Týden
v české politice (16. 10. – 22. 10. 2017)
Událost týdne:
21. října skončil druhý den voleb do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR), v nichž jasně zvítězilo hnutí
ANO s 29,64 % hlasů, což pro něj znamená zisk 78 mandátů. ANO nasbíralo nejvíce hlasů ve všech 14
krajích. Druhá ODS obsadila s 11,32 % hlasů 25 křesel. Třetí Piráti (10,79 %) a čtvrtá SPD (10,64 %) obdrží
po 22 mandátech. Za očekáváními oproti předvolebním průzkumům zůstaly KSČM (7,76 %) i ČSSD (7,27
%), které tak mají nárok jen na 15 poslaneckých křesel. Do PS PČR se dále probojovaly KDU-ČSL (5,8 %,
10 mandátů), TOP 09 (5,31 %, 7 mandátů) a STAN (5,18 %, 6 mandátů). Naopak Zelení nezískali ani 1,5 %
hlasů a ztratili nárok na státní finanční příspěvek. Předseda Zelených Martin Stropnický následně ohlásil
rezignaci. K volbám se dostavilo 60,84 % oprávněných voličů. Média upozorňují na úspěch populistických
a antisystémových uskupení a propad tradičních politických stran. Předseda ANO Andrej Babiš oslovil
všechny strany, jež budou v PS PČR zastoupeny, a pozval je na jednání. Uvedl, že nejprve s nimi chce
diskutovat o povolebním uspořádání PS PČR. Většina uskupení avizovala, že by nemohla být ve vládě
s trestně stíhanými osobami. Obvinění kvůli podezření z podvodu v souvislosti s dotací pro farmu Čapí
hnízdo čelí Babiš a místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Nová PS PČR však bude muset o vydání obou
poslanců ke stíhání znovu rozhodnout. Prezident Miloš Zeman potvrdil, že Babiše hodlá jmenovat
premiérem. Zeman by neměl problém jmenovat vládu ANO s účastí ČSSD, KDU-ČSL, Pirátů ani SPD, která
dle něj není extremistickou stranou.
16. října doporučila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) vládě, aby zrušila platnost memoranda o lithiu,
které nedávno uzavřel ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou těžařskou firmou European
Metals Holdings a které rozpoutalo spor mezi hnutím ANO a ČSSD. Důvodem pro anulování platnosti
memoranda je dle PS PČR „zřejmá neurčitost jeho předmětu“. PS PČR dodala, že lithium by měl v ČR
těžit státní podnik. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) následně informoval, že se o dalším postupu chce
poradit s právními experty.
17. října oznámil prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, že podal na
ministerstvu vnitra kandidaturu na prezidenta republiky. Získal podporu 22 poslanců z pěti politických
stran. Kandidovat bude s podporou Realistů. Následující den uvedl předseda obnovené ODA Pavel
Sehnal, že kandidaturu na ministerstvu vnitra oznámil i někdejší šéf mladoboleslavské automobilky
Vratislav Kulhánek. Nasbíral dosud 23 podpisů poslanců, do konce října by ale chtěl nashromáždit i 50
tisíc podpisů občanů. Kulhánkovi bude prezidentskou kampaň platit Sehnal.
18. října informovala agentura ČTK, že plzeňští radní uložili hejtmanovi Josefu Bernardovi (ČSSD), aby
prezidenta Miloše Zemana seznámil během jeho návštěvy Plzeňského kraje s jejich odmítavým
stanoviskem vůči výroku, kterým Zeman označil anexi ukrajinského poloostrova Krym ze strany Ruska za
„hotovou věc“. Zeman po vyslechnutí kritiky odmítl, že by výrokem anexi legitimizoval.
18. října stávkovala asi třetina praktických a dětských lékařů a zhruba šestina lékáren, aby vyjádřili
nespokojenost s nedostatkem financí v sektoru a elektronickým receptem, jenž má být zaveden od
příštího roku. Ministr zdravotnictví Miroslav Ludvík (ČSSD) uvedl, že peníze navíc pro praktiky či lékárny
nejsou k dispozici.
22. října informovala agentura ČTK, že europoslanec za TOP 09 a někdejší ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil podal přihlášku do TOP 09, která o den dříve ve sněmovních volbách jen těsně překonala
pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR. Uvedl, že k podání přihlášky se
rozhodl ve chvíli, kdy se zdálo, že strana potřebných 5 % nedosáhne. Dodal, že v budoucnost strany věří.
O jeho možné kandidatuře na funkci předsedy strany je dle něj zatím předčasné hovořit.
Telegraficky
- Dne 19. října pravomocně rozhodl pražský městský soud, že vlastníkem kulturní památky Slovanská
epopej je Praha, nikoliv rodina autora díla Alfonse Muchy. Malířův příbuzný John Mucha chce podat
dovolání.
- Dne 20. října uvedl na závěr své cesty po Plzeňském kraji prezident Miloš Zeman, že svolá zasedání
Poslanecké sněmovny PČR s využitím maximální 30denní lhůty od voleb. Chce tak stranám a hnutím
poskytnout dostatek prostoru pro jednání.
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