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Událost týdne:  
8. listopadu se konala schůzka opozičních stran, kterou svolali Piráti, aby projednali otázku týkající se 
obsazení sněmovních výborů. Nelíbí se jim, že ANO chce předsedat mandátovému a imunitnímu výboru, 
které mají rozhodovat o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a šéfa klubu ANO Jaroslava Faltýnka 
k trestnímu stíhání v souvislosti se spornou dotací pro farmu Čapí hnízdo. Domnívají se, že předsedou by 
měl být člen z opozičních stran. Ráno se na schůzi dostavili zástupci ODS, TOP 09 a STAN. Naopak KSČM, 
KDU-ČSL a SPD pozvání odmítly. ČSSD se zprvu proti setkání vymezila, v týž den později se však její 
zástupci s Piráty sešli. Shodli se, že ve zmíněných výborech by měly být zastoupeny všechny strany a že 
kontrolní komise by měla být vedena opozicí. 
 
6. listopadu informovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) o voličských preferencích 
prezidentských kandidátů. 66 % respondentů se hodlá voleb zúčastnit. Z dotázaných by nejvíce voličů - 
34 % - dalo hlas současné hlavě státu Miloši Zemanovi. Na druhé příčce by se umístil bývalý předseda 
Akademie věd Jiří Drahoš s 22 % a třetí by skončil podnikatel Michal Horáček s 13 % hlasů. 
 
6. listopadu vydaly členské země OSN několik doporučení ČR, která se tento rok podrobila takzvanému 
univerzálnímu periodickému přezkumu v oblasti lidských práv. Mezi tato doporučení například patří 
zlepšení integrace Romů do společnosti, boj s xenofobií a rasismem či pokračování ve snaze o zlepšení 
rovnosti žen a mužů. Na druhou stranu řada zemí ocenila integraci znevýhodněných dětí do vzdělávacího 
systému v rámci projektu inkluze a vykoupení vepřína v Letech u Písku, který dříve sloužil jako 
koncentrační tábor pro Romy. 
 
7. listopadu vystoupil expremiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek na tiskové konferenci ke své 
kandidatuře na prezidenta. Předešlý den se mu povedlo získat 10 potřebných senátorských podpisů. 
Uvedl, že jako bývalý politik nabízí díky svým zkušenostem kompetentnost. Slíbil, že bude ctít ústavní 
pravidla a nebude se mstít někdejším oponentům. Vyloučil možnost amnestie pro svého bývalého 
spolupracovníka, lobbistu Marka Dalíka. Na konferenci oznámil, že založil transparentní účet. Server 
iROZHLAS.cz však následně informoval, že účet nebyl včas zaregistrován a ani není transparentní, za což 
Topolánkovi hrozí pokuta až 500 tisíc korun.   
 
9. listopadu zveřejnilo ČTK informaci, že Kancelář prezidenta republiky požaduje omluvu a zaplacení 
pokuty pět milionů korun za klamné tvrzení o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, které na 
svém facebookovém profilu zveřejnil radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík. Bartík uvedl, že 
Zeman má rakovinu. To však Hrad záhy popřel.  
  
10. listopadu informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta, že ukončil členství v hnutí Starostové a 
nezávislí (STAN) a že opětovně vstoupil do regionálního politického uskupení Starostové pro Liberecký 
kraj (SLK). Tento krok dle jeho slov souvisí s jeho předchozím rozhodnutím vzdát se poslaneckého 
mandátu, aby se mohl plně soustředit na hejtmanskou funkci.  
 
11. listopadu byl zahájen dvoudenní 32. sjezd České lékařské komory, na němž se komora vyslovila pro 
odklad povinného elektronického receptu. Tzv. eRecepty, které jsou dle komory „neuváženým 
experimentem“, by měli lékaři začít vydávat od 1. 1. 2018. 
 
12. listopadu opětovně hlasovali Piráti o podpoře Radka Vondráčka (ANO) na post předsedy Poslanecké 
sněmovny PČR a rozhodli se jej dále podporovat. O tři dny dříve vyjádřil Ivan Bartoš (Piráti) obavu 
z nově vznikajícího bloku ANO s komunisty a SPD. Také navrhli, aby všechny sněmovní výbory kromě 
organizačního byly vedeny zástupci ostatních stran podle počtu hlasů získaných ve volbách.  
 
Telegraficky  

- Dne 8. listopadu zamítla organizace ČSSD na Praze 5 bývalému členu strany Jiřímu Paroubkovi 

opětovný vstup do ČSSD. Středočeská ČSSD se jeho znovupřijetím nyní nechce zabývat. 

- Dne 8. listopadu poskytl předseda hnutí ANO Andrej Babiš rozhovor pro americkou zpravodajskou 

stanici CNN rozhovor, kde mimo jiné prohlásil, že není populista, ale pragmatik.   

- Dne 10. listopadu informovalo tiskové oddělení Ministerstva vnitra ČR, že do boje o Pražský hrad 

půjde definitivně 9 kandidátů. 
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