Týden
v české politice (18. 12. – 24. 12. 2017)
Událost týdne:
21. prosince uvedl prezident Miloš Zeman, že je přesvědčen, že nově jmenovaná vláda premiéra
Andreje Babiše (ANO) na druhý pokus důvěru získá, pakliže se tak nestane hned v kole prvním.
Babiš od počátku téhož týdne jednal se zástupci dalších stran, jež se dostaly do Poslanecké
sněmovny PČR, o podpoře své vlády. Jediná KSČM však naznačila, že zváží toleranci menšinové
jednobarevné vlády. Ostatní strany podporu i toleranci kabinetu odmítly. Pakliže vláda nezíská
důvěru ani na druhý pokus, Babiš se chce dle vlastních slov zasadit o předčasné volby.
18. prosince rezignoval ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta. Právě lékový
ústav zodpovídá za zavedení elektronických receptů, s jejichž zavedením mnoho politiků a
odborníků nesouhlasí. Koncem téhož týdne nepodpořila vláda návrh Senátu PČR a poslanců ODS,
kteří jsou pro odklad zavedení eReceptů, jejichž začátek je plánován na leden 2018. Ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) již avizoval, že v prvním roce zavedení elektronických receptů
nechce pokutovat lékaře, jelikož je systém ještě nepřipravený.
19. prosince uvedl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, že by se
4. ledna 2018 měli sejít zástupci menšinové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) s odboráři a
zaměstnavateli, aby prodiskutovali programové prohlášení kabinetu, jež vláda předešlý den
schválila. Návrh prohlášení nastiňuje zjednodušení a elektronizaci daňového systému či vytvoření
pravidel pro "předvídatelný růst minimálních mezd". Vláda chce také snižovat rizika terorismu a
formulovat srozumitelnou zahraniční politiku při současném prosazování českých národních
zájmů. Návrh však už narazil na kritiku. Zástupci odborů a předseda Unie školských asociací
CZESHA Jiří Zajíček sice uvítali, že vláda chce zvýšit rozpočet na školství, z návrhu však dle nich
není zřejmé, kde na to chce vzít peníze. Podle České lékařské komory je návrh ,,odfláknutý a
obecný‘‘ a není z něj zřejmé, jak se peníze dostanou do zdravotnictví.
19. prosince hlasovala Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) podruhé o zvolení Zdeňka Ondráčka
(KSČM) do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Ondráček byl ve druhém hlasování zvolen, později však předseda PS PČR Radek Vondráček (ANO)
označil druhé kolo volby za zmatečné. Hlasování se tak bude v lednu 2018 opakovat.
19. prosince uvedli primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO) a ředitel Institutu plánování a rozvoje
Ondřej Boháč, že v Holešovicích v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice by mohla být
vybudovaná tzv. vládní čtvrť. Ve čtvrti by mohla sídlit až čtyři ministerstva. Budovy, ve kterých
ministerstva sídlí do teď, by pak mohla sloužit jako muzea nebo galerie. Budování vládních čtvrtí je
jedním z programových bodů hnutí ANO, o kterém premiér Andrej Babiš (ANO) hovořil během
uvádění ministrů do jejich funkcí. Jeho snahu odborníci a opoziční politici následující den
zkritizovali a poukázali na to, že budovy, jež do teď slouží jako ministerstva, jsou rekonstruované
pro potřeby úřadu a ne pro muzea. Taktéž nesouhlasí s Babišovým záměrem převést agendu
cestovního ruchu pod ministerstvo kultury.
22. prosince informovala agentura ČTK, že Evropská komise vyzvala ČR, aby vyjmula výdaje na
projekt farmy Čapí hnízdo z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti Střední
Čechy, z nějž farma dostala padesátimilionovou dotaci. Ministerstvo financí následně oznámilo, že
o vyjmutí ještě nerozhodlo. Kvůli dotaci bylo obviněno 11 osob, mezi něž patří i premiér Andrej
Babiš (ANO).
Telegraficky
- Dne 20. prosince podepsal prezident Miloš Zeman zákon o státním rozpočtu na rok 2018 se
schodkem 50 miliard korun.
- Dne 22. prosince uvedla agentura ČTK s odvoláním na prosincový průzkum Centra pro
výzkum veřejného mínění, že stávající prezident Miloš Zeman by v prezidentských volbách
získal zhruba 32 % hlasů. Na druhém místě by skončil bývalý předseda Akademie věd Jiří
Drahoš s 21,5 % hlasů. Na třetím místě by se umístil podnikatel a textař Michal Horáček
s 10,5 % hlasů. K volbám by podle průzkumu dorazilo téměř 70 % voličů.
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