Týden

v české politice (2. 6. – 8. 6. 2014)

Událost týdne:
Dne 2. června připustil předseda hnutí ANO 2011 a ministr financí Andrej Babiš, že považuje zrušení
stokorunového poplatku za pobyt v nemocnici za chybu, chce o tom v koalici znovu jednat. To samé platí pro
zrušení druhého pilíře důchodové reformy. Stokorunový poplatek za den pobytu v nemocnici zrušil Ústavní
soud, nová vláda už ale platby v možné nižší výši neobnovila. Nejen Babiš, ale i šéf lidovců Pavel Bělobrádek již
dříve řekl, že by vláda měla o obnovení poplatku začít diskutovat.
2. června se dohodli zástupci tripartity, že minimální mzda se má od ledna 2015 zvednout o 500 korun
na 9 000 korun. Nařízení o zvýšení nejnižšího příjmu musí ještě schválit kabinet. Minimální mzdu v Česku podle
údajů ministerstva práce pobírá asi 100 000 lidí, tedy zhruba dvě procenta zaměstnanců.
3. června řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že by měly státy visegrádské čtyřky více koordinovat
své aktivity s Rakouskem. Sobotka to oznámil po společné schůzce s rakouským prezidentem Heinzem
Fischerem. Premiér Sobotka se také sešel s rakouským předsedou vlády Wernerem Faymannem, se kterých
hovořil o lepším dopravním spojení obou zemí a spolupráci v energetice.
4. června vydalo Středisko empirických výzkumů (STEM) zprávu o volebních preferencích politických stran.
Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj.
včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně
řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo
vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb. Podle průzkumu by nejvíce hlasů získalo
hnutí ANO 2011 s 22,8 % hlasů, druhá ČSSD by získala 14,8 %, následuje KSČM (12,2 %) a TOP 09 (6,6 %). ODS
by podle preferencí získala pouze 4,8 % hlasů, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 4,4 % a KDU-ČSL taktéž
4,4 %. Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím
kvótního výběru ve dnech 20.-27. května 2014 na reprezentativním souboru ČR. Dotázáno bylo 1 093 osob
starších 18 let.
4. června představila koalice zelených, KDU-ČSL a Starostů pražskou kandidátku do podzimních komunálních
voleb. Povede ji šéf pražské organizace Strany zelených Petr Štěpánek. Na dalších místech koalice Pražanům
navrhuje předsedu pražských lidovců Jana Wolfa a na třetím místě šéfku Starostů a nezávislých (STAN) a
starostku Slivence Janu Plamínkovou.
5. června oznámil senátor Vladimír Dryml, že se rozhodl podat ústavní stížnost na Senát. Důvodem je to, že
horní komora potvrdila verdikt svého imunitního výboru, který senátorovi udělil pokutu 20 000 korun za slovní
útok na jemenského lékaře.
6. června rezignoval na post předsedy Pirátské strany Ivan Bartoš. Bartoš uvedl, že strana musí projít
restartem. Kromě Bartoše rezignovali také místopředsedkyně Lenka Wagnerová a člen republikového
předsednictva Michal Havránek.
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Dne 5. června bylo oznámeno, že Českou republiku bude při sobotní inauguraci nového ukrajinského prezidenta
Petra Porošenka zastupovat ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).
Dne 6. června se zúčastnil prezident Miloš Zeman 70. výročí spojeneckého vylodění v Normandii. Prezident
Zeman se setkal také s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem.
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