Týden
v české politice (20. 2. – 26. 2. 201 7)
Událost týdne:
20. února oznámil premiér Bohuslav Sobotka svůj záměr odvolat ministra průmyslu a obchodu
Jana Mládka (oba ČSSD). Důvodem je Sobotkova nespokojenost s postupem Mládka v otázce
vysokých cen mobilních dat v ČR a části novely telekomunikačního zákona. Mládek pochybení
odmítl a uvedl, že otázka mobilních dat nespadala pod jeho kompetence. O tři dny později přijal
prezident Miloš Zeman návrh na Mládkovo odvolání. Sobotka se rozhodl prozatím řídit
ministerstvo sám, nového ministra hodlá Zemanovi navrhnout po březnovém sjezdu ČSSD.
Sobotka dále oznámil, že společně s Mládkem skončí i jeho náměstek Lubomír Bokštefl.
21 . února diskutovala Poslanecká sněmovna PČR nová pravidla pro národní parky, k rozhodnutí
však nedospěla, neboť jednání bylo přerušeno přestávkou vyžádanou ze strany ODS. Již před
jednáním oznámila většina poslanců, že upřednostní původní sněmovní verzi zákona. Podle
ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by schválení senátní verze, jež zdůrazňuje
rekreační funkci přírody či udržitelný rozvoj území, vedlo k faktickému zániku národních parků.
Senátní verzi podporuje naopak prezident Miloš Zeman.
21 . února prohlásil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že odpověď ministra financí Andreje
Babiše (ANO) na Sobotkův dotaz ohledně prověření Babišova nákupu korunových dluhopisů
Finanční správou není dostačující. Premiér se proto hodlá obrátit přímo na daňovou správu.
Babiš v dopise s odpovědí uvedl, že Finanční správa již dříve konstatovala, že vydání korunových
dluhopisů a nezdanění jejich úrokových výnosů bylo v dotčeném období legální. Již
předcházející den podal Babiš v reakci na kauzu, v níž čelí podezření z krácení daní za nákup
korunových dluhopisů v hodnotě skoro 1 ,5 miliardy korun od své tehdejší společnosti Agrofert,
pozměňovací návrh v Poslanecké sněmovně PČR, který by umožnil zdanit výnosy z dluhopisů, jež
v době svého vydání nepodléhaly dani a jež nakoupily fyzické osoby ekonomicky propojené
s firmou, která dané dluhopisy emitovala.
21 . února informovala ČSSD, že ve svém volebním programu navrhuje progresivní zdanění
fyzických osob i firem. ČSSD chce zavést čtyři daňové sazby, jejichž výše by se odvíjela od výše
hrubého měsíčního příjmu. Nejvyšší sazbu, tedy 32 % ze superhrubé mzdy, by platili lidé
s hrubými příjmy nad 50 tisíc korun měsíčně. U firem by existovala tři daňová pásma, přičemž
nejvyšší sazbu 24 % by platily firmy se ziskem nad 1 00 milionů korun. Pravicová opozice i vládní
KDU-ČSL jsou proti daňové progresi.
22. února schválila těsně Poslanecká sněmovna PČR, že kromě národního podniku Budějovický
Budvar by výjimku z povinnosti zveřejňovat smlouvy v internetovém registru smluv měly získat
i státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů či obcí, jež mají obchodní nebo
průmyslovou povahu. Podle kritiků, mezi něž patří například ministr zemědělství Marian Jurečka
(KDU-ČSL) či europoslanec ANO Pavel Telička, by vyjmutí státních podniků vedlo k dalšímu
plýtvání státních prostředků.
25. února znovuzvolil celostátní sněm hnutí ANO svým předsedou Andreje Babiše, který neměl
protikandidáta a získal 1 95 z 21 0 hlasů. Babiš na sněmu navrhl snížení daně z příjmů u osob
vydělávajících do 1 1 3 tisíc korun měsíčně, odmítl zvyšování daní firem a vyslovil se i pro snížení
počtu zákonodárců ze současných 281 na 1 01 . V podzimních sněmovních volbách hodlá
kandidovat z posledního místa ve Středních Čechách, k čemuž vyzval i další poslance ANO
a předsedy ostatních stran. Sněm dále posílil kompetence předsedy strany, který bude moci
nově zasahovat do podoby kandidátek, v čemž předsedové ostatních stran spatřují posun
k autoritářskému stylu řízení. Vedle Jaroslavy Pokorné Jermanové a Petra Vokřála zvolil sněm
místopředsedy strany ministra obrany Martina Stropnického a ministra životního prostředí
Richarda Brabce. Jaroslav Faltýnek obhájil funkci prvního místopředsedy hnutí.
Telegraficky
- Dne 21 . února podpořila výkonná rada ODS spolupráci se Stranou soukromníků v podzimních
sněmovních volbách. Soukromníci obsadí asi 40 míst na kandidátkách ODS. V kampani se
strany budou prezentovat jako ODS s podporou Soukromníků.
© CEVRO, z. s. 2017
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Natálie Maráková

