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Událost týdne:  
17. listopadu si lidé na mnoha místech po celé ČR připomněli události ze 17. listopadu 1989, především 
pak v Praze. Na Václavském náměstí proběhl Koncert pro budoucnost. Kromě hudebního programu 
vystoupilo na pódiu i několik řečníků. Ti se hlavně vymezovali proti předsedovi ANO Andreji Babišovi a 
prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi vystupujícími byli i tři kandidáti na prezidenta, a to bývalý předseda 
Akademie věd Jiří Drahoš, lékař Marek Hilšer a Pavel Fischer, bývalý český velvyslanec a současný ředitel 
Ústavu empirických výzkumů STEM. 
 
13. listopadu vyslovil předseda hnutí ANO Andrej Babiš přesvědčení, že cestovní ruch by měl nově spadat 
pod ministerstvo kultury. Agenda církví by pak dle něj měla být začleněna pod ministerstvo financí. 
Proti tomu se ohradili zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. KSČM a SPD s návrhem naopak souhlasí. 
 
13. listopadu vyzval Úřad OSN pro lidská práva společně s dalšími organizacemi Českou republiku, aby 
zlepšila přístup k začleňování romských dětí do běžných škol. Před deseti lety odsoudil Evropský soud 
pro lidská práva ČR za diskriminaci 18 romských dětí, které byly chybně přeřazeny do zvláštních škol, 
čímž bylo porušeno jejich právo na vzdělání.  To vyvolalo po Evropě požadavky na ukončení odděleného 
vzdělávání Romů. Podle Evropské komise se však situace stále zhoršuje. 
 
14. listopadu uvedl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, že ČSSD, stejně jako KSČM, podpoří do čela 
Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka (ANO). Obě strany odmítly myšlenku Pirátů o vedení výborů 
opozicí s tím, že by měl být zachován systém poměrného zastoupení při obsazování mandátů.  
 
15. listopadu vytvořily ODS, KDU-ČSL, TOP 09 A STAN tzv. Demokratický blok, jehož hlavním úkolem má 
být prosazení společných zájmů při ustanovování Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR). Jednotliví zástupci 
stran se nechali slyšet, že do čela PS PČR nepodpoří Radka Vondráčka (ANO). Předseda ODS Petr Fiala 
oznámil, že proti Vondráčkovi kandidovat nebude. Dohromady má Demokratický blok 48 mandátů, což 
zhruba odpovídá podpoře 27 % voličů. Piráti do bloku vstoupit nechtěli, nadále trvají na podpoře 
Vondráčka.  
 
16. listopadu informoval tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Petr Habáň, že 
ministerstvo odstupuje od smlouvy s firmou OKsystem, která měla připravit nový systém pro vyplácení 
dávek. Důvodem je, že OKsystem neposkytl dostatečné záruky, že dílo včas dokončí. Systém měl být 
v plném provozu již počátkem ledna 2018, kvůli komplikacím se však termín posunul až o dva roky.  
 
16. listopadu oznámili novinářům předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda KSČM 
Vojtěch Filip, že ANO podpoří Filipa na post místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR. KSČM by také 
měla dostat post předsedy v rozpočtovém výboru a měla by vést sněmovní komisi pro kontrolu činnosti 
Generální inspekce bezpečnostních sborů.  
 
19. listopadu byly odhaleny Nejvyšším správním soudem (NSS) chyby při přezkumu volebních výsledků 
ODS ve Středočeském kraji. NSS zjistil, že volební komise nezapočítala preferenční hlasy pro 
místopředsedu ODS a starostu obce Líbeznice Martina Kupku, který byl na kandidátce na druhé straně. 
Poslanecký mandát tak připadne Kupkovi namísto Petru Bendlovi. NSS také oznámil, že se případem 
musí zabývat ministerstvo vnitra.  
 
Telegraficky  

- Dne 14. listopadu souhlasilo ANO s návrhem SPD, aby v čele hospodářského a bezpečnostního výboru 

Poslanecké sněmovny PČR stanul zástupce SPD. 

- Dne 15.  listopadu potvrdil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek po schůzce s prezidentem Milošem 

Zemanem v Lánech, že lidovci půjdou do opozice.  

- Dne 19. listopadu se stal novým předsedou Strany svobodných občanů zlínský krajský zastupitel Tomáš 

Pajonk. Zvolen byl v internetovém hlasování členů strany. Porazil tak mimo jiné dosavadního 

předsedu Petra Macha, který stál v čele strany od jejího vzniku v roce 2009.  
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