Týden

v české politice (25. 5. – 31. 5. 2015)

Událost týdne:
Dne 26. května se konalo v Poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD).
Koalice stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL má v dolní komoře poměrně pohodlnou většinu 111 hlasů. Aby vláda
ztratila důvěru, muselo by pro opoziční návrh zvednout ruku nejméně 101 z 200 poslanců. Část opozice
iniciovala mimořádnou schůzi kvůli sporům o daňové zvýhodnění biopaliv. Pro návrh vyslovení nedůvěry vládě
hlasovalo 47 přítomných poslanců. Proti návrhu hlasovalo 105 poslanců. Návrh nebyl přijat.
25. května rozhodla vláda České republiky, že minimální mzda pro osoby se zdravotním postižením by se do
dvou let měla vyrovnat běžné minimální mzdě. Minimální mzda v ČR činí letos 9 200 korun. Lidé, kteří pobírají
invalidní důchod, dostávají ale jen 8 000 korun. Vláda dále přijala novelu shromažďovacího zákona, který
umožní zakrývat obličej během demonstrací. Zakrytí obličeje, které nyní zákon zakazuje, bude možné
v případech, kdy to povolí policisté nebo úředníci, a kdy poslouží ke splnění účelu shromáždění, a nebude tím
narušen veřejný pořádek. Vláda dále schválila návrh ministerstva spravedlnosti na změnu trestního zákoníku.
Podle návrhu by vazbu do budoucna mělo být v určitých případech možné nahradit takzvanými elektronickými
náramky. Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) řekl, že vláda schválila návrh
výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na příští tři léta. Na vědu by stát měl
v příštím roce dát 28,6 miliardy korun. Vláda nakonec schválila nominaci Petra Rafaje na předsedu Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.
27. května rozhodl Senát Parlamentu České republiky, že doporučí Poslanecké sněmovně doplnit novelu, která
má při exekuci jednoho z manželů zvýšit ochranu majetku toho nezadluženého. Z exekuce by měla být např.
vyjmuta polovina peněz na jeho bankovním účtu, nejméně dvojnásobek životního minima.
27. května řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že by měla justice v České republice stíhat bývalé vedoucí
komunistické činitele jako Milouše Jakeše nebo Lubomíra Štrougala kvůli zodpovědnosti za smrt mnoha lidí,
kteří zahynuli při snaze o překročení železné opony. Předseda Bělobrádek následně ve Sněmovně podpořil
iniciativu Platformy evropské paměti a svědomí směřující k potrestání žijících pachatelů z doby komunismu.
28. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění volební
model pro měsíc květen 2015. Podle průzkumu by volby vyhrálo
hnutí ANO 2011 s 33 % hlasů. Na druhém místě by skončila ČSSD
s 29,5 % hlasů. Třetí místo by obsadila KSČM s 13 %. Následují TOP
09 (7 %), ODS (6,5 %) a KDU-ČSL (5 %). Průzkum proběhl ve dnech
11.-18. května 2015 a zúčastnilo se ho 1 043 respondentů.
29. května rozhodl soud, že zprostí Janu Nečasovou, dříve Nagyovou, exšéfy Vojenského zpravodajství Ondreje
Páleníka a Milana Kovandu i zpravodajce Jana Pohůnka viny ze zneužití vojenské tajné služby
ke sledování manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS). Verdikt není pravomocný.

Telegraficky:
 Dne 27. května oznámila média, že novým ředitelem vládní Agentury pro sociální začleňování by se
měl stát Radek Jiránek, který vede na ministerstvu vnitra odbor prevence kriminality,
 dne 30. května se konal v Praze kongres ODS, delegáti na něm řešili změnu stanov.
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