Týden

v české politice (26. 5. – 1. 6. 2014)

Událost týdne:
Dne 29. května schválil Senát prodloužení české vojenské mise v Mali až do konce letošního roku. Čeští vojáci
by měli v africkém státě nadále chránit velitelství výcvikové operace Evropské unie a trénovat maliské
jednotky. Současný mandát končí českým vojákům v červnu. Poslanecká sněmovna by měla jednat o návrhu na
prodloužení mandátu vojákům v Mali na červnové schůzi. Branný výbor poslancům doporučil, aby s ním
souhlasili.
26. května sdělil krajský tajemník Starostů a nezávislých (STAN) Michal Vítů, že vedení STAN schválilo
spolupráci s KDU-ČSL a Stranou zelených v podzimních pražských komunálních volbách. Trojkoalici do voleb
povede šéf pražských zelených Petr Štěpánek. Koaliční smlouva bude podepsána 4. června.
26. května řekla senátorka Eliška Wágnerová, že skupina senátorů pod jejím vedením připravila novelu zákona,
jejímž cílem je zrušení podmínky získání pěti procent hlasů pro vstup do Evropského parlamentu a také
obecních zastupitelstev. Tato vstupní hranice by měla zůstat jen u sněmovních voleb, v případě krajských voleb
by měla být snížena na tři procenta. Novelu volebních zákonů předložila Senátu Wágnerová oficiálně ve středu
27. května 2014.
27. května se vládní koalice domluvila na zvýšení slevy na dani pro příští rok na druhé dítě o 200 korun a třetí a
další o 300 korun. Nyní je sleva na každé dítě 1 117 Kč. Podle místopředsedů KDU-ČSL Mariana Jurečky a Jana
Bartoška se koalice dohodla na růstu slevy na dítě i v dalších letech, a to podle návrhu lidovců. Ten počítá s
postupným růstem slevy na druhé dítě až o 500 korun v roce 2017 a na třetí a další dítě až o 900 korun během
tří let.
28. května oznámil Český statistický úřad (ČSÚ), že chudoba a sociální vyloučení hrozí téměř 1,51 milionu
obyvatel Česka. Z nich 140 200 nemá ani dostatečný příjem ani materiální vybavení a ani práci. Příjmy
domácností sice v posledních letech nominálně mírně rostly, ale reálně se propadly. Míra ohrožení chudobou
se tak i loni meziročně snížila z 9,6 na 8,6 procenta.
28. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum k důvěře ústavním institucím
v České republice. Nejvyšší důvěru občanů má
prezident republiky, kterému důvěřuje 50 %
dotázaných, následuje vláda s důvěrou 45 %
občanů. Nejméně lidé důvěřují obou komorám
parlamentu, Senát a Poslanecká sněmovna mají
shodně důvěru 34 % respondentů. Průzkum se
uskutečnil kvótním výběrem ve dnech 5. – 12. 5.
2014 a zúčastnilo se ho 1 027 respondentů.

Telegraficky:




Dne 26. května převzali cenu Charty 77 Miloslava Pošvářová a Božena Fuková,
dne 27. května oznámila opoziční TOP 09, že trvá na zvýšení výdajů na obranu na dvě procenta hrubého
domácího produktu ze současného zhruba jednoho procenta,
dne 29. května se setkal český ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek s ministrem zahraničních věcí
Spojeného království Williamem Haguem.
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