Týden

v české politice (25. 8. – 31. 8. 2014)

Událost týdne:
Dne 27. srpna schválil Senát podle očekávání připojení České republiky k fiskálnímu paktu EU. Stát se v něm
zavazuje přijmout pravidla rozpočtové kázně, hlavním závazkům bude muset dostát ale až po zavedení eura.
Přijetí paktu musí ještě potvrdit Poslanecká sněmovna, kde vládní koalice na rozdíl od horní komory nemá
potřebnou ústavní většinu. Návrh podpořilo 58 ze 73 přítomných členů horní komory, proti se postavila
ODS. Koalice chce prosadit přijetí paktu s výjimkami pro státní dluh a rozpočet. TOP 09 ale prostřednictvím
místopředsedy Miroslava Kalouska podporu podmínila tím, že vláda přestane před přijetím eura tyto výjimky
uplatňovat. Fiskální pakt požaduje, aby státy, které se k němu rozhodnou připojit, do jednoho roku od vstupu
této smlouvy v platnost přijaly právní předpis, který zajistí, že schodek státního rozpočtu nepřesáhne 0,5 %
HDP. Země, jejichž dluh převyšuje 60 % HDP, pak musí snižovat jeho výši minimálně o 5 % ročně.
25. srpna řekl poslanec Martin Plíšek (TOP 09), že pravicová opozice souhlasí s koaličním návrhem služebního
zákona, který dostala na víkend k prostudování. S novelou souhlasí i ODS - podle šéfa poslaneckého klubu
Zbyňka Stanjury paragrafové znění naplňuje dohodu, kterou opozice s vládní koalicí uzavřela.
26. srpna oznámila média, že Jana Nečasová (dříve Nagyová) definitivně opustila Občanskou demokratickou
stranu. V otevřeném dopise předsedovi ODS Petru Fialovi totiž stáhla svou stížnost celostátnímu smírčímu
výboru, který mohl rozhodnout o tom, že ve straně zůstane. Již dříve ji vyloučila její stranická buňka. Fiala její
rozhodnutí respektuje.
27. srpna zasedala vláda České republiky. Vláda schválila novelu školského zákona, která upravuje podmínky
pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami, zřizuje registr učitelů nebo řeší postavení ředitelů veřejných škol
a školských zařízení. Vláda nepodpořila ani neodmítla návrh poslanců z hnutí ANO na úplný zákaz kouření
v restauracích. Při debatě o tomto bodu se totiž nedokázala shodnout na společném postoji. V předběžném
stanovisku kabinet uvedl, že se záměrem obecně souhlasí, dává ale přednost vlastní, širší verzi novely
příslušného zákona, kterou by mělo ministerstvo zdravotnictví předložit do konce roku.
28. srpna se vzdal poslaneckého mandátu středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD). Vyhověl tak stranickému
doporučení, aby politici nehromadili funkce. V dolní komoře ho nahradí jeho krajský náměstek pro sociální věci
Zdeněk Syblík (ČSSD). Nedávno zvolený hejtman už dříve oznámil, že chce rezignovat na poslanecký mandát
nejpozději k 31. srpnu, do té doby se měl jeho první náhradník Syblík rozhodnout, zda funkci přijme.
29. srpna zveřejnila média průzkum v rámci projektu Phoenix research k volebnímu modelu pro Prahu. Podle
předběžného průzkumu by ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy vyhrála TOP 09 se ziskem 28,9 %
hlasů. Na druhé příčce by skončila trojkoalice SZ - KDU-ČSL a hnutí STAN s 21,4 %. Třetí místo by obsadilo hnutí
ANO s 14,5 % hlasů. Následují ČSSD (12,8 %), ODS (10 %), KSČM (7,8 %), Svobodní (6,6 %) a Česká pirátská
strana (6,6 %). Průzkum proběhl ve dnech 1. 8. – 18. 8. 2014 a zúčastnilo se ho formou elektronického
dotazování 3 998 respondentů.

Telegraficky:
 Dne 27. srpna oznámila média, že Cenu Václava Havla za lidská práva letos získá buď izraelská
organizace Betselem bojující za lidská práva na palestinských územích, jezuitská pomoc uprchlíkům
působící na Maltě, nebo ázerbájdžánský obhájce lidských práv Anar Mammadli.
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