Týden

v české politice (11. 5. – 17. 5. 2015)

Událost týdne:
Dne 13. května navrhl státní žalobce Petr Jirát bývalému hejtmanovi Davidu Rathovi za údajnou korupci
nejméně devět let vězení a propadnutí veškerého majetku. Rath podle Jiráta patřil coby někdejší středočeský
hejtman k organizátorům korupce při veřejných zakázkách. Lucii Novanské, která údajně organizovala
ovlivněné tendry, navrhnul pět až šest let vězení a peněžitý trest milion korun. Rath vinu od začátku odmítá.
Tendry byly podle něj pod vícenásobnou kontrolou úřadů a nemohl je prý jako hejtman ovlivnit. Novanská se
k obžalobě ani návrhům státního zástupce nevyjádřila.
11. května vstoupila do stávky většina pracovníků vládní Agentury pro sociální začleňování. Do stávky se
zapojilo 59 ze sedmi desítek zaměstnanců a spolupracovníků, tedy 88 %. Usilují o samostatnost své instituce a
nezávislost na ministrovi pro lidská práva Jiřím Dienstbierovi (ČSSD), pod jehož úřad agentura spadá. Stávkující
by rádi dosáhli toho, aby vláda přijala usnesení o pokračování činnosti agentury v letech 2016 až 2023. Projekt,
podle něhož instituce funguje, totiž letos končí. Dalším požadavkem do vládního usnesení je, aby se dál
pracovalo na zákonu o sociálním začleňování. Dne 12. května byla stávka přerušena. Zaměstnanci vyčkají na
výsledky
jednání
s
premiérem
Bohuslavem
Sobotkou
(ČSSD),
které
se
má
konat
19. května 2015.
12. května se konalo v pořadí již třetí společné zasedání české a slovenské vlády. Členové vládních kabinetů
obou zemí v čele s premiéry Bohuslavem Sobotkou a Robertem Ficem jednali o aktuálních tématech
jednotlivých resortů a prohloubení spolupráce mezi oběma zeměmi.
13. května schválila vláda České republiky věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností, který
předložila ministerstva životního prostředí a průmyslu. Ekologická daň se bude zřejmě platit i u deset let
starých aut. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO 2011) se má poplatek hradit při první
registraci nebo první přeregistraci vozidel, daň by se tak platila jednou. Vláda také schválila návrh novely
zákona o ochraně přírody a krajiny, který předložil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO 2011).
Norma zásadně upravuje pravidla pro všechny čtyři národní parky - v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a
na Šumavě.
14. května oznámil ministr školství mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek (ČSSD), že schůzka ministra školství
a rektorů Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické s prezidentem Milošem Zemanem, na níž se bude řešit
otázka tří kandidátů na profesuru odmítnutých hlavou státu, se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2015.
15. května řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula,
že tříprocentní navýšení objemu peněz na platy ve veřejném sektoru pro příští rok, na němž se koncem dubna
dohodla koalice, není podle odborů dostatečné. Středula to uvedl na sjezdu školských odborů. Odbory budou
po vládě žádat pro učitele, zdravotníky a další pracovníky veřejných služeb růst výdělků o pět procent.
16. května zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí propočty, podle kterých by minimální mzda v příštích
letech měla růst aspoň o 700 korun ročně. Odbory žádají přidat od ledna o 1000 korun na 10 200 korun,
zaměstnavatelé navrhují růst o 500 korun.
Telegraficky:


Dne 11. května se zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) oficiální recepce ke Dni vítězství
na ruském velvyslanectví v Praze.
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