
Týden  

v české politice (20. 11. – 26. 11. 2017) 

© CEVRO, z. s. 2017 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracovala: Michaela Oplíštilová  

Událost týdne:  
22. listopadu byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) Radek Vondráček (ANO). PS PČR 
tak pokračovala ve své ustavující schůzi, kterou započala o dva dny dříve. Proti Vondráčkovi nikdo jiný 
na post nekandidoval. V tajné volbě obdržel 135 hlasů. PS PČR zároveň rozhodla, že bude mít pět 
místopředsedů. Na tento post oznámili kandidaturu Petr Fiala (ODS), Vojtěch Pikal (Piráti), Tomio 
Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM) a Jan Hamáček (ČSSD). O dva dny později PS PČR volila 
místopředsedy. Všichni kandidáti kromě Fialy uspěli. Proti Fialovu nezvolení se vymezili členové 
Demokratického bloku (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN) a Piráti.   
 
20. listopadu se prezident Miloš Zeman sešel během oficiální návštěvy Ruska s ruským premiérem 
Dmitrijem Medveděvem, který se na Zemanovu žádost distancoval od článku vydaného na webu ruského 
televizního kanálu Zvezda. V něm publicista Leonid Maslavsky uvedl, že Československo by za ruskou 
intervenci v roce 1968 mělo být vděčné. Zeman se v rámci návštěvy zúčastnil společně s podnikatelskou 
delegací česko-ruského podnikatelského fóra. Jen na moskevském fóru podepsaly české firmy smlouvy za 
19 miliard korun. Následující den se Zeman sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zeman 
opakovaně vyjádřil své přesvědčení, že ukrajinský poloostrov Krym náleží Rusku a že protiruské sankce 
by měly být zrušené. Server ČTK dále informoval, že bylo potvrzeno vytvoření Česko-ruského diskusního 
fóra. To by mělo začít fungovat od následujícího roku za účelem diskuze o vzájemných vztazích včetně 
citlivých otázek. Proti jeho vytvoření se postavili bývalí čeští diplomaté i další lidé. Vyzvali ministra 
zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD), aby fórum pozastavil. Ten to však odmítl, neboť fórum má dle něj 
oslovit ruskou občanskou veřejnost.  
 
21. listopadu opětovně zažádala policie ČR o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy 
ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s možným dotačním podvodem v kauze Čapí 
hnízdo. Poslanecká sněmovna PČR oba poslance letos v září vydala, avšak kvůli říjnovým volbám znovu 
získali poslaneckou imunitu a jejich trestní stíhání bylo přerušeno.  
 
22. listopadu zveřejnila agentura STEM/MARK listopadový průzkum týkající se voličských preferencí v 
prezidentských volbách. Na prvním místě by skončil současný prezident Miloš Zeman, který má nejvíce 
podporovatelů (45 %), ale jako druhý i nejvíce odpůrců (53 %). Druhé místo by obsadil bývalý předseda 
Akademie věd Jiří Drahoš s podporou 40 % a třetí hudebník a podnikatel Michal Horáček s 32 % hlasů. 
Pátou příčku by s 12 % hlasů obsadil Mirek Topolánek, který má současně nejvíce odpůrců (79 %). 
 
22. listopadu byl zvolen předsedou sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič 
(KSČM). Proti němu kandidoval Petr Gazdík (STAN). Grospič obdržel 11 hlasů, Gazdík sedm. Hlas 
Grospičovi odevzdali poslanci ANO, KSČM a SPD. Proti se postavili poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 
a STAN. ČSSD se zdržela hlasování. Výbor se bude v následujících dnech zabývat tím, zda Poslanecké 
sněmovně PČR doporučí či nedoporučí vydat předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu ANO 
Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s dotací pro farmu Čapí hnízdo.  
 
25. listopadu vyzvala jihomoravská ČSSD premiéra Bohuslava Sobotku, aby složil poslanecký mandát kvůli 
špatnému výsledku strany ve sněmovních volbách. Sobotka získal na jižní Moravě více než 7000 
preferenčních hlasů, což byl druhý nejlepší výsledek mezi kandidáty ČSSD. Mandát však Sobotka nesloží, 
nechce zklamat důvěru voličů, která se tímto ziskem projevila. Dodal, že se nenechá zastrašit nátlakem 
ze strany brněnských funkcionářů.  
 
Telegraficky  

- Dne 22. listopadu uvedl předseda ČSSD Milan Chovanec, že strana nepodpoří konkrétního kandidáta na 

prezidenta.  

- Dne 24. listopadu informoval Český statistický úřad, že ČR má nejnižší míru ohrožení chudobou v EU.  

- Dne 25. listopadu oznámil odchod z ČSSD bývalý šéf poslaneckého klubu Jeroným Tejc.   

- Dne 26. listopadu se stal europoslanec Jiří Pospíšil novým předsedou TOP 09. Primárně se chce 

soustředit na nadcházející komunální volby. Dle svých slov bude usilovat i o opětovné získání 

ztracených voličů či o sblížení stran napravo od středu sdružených v Demokratickém bloku.    
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