Týden

v české politice (21. 5. – 27. 5. 2012)

Událost týdne:
22. května poprvé v historii byl na zasedání imunitního a mandátového výboru mimo Poslaneckou
sněmovnu poslanec David Rath, který byl dopraven policejní eskortou ze zadržovací vazby. Výbor
jednohlasně doporučil zbavit D. Ratha imunity. Současně byla vydána zpráva, že 5. června se bude
moci D. Rath s největší pravděpodobností zúčastnit jednání sněmovny, která rozhodne o jeho vydání
či nevydání k trestnému stíhání. KSČM a ODS se nevyjádřily a ČSSD, VV a větší část TOP 09 deklarovaly
stanovisko pro.
25. května senát podpořil návrh na zrušení doživotní imunity. Návrh J. Kubery, který se téměř neliší
od v minulém měsíci zamítnutého návrhu, schválilo 52 senátorů z 57 přítomných.
24. května předal Leo Steiner (předseda karlovarské KDU-ČSL) policii informace o korupci při
přerozdělování evropských dotací v Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Leo Steiner ukončil pracovní
poměr na úřadu regionální rady Sevrozápad v pozici ředitele odboru řízení operačního programu,
který má na starosti čerpání dotací. Úřad Severozápad v čele s ředitelem Pavlem Markvatem (ODS)
podal na L. Steinera 25. května trestní oznámení pro pomluvu.
Dalším kolem pokračovaly primárky ODS na prezidentské křeslo mezi Přemyslem Sobotkou a
Evženem Tošenovským v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde poměrně jednoznačně vyhrál opět P.
Sobotka v poměru hlasů 283 : 101 v Plzeňském kraji a 133 : 42 v Karlovarském kraji.
23. května proběhla na některých místech České republiky stávka zemědělců proti zrušení dotace na
zelenou naftu a zavedení daně z nešumivého vína. Asociace soukromých zemědělců navrhuje několik
kompromisních řešení, například snížení současné 60 % slevy na naftu na 50 či 40 %.
23. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Socilogického ústavu AV ČR tiskovou zprávu
o stranických preferencích a volebním modelu v květnu 2012. V současných hypotetických volbách by
vyhrála ČSSD s 36,5 % hlasů. KSČM by získala 21,5 %, ODS 17 %, TOP 09 10,5 % a KDU-ČSL 5,5%.
Senátoři podpořili změnu zákona o snížení sazby daně z přidané hodnoty na knihy, noviny, pomůcky
pro zdravotně postižené ze sazeb 14 a 20 % na 10. Nyní návrh zákona poslali do poslanecké
sněmovny.
23. června si VV budou volit nové vedení strany. O post předsedy strany se utká současný předseda
VV Radek John a bývalý hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, který byl od roku 2002 do roku 2009
členem ODS.

Telegraficky:
- Bývalý ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek, který nazval svoji bývalou sekretářku Marcelu
Urbanovou lhářkou a prostitutkou, musí podle soudního nařízení zaplatit odškodné 80 tisíc korun.
- Andrej Babiš v rozhovoru pro ihned.cz uvedl, že do parlamentu kandidovat nebude.
- Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek potvrdil, že od 1. ledna 2013 začne reforma penzí,
tedy zavedení individuálního spoření u soukromých penzijních pojišťoven.
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