Týden
v české politice (1 4. 1 1 . – 20. 1 1 . 201 6)
Událost týdne:
1 5. listopadu informovala agentura ČTK o návrhu šesti desítek poslanců z řad ČSSD, ANO, KSČM
a Úsvitu-Národní Koalice na obnovení trestného činu veřejného hanobení prezidenta pod
hrozbou trestu až ročního odnětí svobody. Podle předkladatelů v čele se Zdeňkem Ondráčkem
(KSČM) by měl zákon výchovný charakter a předcházel by snižování vážnosti prezidenta.
Pravicová opozice označila návrh za normalizační. Odmítavě se k němu staví i předseda vlády
a ČSSD Bohuslav Sobotka, podle kterého by zákon vrátil ČR o 27 let zpět do historie, či předseda
hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš, podle nějž návrh zákona potírá svobodu slova
a demokracii. Někteří poslanci ANO i ČSSD oznámili, že stáhnou své podpisy zpět. Od návrhu
později odstoupili i poslanci hnutí Úsvit, podle kterých je nepřijatelná hrozba trestu odnětí
svobody. Hnutí však dle svého předsedy Marka Černocha předloží vlastní návrh na zakotvení
hanobení státních symbolů do trestního zákoníku.
1 4. listopadu zahájil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) setkáním s ministrem dopravy Danem
Ťokem (ANO) schůzky s jednotlivými členy vlády, které avizoval v předcházejícím týdnu.
Sobotka s Ťokem jednali zejména o nutnosti vypsat nové otevřené výběrové řízení na správu
mýtného systému v první polovině roku 201 7, ale i o lepším čerpání evropských dotací
či o plánovaném otevření dálnice D8. Premiér s ministrem naopak nemluvil o mi nistrově
možném konci ve vládě kvůli nespokojenosti s jeho prací, o němž se zmiňoval na konci
předcházejícího týdne.
1 5. listopadu uvedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek po jednání s premiérem Bohuslavem
Sobotkou (oba ČSSD), že česká ambasáda v Damašku bude i nadále v provozu, neboť je to jeden
z mála nástrojů, jehož prostřednictvím je možné poskytovat zemi humanitární pomoc. Zaorálek
odmítl, že by existence velvyslanectví přispívala k legitimitě vlády syrského prezidenta Bašára
Asada
a
zdůraznil
význam
ambasády
pro
zastupování
zájmů
USA
či evropských zemí, které v Sýrii ambasádu nemají.
1 6. listopadu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky průzkumu, ve kterém
občané ČR srovnávali poměry před listopadovou revolucí 1 989 a dnes. Podle 38 % respondentů
jsou dnešní poměry lepší než před rokem 1 989, 1 7 % dotázaných zastává opačný názor a
preferuje předlistopadové poměry. 34 % respondentů označuje poměry za podobné, 1 1 % neví.
Výsledky hodnocení jsou srovnatelné s výsledky loňského průzkumu, od kterého došlo pouze
k 4 % nárůstu počtu občanů, podle kterých jsou poměry podobné.
1 7. listopadu si Česko připomnělo výročí událostí v letech 1 989 i 1 939. Lidé od rána zapalovali
svíčky a pokládali květiny k památníku 1 7. listopadu 1 989 na Národní třídě. Dorazili i premiér
Bohuslav Sobotka (ČSSD), který zdůraznil význam sociálního rozměru státu pro úspěch
demokracie, či ministr financí Andrej Babiš (ANO), podle kterého největší hodnoty, tedy svoboda
a demokracie, nejsou v současnosti ohroženy. Během dne došlo i k několika protestním akcím.
Na Hradčanském námětí se shromáždily stovky lidí oponujících politice prezidenta Miloše
Zemana. Prahou prošlo i zhruba 600 Zemanových stoupenců a příznivců krajní pravice, kteří se
nejprve sešli v Letenských sadech a následně se vydali k Betlémské kapli. V pochodu se jim
snažili zabránit jejich odpůrci, oba tábory od sebe oddělila policie. Prezident se letos veřejných
oslav neúčastnil.
Telegraficky
- Dne 1 6. listopadu byl předsedou Senátu v tajném hlasování opětovně zvolen Milan Štěch (ČSSD) ,
a to navzdory odmítnutí senátorských klubů KDU-ČSL a STAN podpořit Štěchovo znovuzvolení
kvůli jeho podpisu pročínského prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů.
- Dne 1 8. listopadu schválilo na celostátní konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Tomia Okamury, že bude v parlamentních volbách v příštím roce kandidovat samostatně
bez Strany práv občanů (SPO). Podle Okamury očekává SPD 8 až 1 0% zisk hlasů voličů.
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