Týden

v české politice (23. 6. – 29. 6. 2014)

Událost týdne:
Dne 24. června vyhověl volební senát Nejvyššího správního soudu (NSS) podnětu Strany zelených na zrušení
pětiprocentní volební klauzule ve volbách do Evropského parlamentu. Nejvyšší správní soud tak navrhne
Ústavnímu soudu její zrušení. Sedmičlenný volební senát nebyl jednomyslný. Odlišné stanovisko zaujali soudci
Zdeněk Kühn, Miloslav Výborný a Radan Malík. Podobnou argumentaci uplatňovala ve své stížnosti také Česká
pirátská strana. Správní soud nyní obě řízení přeruší a počká na verdikt ústavních soudců. Obě strany zůstaly ve
volbách těsně pod hranicí pěti procent, piráti získali 4,78 %, zelení 3,77 %. Obě strany rozhodnutí volebního
senátu NSS přivítaly. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zrušení hranice nepodporuje. Pětiprocentní hranice má
smysl i podle šéfa vládních lidovců Pavla Bělobrádka. Naopak vicepremiér Andrej Babiš (ANO) ve zrušení
hranice pro eurovolby nevidí problém, navýšil by ale na dvojnásobek procenta hlasů nutné pro získání
mandátu ve Sněmovně.
23. června potvrdilo vedení ODS, že předseda Petr Fiala svolá na 5. září 2014 mimořádný kongres strany. Chce
na něm spolustraníky povzbudit před říjnovými senátními a komunálními volbami. V tomto roce to bude již
druhý kongres strany. Zářijový kongres by se měl zabývat především programem strany, programovými
prioritami a stanovami. Kde se bude konat, zatím není jasné.
25. června informovalo tiskové oddělení úřadu vlády, že pražský magistrát zastavil přestupkové řízení s
premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Magistrát zároveň zrušil pokutu, kterou premiérovi udělil úřad
Prahy 1. Sobotkovi hrozila sankce za to, že navrhl na ministra Andreje Babiše (ANO) bez lustračního osvědčení.
Sobotka rozhodnutí úřadu uvítal.
26. června oznámili zástupci vládní koalice, že se nedohodli na kandidátovi na eurokomisaře. O věci budou
jednat znovu příští týden. Sociální demokracie zatím prosazuje bývalého ministra financí Pavla Mertlíka, ANO
lídra své kandidátky do eurovoleb Pavla Teličku a lidovci dosavadní europoslankyni Zuzanu Roithovou.
27. června zveřejnila agentura STEM průzkum týkající se důvodů nízké volební účastni ve volbách do
Evropského parlamentu. Celkově 78 % dotázaných uvedlo, že se nezajímají o dění v Evropské unii. Celkem 66 %
procent vidí příčinu nízké volební účasti v tom, že lidé nechápou, co EU přináší Česku. Dalších 75 % lidí míní, že
lidé mají málo informací o činnosti českých europoslanců a že nerozumí tomu, co řeší Evropský parlament. Tři
pětiny veřejnosti vidí za nízkou volební účastí média, která nedokázala vysvětlit důležitost voleb. Podle
poloviny dotázaných je na vině nedostatek vhodných kandidátů na europoslance a špatné předvolební
kampaně. To, že se lidé necítí Evropany, uvádí jako důvod nízké účasti 37 % občanů.
29. června prohlásil předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura, že by zrušil funkci ministra vlády pro lidská práva
rovné příležitosti a legislativu. Stojí podle něj jen zbytečné peníze. Současného ministra Jiřího Dienstbiera navíc
kritizoval za jeho záměry.

Telegraficky:



Dne 24. června si na pražském Vítkově zástupci vlády, armády a církve připomněli 100 let od začátku první
světové války,
dne 28. června potvrdil předseda ODS Petr Fiala, že jeho strana v nadcházejících dnech změní sídlo. Média
spekulují o jedné z budov v Truhlářské ulici na Praze 1.
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