že se případné debatě okolo filtrů nebrání. Upozornil však, že policie se má zaměřovat na plynulost a bezpečnost
dopravy. „Nechci ale problém bagatelizovat,“ řekl Lerch.
Filtry by měly být ve všech vo-

zech jezdících na naftu zhruba od
roku 2004. Jejich účelem je zachytávat rakovinotvorné pevné
částice, aby se nedostávaly z výfukového potrubí do ovzduší.
Policie k měření emisí nemá
mobilní zařízení. Pokud zjistí vizuální závadu, tak může kontrolované auto poslat do stanice technické kontroly, která však může
být nejvýš čtyři kilometry daleko.
Za chybějící filtr může majitel vozu dostat pokutu až 50 000 korun.
Pokutu uděluje správní orgán.
Statistiky, kolik pokut bylo uděleno, by podle Lercha mělo mít ministerstvo dopravy.
(ČTK)

Pelikán:
Potřebujeme
nové věznice
Česko by podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána
(ANO) mělo vystavět nové věznice, ale také zlepšit práci s odsouzenými. Hlavním problémem
je totiž podle něj recidiva, kvůli
které se vězni za mříže často vracejí.
Šéf justičního resortu to řekl
včera v diskusním pořadu televize Prima.
Ke konci března bylo v tuzemských věznicích celkem téměř 23
tisíc odsouzených nebo vazebně
stíhaných, což znamená naplnění kapacity na téměř 110 procent.
(jt)

