Týden

v české politice (5. – 11. 11. 2012)

Událost týdne:
7. listopadu schválila Poslanecká sněmovna PČR daňový balíček, se kterým spojil předseda vlády Petr Nečas
důvěru kabinetu. Od nového roku se tak mimo jiné zvýší DPH ze současných 14 % na 15 % v dolní sazbě
a z 20 % na 21 % v sazbě horní, ale zvýší se také sazba daně pro lidi s příjmem nad 100 tisíc měsíčně, daň
z nemovitosti atd. V tento den sněmovna přehlasovala také prezidentovo veto důchodové reformě, která od
nového roku zavádí možnost spořit na penzi u soukromých fondů.
6. listopadu uplynul termín pro odevzdání kandidatur s potřebnými podpisy či s podporou deseti senátorů
nebo dvaceti poslanců pro přímou volbu prezidenta. Oficiálními kandidáty se tak s největší pravděpodobností
stali - Jana Bobošíková, Vladimír Dlouhý, Jiří Dienstbier, Vladimír Franz, Jan Fischer, Táňa Fischerová, Tomio
Okamura, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl Sobotka a Miloš Zeman.
6. listopadu ukončili členství ve straně, a také v poslaneckém klubu VV, Josef Dobeš a Milan Šťovíček. Tentýž
den oznámil Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Marek Šnajdr, že se vzdají poslaneckého mandátu. 7. listopadu mandát
oficiálně složili a ve funkcích je nahradili Pavel Bohatec, Miroslav Bernášek a Roman Pekárek.
7. listopadu sněmovna přehlasovala také prezidentské veto k novele trestního zákoníku, podle které bude
možné zabavovat neplatičům alimentů řidičské průkazy, bude zkrácena lhůta pro podání nové žádosti o
podmíněné propuštění z věznice či zavedeno domácí vězení. Dále poslanci přehlasovali prezidentovo veto
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 8. listopadu přehlasovala Poslanecká sněmovna PČR senátní veto o
církevních restitucích. Zákon nyní musí schválit prezident. K tomuto zákonu chystá novelizace, která má zajistit
daň z příjmu z prodeje získaného majetku církvemi.
8. listopadu vydalo Evropské centrum pro práva Romů a Amnesty International tiskovou zprávu o nerovném
přístupu škol k romským dětem a selhávání vlády v jejich vzdělávání. Agentury uvedly, že vláda porušila
povinnost činit v dané oblasti určité kroky.
Podle posledních statistik výzkumné agentury Median by pro J. Fischera hlasovalo v přímé volbě prezidenta
32,5 % respondentů. M. Zeman by obdržel 24,5 % hlasů, K. Schwarzenberg 7,5 %, J. Dienstbier 7 % a P. Sobotka
by získal 5,5 % hlasů. V druhém kole byl přijatelným kandidátem se ziskem 50,5 % J. Fischer, M. Zeman skončil
s 38,5 % hlasů a se 14 % hlasů by byl přijatelný Vladimír Dlouhý. Voleb by se zúčastnilo 69,5 % dotázaných
respondentů.
9. listopadu požádal poslanec Roman Pekárek, který je nepravomocně odsouzen za korupci a byl vyžádán
k trestnímu stíhání vrchním soudem v Praze, o pozastavení členství v ODS. Roman Pekárek si však chce nadále
ponechat svůj poslanecký mandát.
Telegraficky:
 8. listopadu uvedl při interpelacích ve sněmovně ministr zdravotnictví Leoš Heger, že v ČR již 32. člověk podlehl otravě
metanolem v alkoholu.
 9. listopadu byl na návrh TOP 09 a Starostů odvolán z bezpečnostního a mandátového výboru předseda VV Radek
John, kvůli jeho návratu k novinářské profesi.
 Bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová opustila senátní Klub pro obnovenou demokracii, kvůli názorům Jiřího
Čunka a Tomio Okamury na řešení romské problematiky.
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