Týden

v české politice (21. 7. – 27. 7. 2014)

Událost týdne:
Dne 21. července se představitelé vládní koalice dohodli na jménu nového eurokomisaře za Českou republiku.
Kandidátkou české vlády na eurokomisařku bude ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová z hnutí
ANO. Dohodu umožnil ústupek ČSSD, která navrhovala exministra financí Pavla Mertlíka. Výměnou chce
sociální demokracie navýšení peněz na sociální služby asi o 750 milionů korun. Tento krok následně vláda
schválila. ČSSD požaduje také vyšší růst minimální mzdy, ta by se podle ČSSD měla od ledna zvýšit o 700 korun
na 9200 korun oproti původně plánované pětistovce. Prezidenta Miloš Zeman požaduje výběr Jourové za
skvělou volbou. Podle šéfa opoziční TOP 09 Karla Schwarzenberga ustoupily obě hlavní koaliční strany při
výběru Jourové ze svých zásad. Podle předsedy ODS Petra Fialy se opět ukázalo, že hlavní slovo v koalici má lídr
hnutí ANO Babiš. Budoucí česká eurokomisařka Věra Jourová odejde z vedení hnutí ANO po podzimních
komunálních a senátních volbách. Ve vedení by místo sebe ráda viděla šéfa poslaneckého klubu Jaroslava
Faltýnka, který už místopředsedou ANO v minulosti byl. ČSSD a KDU-ČSL do konce týdne doporučí Věře
Jourové své lidi, kteří by mohli v týmu budoucí eurokomisařky působit. Dne 24. července pak vláda oficiálně
schválila Jourovou jako kandidátku na novou eurokomisařku.
21. července schválila vláda na svém zasedání návrh novely ministerstva práce a sociálních věcí, která
umožňuje zmrazení platů ústavních činitelů do roku 2018. Podle návrhu by se zvyšování platů od příštího roku
nemělo vrátit před úsporné škrty pravicové vlády, ale základna pro jejich výpočet by se měla zvednout jen o
517 korun. V následujících čtyřech letech by tak činila 52 248 korun.
22. července zveřejnila ČSSD heslo pro komunální volby. Hlavním heslem kampaně je „Měníme zemi
k lepšímu“. Do volebního klání je strana připravena investovat kolem 60 milionů korun.
23. července se nepodařilo ODS prosadit v Senátu odvolání čtyř členů rady Ústavu pro studium totalitních
režimů (ÚSTR). Podle ODS čtveřice radních ukázala svou nespolehlivost. ODS se odvolávala na nedávný
nepravomocný rozsudek o neoprávněném loňském sesazení tehdejšího šéfa ústavu Daniela Hermana.
23. července oznámilo hnutí ANO 2011, že pro volby do zastupitelstva hlavního města povede hnutí
podnikatelka Martina Schopperová. Dvojkou je provozovatel portálu bankovnipoplatky.com Patrik Nacher,
trojkou bývalá šéfka české pobočky Transparency International, nyní náměstkyně ministra vnitra Adriana
Krnáčová. Na šestém místě pak kandiduje vdova po architektovi Janu Kaplickém Eliška Kaplicky.
25. července zamítla Poslanecká sněmovna návrh poslance ČSSD Milana Urbana na snížení spotřební daně z
benzinu a nafty. V minulých dnech poslanci snížení daně naopak schválili, ale kvůli zpochybněnému hlasování
museli o zákonu rozhodnout znovu. Státní rozpočet by nižší daň připravila o 14 miliard korun. Zachování zelené
nafty pro zemědělce poslanci odsouhlasili.

Telegraficky:
 Dne 21. července řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že bude požadovat po ruské straně,
aby vyvinula tlak na proruské separatisty na východě Ukrajiny,
 dne 22. července rezignoval náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jan Sixta,
 dne 23. července oznámila média, že senátor Libor Michálek (za Piráty) se rozhodl na konci července
opustit senátorský Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí, v němž je místopředsedou.
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