Otázky pro kandidáty 2. kola senátních voleb 2020
Souhrn odpovědí

1. Celostátní referendum
- - Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
Bazala (KDU-ČSL), Fiala (ODS), Peterka (KDU-ČSL)
- - Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona
ke konkrétní otázce
Jarolím (ANO), Jiříček (ANO), Karen (ANO)
- - Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
Jarolím (ANO), Mašek (ANO)
- - Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
Burian (ODS)
- - Nevím, jiný názor
2. Daňový systém
- - Podporuji rovnou daň z příjmů fyzických osob a snižování sazeb majetkových daní
Fiala (ODS), Karen (ANO), Mašek (ANO)
- - Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
Bazala (KDU-ČSL), Peterka (KDU-ČSL)
- - Podporuji zvýšení progrese sazby daně z příjmů fyzických osob a zvyšování majetkových
daní
Burian (ODS), Jarolím (ANO)
- - Podporuji zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
Burian (ODS), Jiříček (ANO)
- - Nevím, jiný názor
3. Soběstačnost
- - ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších
strategických výrobků
Burian (ODS), Jarolím (ANO), Jiříček (ANO), Karen (ANO), Peterka (KDU-ČSL)
- - ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
Bazala (KDU-ČSL), Fiala (ODS), Mašek (ANO)
- - ČR nepotřebuje soběstačnost
- - Nevím, jiný názor
4. Energetika
- - ČR by měla uhelné elektrárny bezpodmínečně odstavit do r. 2030
- - ČR by měla uhelné elektrárny odstavit až po spuštění dalších jaderných bloků
Bazala (KDU-ČSL), Fiala (ODS), Jarolím (ANO), Jiříček (ANO), Karen (ANO), Mašek (ANO),
Peterka (KDU-ČSL)

- - ČR by měla uhelné elektrárny odstavit, až když je nahradí obnovitelné zdroje energie
Bazala (KDU-ČSL), Burian (ODS), Fiala (ODS)
- - ČR by měla uhelné elektrárny využívat do té doby, dokud bude pro ně uhlí
- - Nevím, jiný názor
5. Bydlení
-

- Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní
formy (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
- - Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
- - Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
Fiala (ODS)
- - Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
Bazala (KDU-ČSL), Burian (ODS), Jarolím (ANO), Jiříček (ANO), Karen (ANO), Mašek (ANO),
Peterka (KDU-ČSL)
- - Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo
ovlivnila situaci na bytovém trhu
- - Nevím, jiný názor
6. ČR a Evropská unie
- - ČR by měla prosazovat posilování pravomoci orgánů EU
- - ČR by měla usilovat o jednotnou sociální politiku EU
- - ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních
států
Bazala (KDU-ČSL), Jarolím (ANO), Jiříček (ANO)
- - ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
Fiala (ODS), Karen (ANO), Mašek (ANO), Peterka (KDU-ČSL)
- - ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě
neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
Burian (ODS)
- - ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
- - Nevím, jiný názor
7. Migrace
-

-

ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů,
z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
Bazala (KDU-ČSL), Fiala (ODS), Jiříček (ANO)
- - ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů,
ekonomické migranty nikoli
Burian (ODS), Jarolím (ANO), Mašek (ANO), Peterka (KDU-ČSL)
- - ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
- - ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
Karen (ANO)
- - Nevím, jiný názor

8. Vojenské základny cizích států v ČR
- - Odmítám
Burian (ODS), Jiříček (ANO), Karen (ANO), Mašek (ANO), Peterka (KDU-ČSL)
- - Podporuji
Fiala (ODS)
- - Nevím, jiný názor
Bazala (KDU-ČSL), Jarolím (ANO)
9. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
- - Nepodporuji v jakékoli formě
- - Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté
apod.)
Jiříček (ANO)
- - Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
Burian (ODS), Karen (ANO), Mašek (ANO)
- - Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU,
nebo jejich členských států
Bazala (KDU-ČSL), Fiala (ODS), Jarolím (ANO), Peterka (KDU-ČSL)
- - Podporuji bez omezení
- - Nevím, jiný názor

Josef Bazala (KDU-ČSL, v. o 81. Uherské Hradiště)
Jiří Burian (ODS, v. o. 18. Příbram)
Tomáš Fiala (nestraník za ODS, v. o. 12., Strakonice)
Jan Jarolím (ANO, v. o. 39. Trutnov)
Zdeněk Jiříček (ANO, v. o. 72. Ostrava - město)
Igor Karen (ANO, v. o. 42. Kolín)
Jiří Mašek (ANO, v. o. 45. Hradec Králové)
Luboš Peterka (KDU-ČSL, v. o. 12. Strakonice)

