Týden
v české politice (1 0. 7. – 1 6. 7. 201 7)
Událost týdne:
1 3. července informoval server iROZHLAS.cz s odvoláním na agenturu ČTK, že ČR zaslala
odpověď Evropské komisi (EK) v souvislosti se zahájením řízení EK proti ČR kvůli odmítání plnění
povinných kvót na přerozdělování uprchlíků. ČR v odpovědi odmítla výtky EK a zdůraznila,
že aktuálně žádná z osob nacházející se v Itálii či Řecku nesplňuje podmínky pro přemístění.
1 0. července informovala agentura ČTK, že podle volebního modelu agentury STEM z přelomu
června a července by ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO s 32,9 % hlasů. Na druhém
místě by skončila KSČM s 1 4,3 % hlasů, o procento méně by získala třetí ČSSD. Pro ODS se
rozhodlo 9,2 % respondentů, TOP 09 by získala 6,2 % hlasů. KDU-ČSL by volilo 6,7 % dotázaných,
STAN 1 ,9 % a jejich společná koalice by tak desetiprocentní hranici nutnou pro vstup
do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) nejspíš nepřekonala.
1 1 . července informoval server Seznam Zprávy, že Evropský soud pro lidská práva odmítl
odvolání ČR ve věci odškodnění za regulované nájemné. ČR tak musí tř em stěžovatelům zaplatit
rozdíl mezi někdejší výší regulovaného a tržního nájemného. Nejvyšší kompenzaci 1 ,3 milionu
korun získá za roky 2002 až 2004 majitel vysočanského činžáku Josef Čapský.
1 1 . července podpořila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) v prvním čtení hospodářskou
a obchodní dohodu CETA mezi EU a Kanadou. Ve stejný den podpořila PS PČR i pařížskou
klimatickou dohodu. ČR je jediná členská země EU, která dohodu ještě neratifikovala.
1 2. července byl zvolen předsedou sněmovní vyšetřovací komise k úniku policejních spisů
Martin Plíšek (TOP 09), který v tajné volbě porazil kandidáta Úsvitu Jiřího Štětinu. Závěry má
komise plénu prezentovat do konce srpna, Plíšek chce zažádat o týdenní prodloužení lhůty.
1 2. července zamítla Poslanecká sněmovna PČR sněmovní i senátní verzi kariérního řádu
učitelů, který navrhoval rozdělení učitelů do tří stupňů, mezi začínající, samostatné a vynikající.
1 2. července informoval server lidovky.cz, že podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) by
vedení KDU-ČSL chtělo odstoupit od společné koalice se STAN a raději by pouze zařadilo členy
STAN na své kandidátky. Důvodem mají být výzkumy předvolebních preferencí, podle nichž by
koalice nepřekonala 1 0% hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR. Předseda
KDU-ČSL Pavel Bělobrádek reagoval ujištěním, že koaliční smlouva je platná.
1 3. července podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona, která zpřísňuje podmínky pro
pobyt cizinců v ČR a cílí na omezení ekonomické migrace. Proti novele se již dříve postavili
ochránci lidských práv i Senát, který nejspíše napadne některé části u Ústavního soudu ČR.
1 6. července informoval server iROZHLAS.cz, že česká společnost Liglass Trading CZ podepsala
počátkem téhož týdne dohodu s Kyrgyzstánem o výstavbě a provozu dvou hydroelektráren
v hodnotě stovek milionů dolarů. Za Liglass Trading CZ se měl v dopise adresovaném svému
kyrgyzskému protějškovi Saparu Isakovovi přimluvit hradní kancléř Vratislav Mynář. Server
Aktuálně.cz přitom informoval, že firma je v ČR neznámá a její obrat se pohybuje v řádu stovek
tisíc korun. Vyvstává proto otázka, jak bude firma investici financovat.
Telegraficky
- Dne 1 2. července oznámil poslanec a bývalý člen hnutí Úsvit Marek Černoch,
že v nadcházejících sněmovních volbách nehodlá obhajovat poslanecký mandát.
- Dne 1 3. července oznámili předseda TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda Liberálně ekologické strany (LES) Martina Bursíka, že jejich strany budou spolupracovat
v nadcházejících sněmovních volbách.
- Dne 1 4. července schválila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) zavedení placeného
tříměsíčního ošetřovatelského volna pro osoby, které se starají o nemocné p říbuzné.
Hospodářská komora ČR se zavedením volna nesouhlasí. Představuje podle ní zátěž pro
zaměstnavatele a může být zneužívána.
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