Týden
v české politice (5. 1 2. – 1 1 . 1 2. 201 6)
Událost týdne:
6. prosince informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček, že ředitel protokolu Pražského hradu Jindřich
Forejt se z osobních a zdravotních důvodů rozhodl skončit k 31. prosinci 2016 ve své funkci.
Hradní protokol byl v poslední době kritizován za množící se chyby, posledně za podání
nepravdivé informace o neúčasti amerického velvyslance Andrewa Schapira na udílení státních
vyznamenání 28. října. Forejt zůstává i nadále zaměstnancem ministerstva zahraničí. Prezident
Miloš Zeman uvedl, že i nadále doufá, že se Forejt stane velvyslancem ve Vatikánu. Ministr
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) na to reagoval slovy, že takové otázky je nutno řešit
mezi příslušnými státy, nikoliv veřejně. Dva dny po Forejtově rezignaci byl vedením odboru
Hradního protokolu pověřen Miroslav Sklenář, který již za prezidenta Václava Havla a Václava
Klause odbor vedl. Naposledy působil v čínské společnosti China Energy Company Limited, jejíž
předseda představenstva Jie Ťien-ming se stal v roce 2015 Zemanovým poradcem.
5. prosince zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) výsledky průzkumu týkající
se důvěry českých občanů ve veřejné instituce, podle nichž se největší důvěře těší starostové
(65 % ) a obecní zastupitelstva (62 % ). Jako nejméně důvěryhodné označili respondenti
Poslaneckou sněmovnu PČR (26 % ) a Senát PČR (28 % ). Důvěra občanů v prezidenta klesla
v listopadu na 48 % , což je nejméně za poslední rok. K poklesu důvěry v prezidenta o osm
procent došlo po kauze kolem neudělení státního vyznamenání pamětníku holokaustu Jiřímu
Bradymu. Důvěra ve vládu klesla v porovnání s říjnem o tři procenta na 35 % .
7. prosince schválila Poslanecká sněmovna PČR státní rozpočet na příští rok, který počítá se
snížením schodku o 1 0 miliard korun oproti letošku, konkrétně na 60 miliard korun. Podle
ministra financí Andreje Babiše (ANO) však bude konečný výsledek lepší. Poslanci odsouhlasili
přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkové hodnotě 1 ,3 miliardy korun, mimo jiné i návrh
vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) na přesun 1 00 milionů korun, které půjdou na platy
akademických a výzkumných pracovníků vysokých škol. Opozice, která hlasovala proti přijetí
rozpočtu, naopak neuspěla ani s jedním požadavkem na přesun peněz v rámci navrhovaného
rozpočtu.
9. prosince schválila Poslanecká sněmovna PČR tzv. protikuřácký zákon, zavádějící úplný zákaz
kouření v restauracích i zřizování kuřáren. Pokud normu schválí Senát PČR a podepíše prezident
republiky, měla by začít platit od konce května 201 7.
1 0. prosince diskutovalo širší vedení ČSSD programové priority pro sněmovní volby v příštím
roce. Po jednání uvedl premiér a předseda str any Bohuslav Sobotka, že cílem ČSSD je do
budoucna zásadní daňová reforma směrem k progresivnímu zdanění, neboť současný systém
podle něj nahrává bohatým a znevýhodňuje středně a nízkopříjmové skupiny. Konkrétní části
zamýšlené reformy bude ČSSD zveřejňovat během jara 201 7. Za priority ČSSD označil Sobotka
postavení zaměstnanců, podpora rodin s dětmi a lepší systém valorizace důchodů. Podle
státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy prohlásil Sobotka, že nadcházející
sněmovní volby budou primárně o souboji mezi ČSSD a hnutím ANO ministra financí Andreje
Babiše. Babiš následně uvedl, že progresivní zdanění považuje za sociálně neodpovědné, neboť
může vyhnat z ČR úspěšné firmy, zaměstnávající české občany.
Telegraficky
- Dne 7. prosince oznámil entomolog Marti n Konvička, jenž proslul silným antiislámským
postojem, že vystupuje ze strany Alternativa pro Českou republiku. Ke straně podle vlastních
slov ztratil důvěru. Vadí mu i to, že strana nebyla schopná dodat úplnou finanční zprávu ke
kontrole Poslanecké sněmovně PČR, kvůli čemuž nyní vláda zamýšlí navrhnout soudu
pozastavení činnosti strany.
- Dne 1 0. prosince rezignoval předseda Strany svobodných občanů Petr Mach na svou funkci.
Důvodem jsou spory uvnitř strany ohledně její dalšího směřování. Mach sice podporuje
vystoupení ČR z EU, odmítá však názor některých svých spolustraníků, aby opuštění EU bylo
jediným tématem strany pro nadcházející sněmovní volby. Nová volba předsedy, do níž se
Mach zamýšlí znovu přihlásit, má rozhodnout o dalším kurzu strany.
© CEVRO, z. s. 2016
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Natálie Maráková

