Týden
v české politice (21 . 1 1 . – 27. 1 1 . 201 6)
Událost týdne:
24. listopadu oznámil politolog Petr Robejšek založení nové konzervativní strany Realisté, která
by dle něj mohla ve sněmovních volbách v nadcházejícím roce získat až 20 % hlasů. Základními
prioritami Realistů jsou rodina, bezpečnost a hájení národních zájmů ČR. Politický program
představí strana na jaře 201 7. Robejšek vede stranu jako mentor, volba předsedy se uskuteční
v únoru nebo březnu příštího roku. Strana cílí na voliče, kteří se necítí být reprezentováni
existujícími politickými stranami, stejně jako na zklamané voliče pravicových stran a hnutí ANO,
které se dle Robejška ubírá stále více levicovým směrem.
21 . listopadu nominoval Městský výkonný výbor ČSSD v Brně poslance Jeronýma Tejce na
kandidáta na prvního místopředsedu ČSSD, o němž se bude rozhodovat na březnovém sjezdu
strany v příštím roce. Na sjezdu se bude volit i předseda ČSSD, na toho však Tejc kandidovat
nehodlá, neboť by dle něj jeho případný úspěch pravděpodobně vedl k pádu vlády šest měsíců
před volbami, což by ČSSD oslabilo. Premiéra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku překvapilo,
že se mu Tejc, který dlouhodobě patří k jeho kritik ům uvnitř ČSSD, nechce postavit jako
protikandidát v boji o premiérský post. Premiér také uvedl, že je spokojen s prací současného
prvního místopředsedy Milana Chovance a hodlá ho ve funkci podpořit i na nacházejícím sjezdu.
21 . listopadu pokračoval premiér Bohuslav Sobotka v bilančních schůzkách se členy vlády,
které započal v předcházejícím týdnu. Na začátku týdne se sešel s ministrem spravedlnosti
Robertem Pelikánem (ANO), po kterém požaduje, aby do konce roku předložil návrh
insolvenčního zákona, exekučního řádu a zákona o bezplatné právní pomoci. V následujících
dnech se Sobotka setkal například s ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD), která by
se podle něj měla zaměřit na prosazení změn ve financování regionálního školství či kariérního
řádu učitelů. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) se má podle premiéra soustředit na
včasné výplaty podpor zemědělcům, schválení novely vinařského zákona či na zelenou naftu.
Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) byl premiérem oceněn za růst platů pracovníků
v kultuře, který má prosazovat i nadále. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO),
se kterou se Sobotka sešel na konci týdne, by podle premiéra měla v Poslanecké sněmovně PČR
prosadit novelu stavebního zákona a zároveň začít pracovat na koncepci nového.
23. listopadu předložil ministr financí Andrej Babiš (ANO) na koaliční radě vlády návrh na
zmírňující změny v zákoně o elektronické evidenci tržeb (EET). Pokud návrh schválí vláda a
následně parlament, EET se nebude vztahovat na podnikatele s příjmem nižším než 250 tisíc
korun ročně, kteří se dobrovolně přihlásí k paušální dani, či na e-shopy, jejichž zákazníci zaplatí
bankovní kartou přes internet. Premiér Bohuslav Sobotka zkritizoval Babiše za předložení
návrhu jen několik dní před startem EET. EET má být pro restaurace a hotely spuštěna 1 .
prosince, pro další odvětví by měla začít platit v následujících měsících.
24. listopadu uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení, že dva čeští občané, kteří byli
v předcházejícím týdnu zadrženi v Turecku a obviněni z terorismu, se podle ministerstvu
dostupných informací nedopustili teroristické činnosti a v současnosti jim je poskytována
konzulární pomoc. Markéta Všelichová a Miroslav Fakras byli tureckou policí zadrženi pro
spolupráci s kurdskými milicemi YPG, jež Turecko považuje za pobočku teroristické organizace
Strany kurdských pracujících (PKK). Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že všechny státy EU sice
řadí PKK k teroristickým organizacím, YPG ovšem nikoliv. Ministerstvo též připomnělo, že se oba
zadržení prezentují jako prokurdští aktivisté a cílem jejich cest do kurdských oblastí v Sýrii a
Iráku je dle jejich slov pomoc v boji proti Islámskému státu, nikoliv terorismus. Toto stanovisko
bude hájit i ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) během plánované návštěvy
Turecka v polovině prosince.
Telegraficky
- Dne 25. listopadu uvedl prezident Miloš Zeman, že zaujímá k návrhu zákona proti hanobení
prezidenta neutrální postoj. Pokud by Poslanecká sněmovna ČR návrh schválila, nevetoval by
ho, neboť by se cítil být v konfliktu zájmů.
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