Týden
v české politice (11. 12. – 17. 12. 2017)
Událost týdne:
16. prosince se z iniciativy hnutí SPD konal v Praze sraz evropských nacionalistických a protiimigračních
stran, jež jsou sdruženy ve frakci Evropského parlamentu Evropa národů a svobody (ENF). Předseda
hnutí SPD Tomio Okamura na konferenci zmínil projekt Unie evropských národů, která by dle jeho
mínění měla nahradit stávající EU. Projekt by měl mít za cíl obnovení hranic se zachováním volného
pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu. Šéfka francouzské Národní fronty Francie Marine Le Penová
uvedla, že EU již neplní své počáteční cíle, kvůli kterým byla založena a souhlasila s Okamurou ohledně
potřeby obnovení hranic mezi státy. Nizozemský politik Geert Wilders na konferenci oznámil, že by si
státy EU měli vzít příklad z amerického prezidenta Donalda Trumpa a začít stavět zdi a navracet
imigranty. Proti konferenci a nenávistivým projevům demonstrovalo v Praze několik stovek lidí.
12. prosince odmítla Poslanecká sněmovna PČR přednostně se věnovat reformě azylového systému EU,
která je jedním z bodů programu nadcházejícího summitu EU. O projednání usilovala KSČM a hnutí SPD.
ČR a další středoevropské státy se dlouhodobě staví odmítavě k této reformě, která by měla zavést
trvalý mechanismus, jež bude přerozdělovat žadatele o azyl mezi členskými státy EU.
13. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman jednobarevnou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Ze
14 ministrů působilo pět v minulé koaliční vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zeman zopakoval,
že v případě neúspěchu jmenuje Babiše premiérem i podruhé a znovu ho pověří sestavením vlády.
14. prosince uvedla agentura ČTK s odvoláním na výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, že čtyři
pětiny Čechů jsou proti migračním kvótám, které stanoví, kolik migrantů žádajících o azyl by měly
členské země EU přijmout.
15. prosince zvolila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) členy vyšetřovací komise, která bude zjišťovat
skutkový stav okolností kolem privatizace těžební společnosti OKD. Komise je devítičlenná, každá strana
nebo hnutí zastoupená v PS PČR bude mít v komisi jednoho zástupce. Předtím, než může komise zahájit
činnost, musí být zvolen její předseda. To by se mělo uskutečnit v následujícím týdnu. S návrhem na
založení komise přišla Pirátská strana.
15. prosince odložil Ústavní soud ČR (ÚS ČR) začátek třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb
(EET). ÚS rozhodl, že EET jako celek není protiústavní, ale třetí a čtvrtá vlna nemohou být na základě
nařízení vlády zahájeny. Nejdříve se musí důkladně zvážit, jaké dopady bude mít její zavedení na různé
skupiny povinných subjektů. ÚS ČR také s odloženou platností škrtl některá ustanovení týkající se
například rodných čísel na účtenkách. Později téhož dne se k verdiktu ÚS ČR vyjádřil premiér Andrej
Babiš (ANO) tak, že vláda urychleně začne pracovat na novele zákona o EET.
15. prosince dočasně zprostil Robert Pelikán (ANO) výkonu funkce soudkyni obvodního soudu pro Prahu 1
Helenu Královou. Ta čelí dvěma kárným řízením. Králová rozhodovala například v kauze tzv. trafik pro
poslance, kde mezi obviněnými je expremiér Petr Nečas a jeho manželka Jana (dříve Nagyová)
Nečasová. Královou kárně žaloval sám Pelikána to kvůli změně názorů na zákonnost odposlechů právě
v kauze poslaneckých trafik.
17. prosince uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik,
že se KSČM nevzdá nominace Zdeňka Ondráčka do čela komise kontroly Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS). Poslanecká sněmovna PČR předešlý den na svém zasedání nezvolila
Ondráčka do čela komise v prvním kole. Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek doporučil KSČM,
aby zvážila nominaci jiného člena, pokud Ondráček nebude zvolen ani v kole druhém.
Telegraficky
- Dne 11. prosince se širší vedení ODS rozhodlo nepodpořit menšinovou vládu premiéra Andreje Babiše
(ANO).
- Dne 14. prosince se stal starostou Chebu Zdeněk Hrkal (ANO).
- Dne 17. prosince informovala agentura ČTK, že podle prosincového průzkumu agentur Kantar TNS a
Median by získal v prezidentských volbách největší počet hlasů současný prezident Miloš Zeman.
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