Týden

v české politice (10.–16. 11. 2014)

Událost týdne:
Dne 12. listopadu rozhodla vláda o zrušení druhého penzijního pilíře, skončí k lednu 2016. Podle premiéra
Bohuslava Sobotky byl druhý pilíř, který prosadila pravicová vláda Petra Nečase (ODS), pro většinu občanů
nevýhodný a zájem o něj byl mizivý. Lidé by měli dostat vloženou částku zpět zřejmě do konce roku
2016. Podle komise, která se věcí zabývala, se druhý pilíř zruší tak, aby se minimalizovalo riziko právních sporů,
náklady i administrativní zátěž. V návrhu autoři ale poznamenali, že hrozí, že penzijní společnosti budou chtít
kompenzace nákladů na zavedení i ukončení pilíře. Podle odhadů by to mohlo být několik stovek milionů
korun. Finanční správu a správu sociálního zabezpečení by pak konec druhého pilíře měl vyjít na desítky
milionů.
10. listopadu uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), že Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK)
hrozí, že bude muset vracet dotace z Evropské unie na vybudování registru územní identifikace, adres a
nemovitostí (RUIAN). Podle kontroly NKÚ registr neměl zajištěno finanční krytí svého provozu. V některých
tendrech souvisejících s budováním a provozem registru katastrální úřad podle NKÚ porušil zákon.
11. listopadu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum týkající se významných historických
událostí českého a československého státu. Podle průzkumu lidé nejvíce kladně hodnotí první Československou
republiku (1918-1938) a listopadové dny roku 1989. Naopak nejvíce skepticky se občané dívají na vznik
Protektorátu Čechy a Morava a únorový komunistický převrat v roce 1948. Další průzkum se týkal spokojenosti
s fungování demokracie v České republice. Celkově 48 % dotázaných je s demokracií v zemi spokojeno. Opačný
názor zastává 47 % dotázaných. Průzkumy proběhly ve dnech 1. 10. - 27. 10. 2014.
12. listopadu rezignoval na post ministra dopravy Antonín Prachař (ANO 2011). Hnutí ANO navrhuje, aby se
novým ministrem stal ředitel stavební firmy Skanska Dan Ťok. Prachař byl v minulých týdnech kritizován
opozicí i koaličními partnery mimo jiné za časté personální změny v Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Odcházející
ministr dnes novinářům řekl, že v oblasti dopravy se hodně věcí podařilo, třeba zahájení výstavby
nedokončeného úseku dálnice D11. Dne 13. listopadu Prachařovu demisi přijal prezident Miloš Zeman.
13. listopadu byla podepsána koaliční dohoda na pražském magistrátu. Koaliční dohodu podepsali předsedové
pražských ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice. Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice bude mít v 65členném zastupitelstvu
nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů.
14. listopadu rozhodl Krajský soud v Brně, že volby v městské části Brno-sever jsou neplatné, budou se proto
opakovat. Soud považuje za dokázané, že desítky Romů přišly volit starostu městské části Rostislava Hakla
(ČSSD) proto, že se za hlas dostaly peníze na zábavu s jídlem a pitím zdarma. Podle soudu tak Romové nešli k
volbám svobodně. Stěžovatel a lidovecký zastupitel Petr Hladík verdikt vítá. Podle mluvčího ministerstva vnitra
Vladimíra Řepky je to zatím jediná úspěšná stížnost na komunální volby v celém Česku.

Telegraficky:




Dne 12. listopadu řekl premiér Bohuslav Sobotka, že považuje za optimální růst platů prezidenta, poslanců či
senátorů pro příští rok o 3,5 %,
dne 12. listopadu informovala média, že Matěj Stropnický (SZ) bude kandidátem Trojkoalice na náměstka
primátora hlavního města Prahy,
dne 14. listopadu byl starostou Žatce zvolen podnikatel Aleš Jelínek (Svobodní).
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