Týden

v české politice (29. 12. 2014–4. 1. 2015)

Událost týdne:
Dne 1. ledna vstoupila v účinnost novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Podle novely, která byla
schválena v září, by schůze Poslanecké sněmovny měly být častější, ale kratší. Zatímco dosud se poslanci
scházeli zpravidla po šesti týdnech, nyní se schůze budou konat jednou za tři nebo čtyři týdny. Kromě toho
čeká Sněmovnu řada změn při projednávání zákonů. Podle schválené změny jednacího řádu se především
prodlouží lhůta mezi druhým a třetím čtením. Ve druhém čtení se předkládají pozměňovací návrhy a ve třetím
se o nich i o celém zákonu rozhoduje. Prodloužení lhůty má zamezit tomu, aby se ve Sněmovně hlasovalo
o nedostatečně prodiskutovaných návrzích, jejichž dopady nejsou zcela známy. Nynější lhůta mezi druhým a
třetím čtením je třídenní, lze ji zkrátit na dva dny.
29. prosince informovala mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Olga Málková, že NKÚ objevil v čerpání
evropských dotací z programu Praha - Konkurenceschopnost v letech 2007 až 2013 chyby za několik milionů
korun. Například Praha 11 si podle kontrolorů nechala proplatit 10,5 milionu Kč za práce, jejichž provedení
neumí prokázat. Podle NKÚ byl mnohonásobně předražený systém varování občanů Prahy prostřednictvím
textových zpráv.
1. ledna vydala agentura STEM průzkum pro Českou televizi, který se týká hodnocení vlády Bohuslava Sobotky
za rok 2014. Podle průzkumu by jedničku vládě dalo 1,5 % dotázaných, chvalitebně, tedy na dvojku, si vláda
počíná podle 13,6 procenta lidí a dostatečně, neboli na čtyřku, podle 24,7 % účastníků průzkumu. Nejčastěji
- v 46,7 % případů - lidé kabinet oznámkovali dobrou, tedy trojkou. Celkem 67 % dotázaných si myslí, že
dosavadní vládní koalice vydrží celý rok 2015. Lidé také v průzkumu vybírali mezi politiky osobnost roku 2014.
Nejvíc z nich – 15 % - zvolilo předsedu hnutí ANO 2011 Andreje Babiše. Prezidenta Miloše Zemana by tímto
výrazem označilo 7 % respondentů a premiéra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku 2 % oslovených.
31. prosince oznámila média, že ministerstvo práce vyhlásilo poslední ze čtyř tendrů na dodavatele nového
informačního systému. Zakázka za odhadovanou cenu 289 milionů korun bez DPH se týká provozního
integračního prostředí. Má zajistit chod agend zaměstnanosti, sociálních dávek či ochrany dětí. Smlouvu by
chtěl resort podepsat začátkem května, platit by měla do konce roku 2018.
2. ledna se sešel na tradičním novoročním obědě prezident Miloš Zeman s předsedou vlády Bohuslavem
Sobotkou. Setkání proběhlo ve 13h na zámku v Lánech. Oba státníky doprovázely manželky. S předsedou
Poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD) a předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) poobědvá
prezident Zeman za týden.
3. ledna řekl novinářům premiér a předseda vládní ČSSD Bohuslav Sobotka, že neplánuje na březnový sjezd
strany zvát zástupce jiných politických stran nebo jiné ústavní činitele. Následně prezident Zeman uvedl, že byl
na sjezd připraven přijet, ale za těchto okolností nedorazí.
4. ledna oznámila média, že veřejného jednání Senátu se v týdnu zúčastní ministryně spravedlnosti Helena
Válková. Hlavním tématem senátního slyšení bude kauza zkrachovalé společnosti H-Systém.
Telegraficky:



Dne 1. ledna se zvýšila minimální mzda o 700 korun na 9 200 Kč,
dne 3. ledna byl zvolen novým předsedou ústecké ČSSD Miroslav Andrt.
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