Týden

v české politice (19. 5. – 25. 5. 2014)

Událost týdne:
Dne 23. května začaly volby do Evropského parlamentu. Česká republika byla jedním volebním obvodem, ve
kterém se o křesla v Evropském parlamentu utkalo 39 stran a uskupení. Strana, která v poměrném volebním
systému překročila 5% uzavírací klauzuli, měla nárok na získaní křesla v Evropském parlamentu. Celkem se
rozdělovalo v České republice 21 křesel. Volby skončily 24. května
ve 14h. Oficiální výsledky byly známy až 25. května, jelikož většina
zemí Evropské unie volila do Evropského parlamentu až v neděli.
Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011, které oslovilo 16,1 %
voličů, na druhém místě skončila TOP 09 s 16 %, třetí místo patří
ČSSD, která získala 14,2 %. Následují KSČM (11 %), KDU-ČSL (10
%), ODS (7,7 %) a Svobodní (5,2 %). Volební účast v České
republice byla druhá nejnižší v celé EU - 18,2 %.
(zdroj: www.ceskatelevize.cz)
19. května oznámila kancelář Pražského hradu, že se prezident České republiky Miloš Zeman rozhodl udělit
nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva Nicholasi Wintonovi. Svůj úmysl udělit mu vysoké vyznamenání
sdělil Zeman Wintonovi v blahopřejném dopise, který mu zaslal k životnímu jubileu, Winton oslavil
105. narozeniny. Řád by měl být Wintonovi předán při příležitosti oslav vzniku samostatného Československa
28. října. Nicolas Winton zorganizoval těsně před vypuknutím druhé světové války převoz 669
československých židovských dětí z tehdejšího nacistického protektorátu Čechy a Morava do Británie. Zařizoval
jim doklady a přijetí v britských rodinách. Řád Bílého lva v porevoluční době dostala řada hlav států, například
George Bush starší, Michail Gorbačov, Francois Mitterrand, Lech Wałesa, Richard von Weizsäcker či britská
královna Alžběta II., naposledy pak německý prezident Joachim Gauck. Dále řada válečných veteránů
- např. izraelský lovec nacistů Simon Wiesenthal, v roce 1990 pak i spisovatel Josef Škvorecký a jeho žena,
prozaička a překladatelka Zdena Salivarová. Dne 21. května bylo oznámeno, že Nicholas Winton se předání
Řádu Bílého lva na Pražském hradě kvůli svému zdravotnímu stavu nezúčastní.
20. května řekl vicepremiér a předseda vládní KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že jeho strana nepodpoří daňové
změny, které navrhuje ministerstvo financí (MF) a které by se dotkly živnostníků. Nejmenší koaliční partner
požaduje také vyšší slevu na dani na druhé a třetí dítě, než s jakou MF počítá.
21. května vyzval klub zastupitelů za ČSSD na jednání zastupitelstva města Ostravy radní a náměstkyni
primátora Simonu Piperkovou (ČSSD) a radního Lumíra Palyzu (ČSSD), aby odstoupili do 24 hodin z funkcí.
Výzva souvisí s údajnou korupční aférou spojenou s lobbistou Martinem Dědicem, který je nyní ve vazbě.
22. května zamítl pražský městský soud název "Dělnická strana" (DS) pro Stranu pro Evropu (SPE), která změnu
jména vymáhala žalobou po ministerstvu vnitra. Soud odkazuje na to, že Nejvyšší správní soud (NSS) v roce
2010 rozpustil DS kvůli extremismu
25. května zveřejnila Česká televize exkluzivní průzkum, ve kterém je pro veřejnost zatím nejvhodnějším
kandidátem na příštího českého eurokomisaře Pavel Telička za hnutí ANO, kterého podporuje 35 % lidí.
Následují dosluhující lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová s podporou 22 % lidí. Pavel Mertlík za ČSSD
má podporu 13 %.
Telegraficky:
 Dne 21. května odcestoval prezident Miloš Zeman na pracovní cestu do Rumunska, kde se setkal
s tamními vrcholnými politiky.
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