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Událost týdne:   
13. l istopadu zaslal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) prezidentu Miloši Zemanovi formální 
návrh na odvolání ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a ministra pro lidská práva  
a legislativu Jiřího Dienstbiera (oba ČSSD), kteří by ve svých funkcích měli skončit  
k 30. l istopadu 2016. Němečka by měl nahradit ředitel Fakultní nemocnice Motol Jan Ludvík  
a Dienstbiera by měl vystřídat poslanec Jan Chvojka (oba ČSSD). Obměnami ve vládě, které jsou 
podle Sobotky reakcí na neúspěch ČSSD v říjnových krajských a senátních volbách, chce 
premiér zvýšit dynamiku vládního týmu a nastolit zřetelnější kurz sociální demokracie. Zeman 
změny schválil . Premiér vyzval k úvaze o změnách i své koaliční partnery předsedu KDU-ČSL 
Pavla Bělobrádka a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, t i to však odmítli. Právě s  nimi a s dalšími 
ministry se Sobotka hodlá kvůli změnám v  následujících dnech sejít . Uvedl však, že bude 
respektovat dohodu, podle které by případné výměny koaličních ministrů musely být vyjednány 
s předsedy jejich stran. 
 
7. l istopadu informovala agentura ČTK o výsledcích průzkumu agentury STEM provedeného 
těsně po krajských volbách, podle kterého zůstal i v  říjnu nejoblíbenějším českým polit ikem 
ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Oproti květnu 2016 však jeho popularita 
klesla o 2 %  na 58 % . Na druhém místě skončil se  43 %  ministr obrany Martin Stropnický (ANO),  
i jemu se však za stejné období snížila popularita o 8 % . Podíl příznivců premiéra Bohuslava 
Sobotky (ČSSD) klesl o 11  %  na 42 % , což premiérovi zajistilo  až třetí místo. Popularita předsedy 
hnutí Starostů a nezávislých Petra Gazdíka naopak o 1  %  vzrostla na 31  % , a Gazdík se proto 
posunul z dvacátého místa na dvanácté. 
 
8. l istopadu sdělil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek a  předseda STAN Petr Gazdík,  
že letošním rokem ukončí strany smlouvu o spolupráci. TOP 09 požaduje, aby se Gazdík  
od následujícího roku vzdal své funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR). To 
však poslanci STAN odmítají a označují za vydírání, neboť smlouva podle nich nic takového 
nestanovuje. Strany mají do konce roku vyrovnat vzájemné závazky.  
 
8. l istopadu zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem všechny stížnosti hnutí Severočeši.cz  
na krajské volby. Jejich výsledky jsou tak platné. Hnutí požadovalo opakování krajských voleb 
v Ústeckém kraji kvůli odvolání všech svých kandidátů osm dnů před volbami místopředsedkyní 
a zmocněnkyní hnutí Hanou Jeníčkovou. Její jednání bylo však podle soudu v  souladu se 
zákonem. O dva dny později rozhodl Nejvyšší správní soud, že vítězství Aleny Dernerové 
v mosteckých senátních volbách je neplatné, neboť podle soudu mostecký magistrát chyboval, 
když před volbami nevyhověl žádosti Jeníčkové na odvolání kandidatury Dernerové. Senátní 
volby v Mostě, ve kterých zamýšlí Dernerová znovu kandidovat, se budou opakovat.  
 
8. l istopadu schválila PS PČR senátní návrh tzv. stykového zákona, na jehož základě by poslanci 
a senátoři mohli vzájemně upravovat změny volebních a ústavních zákonů, aby docílil i shody 
nad jejich obsahem. Podle současné úpravy musí PS PČR změny navrhované Senátem buď 
schválit , nebo zamítnout, nemůže je však upravovat. Existenci stykového zákona přitom 
zakotvuje česká Ústava.   
 
Telegraficky 

- Dne 7. listopadu rozhodl Ústecký krajský výbor KSČM, že v Ústeckém kraji vytvoří KSČM koalici 
s ČSSD a SPD-SPO. Zdejší vítěz krajských voleb, hnutí ANO, tak skončí v opozici. Hejtmanem by 
měl zůstat Oldřich Bubeníček (KSČM).  

- Dne 13. l istopadu uvedl premiér Bohuslav Sobotka, že pokud by proti sobě ve druhém kole 
prezidentských voleb stáli současný prezident Miloš Zeman a hudebník a podnikatel Michal 
Horáček, podpoří ČSSD hodnotově bližšího kandidáta. Tím je podle Sobotky vzhledem 
k Horáčkově převažující pravicové hodnotové orientaci spíše Zeman. Zároveň však premiér 
připomněl, že na podobné úvahy je ještě brzy. 
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