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Událost týdne:  

1. prosince se sešel kandidát na prezidenta a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš s premiérem Bohuslavem 

Sobotkou (ČSSD). Vyjádřil obavu, že volby v ČR by mohly být ovlivňovány zahraničními tajnými službami 

prostřednictvím šíření dezinformací. Nebezpečí představuje dle Drahoše především Rusko. Sobotka ho ubezpečil, že 

vláda a odpovědné instituce berou rizika narušení průběhu voleb vážně a zabývají se jimi zpravodajci. Obavy 

připustili i další prezidentští kandidáti. Později téhož dne reagoval ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) 

Michal Koudelka ujištěním, že BIS v tuto chvíli nemá žádné informace o nezákonném ovlivňování voleb v ČR.  

 

28. listopadu hlasovala Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) ve věci sporu mezi Piráty a SPD ohledně zasedacího 

pořádku. Ve sporu vyhrála SPD, jíž podpořili poslanci ANO a KSČM.  Podle původního návrhu měli být poslanci za 

Piráty umístěni do centrálnější části jednacího sálu, proti tomu se však ohradila SPD, která místa v pravém rohu 

odmítla. Podle Pirátů měla místa ve středu připadnout jim, neboť ve volbách dosáhli lepšího výsledku než SPD a jsou 

středovou stranou.  

 

28. listopadu byl zvolen zbývajícím pátým místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR předseda ODS Petr Fiala. 

Před hlasováním přislíbilo Fialovi podporu ANO, SPD ji naopak odmítlo. V předchozí volbě Fiala neuspěl.   

  

28. listopadu uvedl server iROZHLAS.cz, že ministerstvo zemědělství bude pravděpodobně čelit interpelacím 

ohledně hospodaření koncernu Agrofert, který dříve patřil předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Podle 

iROZHLASU.cz Agrofert hospodaří neoprávněně na 1700 hektarech půdy, které nemají jasného majitele. Agrofert na 

ně navíc pobírá dotace od EU. Koncern se hájí tím, že hospodaření na pozemcích bez známého vlastníka není 

nezákonné. Ve stejné situaci jako Agrofert jsou dle něj i mnohé další zemědělské subjekty v ČR.  

 

29. listopadu byl zvolen předsedou sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). V tajné volbě porazil 

Jana Bartošku (KDU-ČSL). Jeho nominace mezi některými poslanci vzbudila negativní odezvu, a to zejména kvůli 

Kotenově dřívější aktivitě na sociálních sítích. Koten byl na Facebooku členem skupin žádajících referendum o 

vystoupení ČR z EU nebo skupin označujících islám za „smrtelné zlo“.  

 

29. listopadu podal demisi své vlády premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Netradičně ji zaslal prezidentovi Miloši 

Zemanovi dopisem. V historii ČR je to poprvé, co odcházející premiér nepřišel demisi podat osobně na Pražský hrad. 

Sobotka uvedl, že tento způsob podání demise považuje za nejrychlejší.  

 

30. listopadu podpořil sněmovní rozpočtový výbor návrh státního rozpočtu podaný končící vládou. Rozpočet počítá 

se schodkem 50 miliard korun. Pokrýt by měl hlavně vydání státních dluhopisů. Nejvíc peněz ze státního rozpočtu 

připadne jako obvykle ministerstvu práce. 

 

30. listopadu představil předseda hnutí ANO Andrej Babiš další nominanty na ministry. Ministerstvo průmyslu by 

měl řídit manažer Siemens v ČR Tomáš Hüner a ministryní práce a sociálních věcí by se měla stát současná radní pro 

zdravotnictví Středočeského kraje Jaroslava Němcová. Ministryní financí by měla být dosavadní náměstkyně úřadu 

Alena Schillerová. Následující den představil Babiš další tři navrhované ministry, a to Adama Vojtěcha (ANO), který 

aspiruje na post ministra zdravotnictví a muzikologa Ilju Šmída, který by se mohl stát ministrem kultury. Na funkci 

ministryně pro místní rozvoj navrhl Babiš Kláru Dostálovou (ANO), jež je nyní náměstkyní na tomto úřadě.   

 

1. prosince se ohradila Soudcovská unie proti výrokům předsedy Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka 

(ANO), který v rozhovoru pro DVTV naznačil, že policie a státní zastupitelství v ČR nepracují nezávisle. Uvedl to na 

vysvětlení svého předchozího výroku v pořadu Otázky Václava Moravce, v němž prohlásil, že sněmovní hlasování o 

vydání Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání bude trochu jiné, neboť se jedná o budoucího premiéra. 

Soudcovská unie Vondráčkův výrok ostře odsoudila. Vondráček dle ní zpochybňuje, že ČR je demokratickým 

právním státem střežícím lidská práva včetně rovnosti občanů před zákonem. Názor Soudcovské unie podpořila i 

Unie státních zástupců. 

 

Telegraficky  

- Dne 28. listopadu se novým předsedou pražské ODS stal Tomáš Portlík.  

- Dne 30. listopadu se stal členem TOP 09 europoslanec Luděk Niedermayer.  
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