Týden
v české politice (26. 1 0. – 1 . 1 1 . 201 5)
Událost týdne:
27. října schválila v prvním kole Poslanecká sněmovna návrh na zvýšení zdanění hazardu. Odvody by
se měly zvednout z nynějších 20 % na 23 a 28 % . Dojít by též mělo ke zvýšení poplatku za hrací
automat ze současných 55 na 80 korun. Novela by změnila poměr dělení odvodů z hazardu mezi obec
a stát. Stát by dostával 40 % , místo současných 20 % , obce by tedy dostávaly 60 % místo dosavadních
80 % . Zástupci herního a loterního průmyslu novelu kritizují, jelikož dle nich povede k rozvoji černého
trhu. Aktivisté na druhou stranu návrh kritizují jako nedostatečný.
27. října oznámilo ministerstvo vnitra, že bude vyhoštěna afgánská rodina, o jejímž případu se
jednalo u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Soud nařídil její přemístění z detenčního
zařízení v Bělé-Jezové kvůli nevyhovujícím podmínkám. ČR byla zároveň vyzvána, aby do dvou týdnů
dodala veškeré dokumenty obsahující informace o uprchlickém centru v Bělé. Ministerstvo vnitra
tvrdí, že vyhoštění rodiny proběhne z důvodu pominutí důvodů pro zajištění, a není tedy reakcí na
rozhodnutí štrasburského soudu.
27. října se premiér Bohuslav Sobotka setkal s Benjaminem Shamounem, duchovním Syrské
pravoslavné církve. Po jednání premiér oznámil, že bude vyhověno žádosti Nadačního fondu
Generace 21 , která českou vládu požádala o pomoc s přesídlením 1 52 uprchlíků křesťanského
vyznání, kteří se v současné době nacházejí v táborech v iráckém Erbílu.
29. října informoval Český rozhlas o zamítnutí žádosti ministra financí Andreje Babiše Evropskou
komisí, která se týkala rozšíření přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty. Tzv. reverse
change umožňuje při poskytnutí služby přenést povinnost platit DPH z prodejce na odběratele. ČR se
ucházela o výjimku, která by umožnil a zavést tuto povinnost u služeb v hodnotě nad 1 0 tisíc eur (cca
270 tisíc korun). Ve stejné věci se na Komisi neúspěšně obrátilo i Bulharsko, Rakousko a Slovensko.
30. října proběhla schůzka zástupců Trojkoalice, ANO a ČSSD, kde měl o být jednáno o pokračování
spolupráce na pražské radnici. Trojkoalice však jednání záhy opustila z důvodu nepřítomnosti
primátorky Adriany Krnáčové, která se neúčastnila ze zdravotních důvodů. Předseda klubu
Trojkoalice Petr Štěpánek prohlásil, že chtějí v jednání pokračovat, až budou týmy jej ích partnerů
kompletní. Napětí se mezi koaličními partnery zvýšilo minulý týden, kdy došlo k odvolání čtyř
pražských radních. O jejich nástupcích se bude jednat na zasedání 5. listopadu.
30. října zveřejnila ČTK výsledky analýzy Institutu plánování a rozvoje, ze které vyplývá, že pronájem
většiny obecního majetku Hlavního města Prahy je realizován za cenu nižší, než je minimální tržní
cena. Město tak každoročně přichází o 1 00 až 300 milionů korun. Většina prostor pron ajatých pod
cenou se nachází v centru Prahy, kde ceny neodpovídají lukrativní poloze objektů. Výnosy z majetku
snižuje také to, že téměř polovina obecních kanceláři zůstává prázdných. Analýza zároveň poukazuje
na neexistenci jednotného postupu, podle kterého by bylo nájemné stanovováno.
1 . listopadu uvedl ministr vnitra Milan Chovanec v otázkách Václava Moravce, že by chtěl
centralizovat rozpočty krajských policií, což by umožnilo efektivnější řízení všech policejních složek.
Na začátku roku 201 6 by podle ministra mohl být předložen zákon, který by opatření zaváděl.
Ministerstvo financí na počátku letošního roku zveřejnilo dokument, ze kterého vyplývá, že by
centralizace přinesla úspory ve výši až 500 milionů korun. Analýzy ministerstva vnitra nicméně s tak
velkou úsporu nepočítají. Ve stejném pořadu se ministr Chovanec shodl s bývalým ministrem vnitra
Janem Rumlem, že by měl rezignovat ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivan
Bílek. GIBS dle ministra vyvolává obavy některých policistů. Nav íc to, že tzv. olomouckou kauzu
vyšetřuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a ne právě GIBS, ukazuje na nedůvěru ze
strany státních zástupců k této instituci.
Telegraficky
Dne 27. října byla schválena novela školského zákona, která od roku 201 7 zavádí povinný
poslední rok mateřské školy. V roce 2021 bude pak také zavedena povinná maturita
z matematiky.
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