
Zprávy a zprávičky únorové

Na Hromnice - o hodinu více ....a tím více sluníčka. Někteří vinaři již vyrazili do svých vinohradů
s nůžkami, jiní do sklepa s pohárkem a my ostatní nyní vyrazíme do Poslanecké sněmovny na její
26.schůzi, která se konala od 22. ledna do 13.února 2019. Tentokrát se zákonodárci trochu
polepšili, když z původních 231 bodů schůze projednali 120 bodů a 3 přerušili. A co s těmi
ostatními - ty se přesunou na další schůzi. Tak pojďme k těm nejzajímavějším ...

Zaměstnanci budou od července zase dostávat
náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci.
Sněmovna přehlasovala senátní veto
sociálnědemokratické novely zákoníku práce, která
takzvanou karenční dobu ruší. .
Pro zrušení karenční doby hlasovalo 129 ze 184
přítomných poslanců. Klub KSČM proplácení
prvních dnů nemoci prosazoval, karenční dobu
považuje za trestání pracujících lidí za nemoc a
hazard se zdravím, měla totiž negativní zdravotní
i sociální dopady. Kritici zejména z řad pravice
naopak mluví o zrušení karence jako o kroku, který
neúměrně zatíží podnikatele a povede k růstu fiktivní
nemocnosti. Karenční dobu zavedla v úsporném
balíčku vláda M. Topolánka (ODS). Poté, co ji Ústavní
soud k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení
znovu prosadil a snížil odvody firmám. Ústavní soudci
pak již tuto úpravu nechali v platnosti.

O oddlužení lidí bude na konci insolvenčního procesu v některých případech rozhodovat soud a
dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního
správce. Rozhodla o tom Sněmovna, když odmítla senátní úpravy insolvenční novely a potvrdila
její poslaneckou verzi; stejně hlasoval i klub KSČM. Novela počítá se dvěma variantami
oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých
dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky; pokud by
zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Ten by musel v takových případech uznat,
že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Insolvenční novela má
umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Řada lidí v exekucích
totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum
peněz.
Sněmovna odmítla snahu Senátu, který chtěl osvobodit od autorských poplatků provozovny, v
nichž reprodukovaná hudba tvoří pouze kulisu a není předmětem podnikání. Novelu autorského
zákona Sněmovna schválila v původní vládní verzi, která má usnadnit přístup zdravotně
postiženým k literatuře či notovým záznamům, na které se vztahují autorská práva, v jim
přístupných formátech.

Lidé se zrakovým handicapem včetně nevidomých by podle novely měli v budoucnu mít
přístup k uvedeným dílům na jakémkoli nosiči a ve formátech pro ně přizpůsobených, takže budou
moci tato díla číst nebo jinak vnímat stejným nebo téměř stejným způsobem jako osoby bez
takového zdravotního postižení. Novela také umožňuje takové kopie převážet přes hranice, a to
nejen v Evropské unii, ale po celém světě. Klub KSČM si je v této souvislosti vědom potřeby
systémového řešení problematiky, zejména postavení kolektivních správců autorských práv.

Vláda pravděpodobně bude moci z popudu příslušných ministrů odvolávat státní tajemníky
na jednotlivých ministerstvech, protože Sněmovna přehlasovala verzi Senátu, který chtěl zachovat
původní stav zákona o služebním poměru.

Státní tajemníky bude moci odvolat vláda na návrhy ministrů, s odvoláním bude muset
souhlasit i nejvyšší státní tajemník; odvolání bude moci přezkoumat soud. Doposud vláda
jmenovala a odvolávala pouze nejvyššího státního tajemníka, ostatní tajemníci byli odvoláváni v
kárném řízení před komisí na základě negativního služebního hodnocení.
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Klub KSČM soudí; že toto opatření neohrozí depolitizaci státní správy, ale umožní ministrům
odvolat úředníky, kteří neplní své úkoly; návrh proto podpořil.

Zákon o státní službě přijala Sobotkova vláda v roce 2014. Hlavním cílem bylo, aby se
úředníci na ministerstvech neměnili po každých volbách.

Sněmovna opětovně schválila vládní novelu volebních zákonů, která má omezit
chybovost při sčítání voličských hlasů. Přijala ji v senátní verzi, tedy s technickými zpřesněními
některých ustanovení. Novela počítá s tím, že volební lístky by měly být v budoucnu vytištěny pro
poslanecké a krajské volby jen jednostranně. Oboustranné by s ohledem na počet kandidátů měly
zůstat jen lístky pro komunální volby. Při souběhu voleb mají být hlasovací obálky barevně odlišeny.
Klub KSČM nepovažuje změny volebních zákonů za dostatečně kvalitní ani provázané; nepodpořil
proto přijetí ani jedné z hlasovaných verzí.
Sněmovna schválila novelu předloženou poslanci KSČM, která zakládá zdanění peněžitých
náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích. Hlavním důvodem
zdanění je nadhodnocení finančních náhrad daných zákonem o majetkovém vyrovnání mezi
státem a církvemi, jak byl schválen za vlády P. Nečase. Zákon navíc vytvořil v restitucích
nerovnost, když ostatní restituční normy majetkové křivdy jen zmírňovaly.

Stát by zdaněním mohl získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou
miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Církve by navíc
musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Novela by však nebyla účinná
zpětně.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě
zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30
let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon
ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se
postupně snižují až na nulu v roce 2030.

Pro předlohu hlasovalo 106 ze 172 přítomných poslanců, zákonodárci hnutí ANO, SPD,
ČSSD a KSČM. Proti hlasovalo 56 poslanců z řad ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.
Zdanění náhrad patří k podmínkám KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Poslanci ve zkráceném projednávání přijali rovněž zákon, který reaguje na případný
tvrdý brexit, tedy situaci, že Velká Británie opustí Evropskou unii bez dohody.

Zákon zavádí přechodné období, kdy se na Brity žijící v Česku bude na přechodnou dobu (do
konce roku 2020) pohlížet jako na členy EU.

Existuje britský příslib, že stejné podmínky budou zajištěny pro české občany žijící ve Velké
Británii. Poslanecká sněmovna nicméně vyzvala vládu, "aby se Spojeným královstvím Velké
Británie a Severního Irska vedla intenzivní debatu nad recipročními pravidly ze strany Spojeného
království směrem k občanům České republiky".

Velká Británie má opustit Evropskou unii 29. března 2019. Dohoda zatím není, navrhované a
britskou vládou schválené řešení tamní parlament odmítl.

Poslanci také schválili novelu, která rozšiřuje finanční kontroly ve veřejné správě na
dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a na Správu železniční dopravní cesty.
Obě výše uvedené předlohy podpořil i klub KSČM.

... a protože březen už klepe na dveře, nelze přehlédnout
že se blíží jaro a s ním svátek z jarních nejkrásnějších-
Mezinárodni den žen. Přijměte proto prosím od nás tuto
kytičku, jako symbolické poděkování za Vaši práci, Vaši
péči o nás, těšíme se i na setkání s Vámi v Hodoníně,
v Kyjově, v Dubňanech a Mikulčicích, kde i letos pořádají
organizace KSČM oslavy MDŽ. A letos přijde mezi nás
i Dáša Švendová, kandidátka KSČM do Evropského
parlamentu (EP). Oslavme tedy i letos tento svátek
v dobré náladě i s úctou k ženám, ať již jsou to naše
maminky, manželky či kolegyně ...
Příště Vám blíže představíme Dášu Švendovou tEJ~~ii:~~~1iI
i program NENECHME TO TAK! se kterým jde KSČM-
Česká levice společně do voleb do EP v květnu t.r.
Únorové zprávy a zprávičky Vám pfipravílí Ivoj Pojezný, Lenka Ingrová a Jenda Navrátí/. Únor 2019
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