Týden

v české politice (5. 1. – 11. 1. 2015)

Událost týdne:
Dne 8. ledna řekla místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Jermanová (ANO 2011), že Poslanecká sněmovna by
měla na začátku své lednové schůze minutou ticha nebo usnesením vyjádřit podporu Francii v souvislosti se
středečním útokem na satirický týdeník Charlie Hebdo. Při útoku zahynulo 12 lidí.
5. ledna se ohradil proti výrokům Tomia Okamury (Úsvit přímé demokracie) poslanec Milan Šarapatka (Úsvit
přímé demokracie). Předseda hnutí Okamura nedávno na sociálních sítích vyzval veřejnost
k obtěžování muslimů v Česku například "venčením prasat" kolem mešit. Poslanec Šarapatka v tiskovém
prohlášení uvedl, že se nadále nebude podílet na vytváření zahraniční politiky hnutí. Z poslaneckého klubu
Úsvitu ale zatím neodejde, zůstává i v zahraničním výboru Sněmovny.
5. ledna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) zprávu o názorech české veřejnosti na
sociální zabezpečení. Podle průzkumu CVVM si tři pětiny dotázaných myslí, že by se o sociální zabezpečení lidí
měl postarat stát. Celkem 46 % dotázaných míní, že státní zajištění je příliš slabé a je potřeba ho posílit. Opačný
názor má 16 % respondentů. Víc než polovina lidí je přesvědčena o tom, že dávky by měli dostávat jen potřební
a osoby v nouzi.
6. ledna řekl mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, že prezident Zeman svého kancléře Vratislava Mynáře
kvůli kontroverznímu nákupu nemovitosti v Praze neodvolá. Kancléř hlavy státu by měl pochybnosti o nákupu
domu vyvrátit. Hrad tak reaguje na zprávu, podle které Vratislav Mynář koupil vilu v pražských Strašnicích
od advokáta Víta Širokého, který zastupuje mimo jiné lobbistu Romana Janouška.
7. ledna odmítla vláda poslaneckou novelu, která zpřísňuje podmínky pro umělé oplodnění při anonymním
dárcovství zárodečných buněk. Skupina poslanců chce novelou zákona o specifických zdravotních službách
zabránit tomu, aby mezi původci buněk byl příbuzenský vztah, což současná úprava připouští. Novela šesti
poslanců z klubů TOP 09 a Starostů, ODS, Úsvitu, KDU-ČSL a ANO by také stanovila, že anonymní dárce by mohl
poskytnout zárodečné buňky jen jednomu zařízení. Buňky by mohlo využít k vytvoření nejvýše osmi lidských
embryí. Vláda mimo jiné konstatovala, že riziko příbuzenských sňatků zapříčiněných asistovanou reprodukcí je
zcela minimální. Nedosahuje také ani přirozeného rizika v populaci, kde se vysoké procento dětí narodí mimo
manželství nebo není jistý jejich skutečný biologický otec.
8. ledna informovala pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO 2011), že radní hlavního města si vyslechli
nabídku firmy eMoneyServices (EMS), majitele práv k opencard, ohledně dalšího rozvoje projektu. Město se k
nim vyjádří do konce ledna. Mluvčí EMS Martin Opatrný uvedl, že firma představila vize týkající se možné
budoucnosti opencard.
9. ledna řekl ministr pro lidská práva Jiří Diensbier (ČSSD), že vláda se chce letos v integraci cizinců soustředit
hlavně na posílení výuky češtiny, možnosti jejich zaměstnávání či lepší dorozumění migrantů s lékaři. Na
opatření má připadnout stejně jako v roce 2014 25 milionů korun.

Telegraficky:
 Dne 7. ledna oznámila média, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nepřijede na
připomínku 70. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi, která se
uskuteční 26. a 27. ledna v Praze a v Terezíně.
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