Týden
v české politice (26. 6. – 2. 7. 2017)
Událost týdne:
28. června schválila Poslanecká sněmovna PČR ústavní novelu zákona o legálním držení zbraní,
která zakotvuje právo českých občanů získat, držet a nosit zbraně v rámci zajišťování bezpečnosti
státu. Podnětem k novele byla i evropská směrnice zpřísňující držení zbraní, proti níž se chce ČR
bránit žalobou u Soudního dvora EU. Novelu nyní posoudí Senát PČR.
26. června schválila cerhenická ČSSD návrat Jiřího Paroubka do strany. Ten však již v předchozím
týdnu odmítla pražská ČSSD, která musí jako Paroubkova původní domovská organizace se vstupem
souhlasit. Cerheničtí sociální demokraté chtějí rozhodnutí pražské ČSSD zvrátit.
26. června informoval server iROZHLAS.cz, že část pražské ČSSD podala stížnost předsednictvu
strany, v níž napadla výsledky vnitrostranických primárek o podobě kandidátní listiny pro sněmovní
volby. Systém hlasovacích lístků byl podle stěžovatelů složitý a zapříčinil propad třetiny hlasů.
26. června schválilo definitivně vedení ODS program a kandidátky pro říjnové sněmovní volby.
Strana se chce zaměřit na obranu svobody a demokracie. Předseda ODS Petr Fiala poukázal
zejména na nutnost zabránit jednobarevné vládě hnutí ANO předsedy Andreje Babiše, stejně jako
účasti KSČM ve vládě.
28. června informovala agentura ČTK, že Ústavní soud ČR odmítl stížnost správce pozůstalosti po
Ratmíru Rathovi, otci středočeského exhejtmana Davida Ratha. Nárok zesnulého Ratmíra Ratha na
více než osm milionů korun, které byly v roce 2012 zabaveny při domovní prohlídce u Davida Ratha,
tak soud neuznal. Ratmír Rath označil dříve peníze za své celoživotní úspory.
28. června schválila zrychleně v prvním čtení Poslanecká sněmovna PČR novelu týkající se
povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Podle novely by částečnou výjimku měl
získat nejenom národní podnik Budějovický Budvar, ale i některé státní podniky a společnosti
s většinovou účastí státu, krajů a obcí.
29. června představil předseda hnutí ANO Andrej Babiš programové priority hnutí pro říjnové
sněmovní volby. Hnutí mimo jiné navrhuje zrušení superhrubé mzdy a snížení daňové sazby pro lidi
s příjmem do 113 tisíc korun na 19 %. Snížit by se dle něj mělo i DPH na základní potraviny z 15 na 10
%. Navrhuje i výjimky z elektronické evidence tržeb.
29. června představila koalice KDU-ČSL a STAN svůj program pro nadcházející sněmovní volby.
Koalice chce klást důraz mimo jiné na kvalitní školství a hodlá usilovat o zvýšení platů učitelů na
130 % průměrné mzdy.
30. června schválila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) tzv. stykový zákon, který umožňuje, aby si
PS PČR a Senát PČR mohly vzájemně upravovat navrhované změny ústavních a volebních zákonů
s cílem dosáhnout shody nad jejich obsahem. Existenci stykového zákona předvídá Ústava ČR.
30. června uvedla na webu Justice.cz vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová,
že ve vyšetřování kauzy „Čapí hnízdo“, týkající se předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, nebyla
shledána pochybení. Délka řízení je však dle Bradáčové „hraničně akceptovatelná“.
Telegraficky
Dne 27. června rozhodl Vrchní soud v Olomouci, že společnost Uber bude moci opět nabízet
přepravní služby v Brně. Zrušil předběžné opatření Krajského soudu v Brně, které to zakazovalo.
Krajský soud bude případ řešit znovu.
Dne 28. června informoval server Seznam Zprávy, že podle červnového volebního modelu
agentury Median by Jiří Drahoš porazil s 53,5 % hlasů ve 2. kole prezidentských voleb Miloše
Zemana.
Dne 29. června oznámil bývalý ředitel mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislav
Kulhánek, že se rozhodl kandidovat na prezidenta, a to za nedávno obnovenou Občanskou
demokratickou alianci (ODA).
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