Týden
v české politice (25. 12. – 31. 12. 2017)
Událost týdne:
26. prosince přednesl prezident Miloš Zeman své tradiční vánoční poselství, ve kterém se vyjádřil
k mnoha aspektům ekonomické a politické situace ČR. Ocenil bezpečnostní situaci ČR, pochválil nízkou
nezaměstnanost a ekonomický růst. V novém roce by si přál vyšší veřejné investice a valorizaci penzí.
Nepracujícím by naopak snížil dávky. Návrh programového prohlášení vlády Andreje Babiše (ANO) označil
Zeman za ,,dobrý výchozí materiál‘‘ pro debaty o programových a personálních kompromisech. Vyzval
strany, aby se aktivně zapojily do povolebního uspořádání a vyloučil možnost předčasných voleb, které
by dle něj byly výsměchem občanům. V projevu také zmínil, že ČR by se měla chovat jako sebevědomý a
rovnocenný partner při jednáních s EU a NATO. Opakovaně odmítl kvóty na přerozdělování migrantů.
Podle některých médií bylo vánoční poselství Zemana spíše předvolebním projevem, protože měl ve
svém projevu zakódovat, čeho by chtěl v následujících týdnech před prezidentskými volbami dosáhnout.
Velmi kladně Zemanovo poselství hodnotily strany ANO, KSČM a SPD, naopak ho odsoudili zejména další
prezidentští kandidáti.
27. prosince formálně začala finální kampaň pro prezidentské volby. Od toho dne až do 10. ledna mají
uchazeči o post prezidenta ze zákona vyhrazen pětihodinový prostor ve vysílání ČT a Českého rozhlasu.
29. prosince uvedl v tiskové zprávě europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), že europoslanci z výboru
pro rozpočtovou kontrolu zažádají v lednu o zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)
týkající se padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo, pakliže nebude zveřejněna k prvnímu dni
následujícího roku. O poskytnutí zprávy, jíž obdrželo ministerstvo financí, požádali poslanci Pirátů a
dalších sněmovních stran. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) však v reakci uvedla, že
ministerstvo si musí nejdříve nechat zpracovat právní analýzu, aby zjistilo, jestli je možné dokument
zveřejnit. V souvislosti s dotací bylo obviněno 11 osob, mezi nimiž jsou i premiér Andrej Babiš (ANO) a
předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
30. listopadu podpořilo v Chebu zhruba tisíc lidí odvolaného starostu města Antonína Jalovce (VPM) a
místostarostku Gabrielu Lickovou (Koalice pro Cheb). Ti byli odvoláni kvůli nepodpořenému městskému
rozpočtu na rok 2018, proti němuž se postavili zejména zástupci ANO, kteří se počátkem prosince
dohodli na nové koalici se zástupci ČSSD a ODS. Díky tomu se starostou Chebu mohl stát zástupce ANO
Zdeněk Hrkal.
30. prosince uvedl server ČTK, že elektronické recepty budou v příštím roce povinné, ale bez pokut.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) již předložil návrh zákona, který garantuje rok bez pokut.
V systému stále nejsou zaregistrováni všichni lékaři, téměř 8 tisíc jich ještě nemá hotovou registraci.
Vojtěch vinu přikládá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a České lékařské komoře. Úřadům trvá i několik
týdnů žádost vyřídit.
31. prosince uvedl server ČTK, že strany ODS, Piráti a TOP 09 zkritizovaly návrh na změnu jednacího
řádu vlády. Podle stran návrh vede k posílení pravomocí premiéra a omezení přístupu veřejnosti
k informacím. Nově by například někdy nebylo známo, jak konkrétní ministr hlasoval. Návrh předložil
ministr spravedlnosti a šéf Legislativní rady vlády Robert Pelikán (ANO). Podle Pelikána má návrh
zefektivnit projednávání dokumentů.
Telegraficky
- Dne 26. prosince předložilo hnutí SPD novelu trestního zákona, jež navrhuje trestání podpory a
propagace ideologie potlačující základní lidská práva a svobody.
- Dne 28. prosince zveřejnil server iRozhlas.cz průzkum Medianu, který ukazuje, že tři pětiny
Čechů jsou pro změkčení protikuřáckého zákona.
- Dne 28. prosince předložilo hnutí SPD návrh na novelu ústavy, kde se zasazuje o přímou volbu
starostů a hejtmanů.
- Dne 30. prosince zveřejnil server iRozhlas.cz průzkum společnosti Median pro Radiožurnál, ze
kterého vyplývá, že 48 % Čechů je pro zrušení zákazu prodeje o státních svátcích.
- Dne 31. prosince uvedl server ČTK, že počátkem následujícího roku vstupuje v platnost novela,
která odstraňuje nerovnováhu ve vyplácení starostů, primátorů a hejtmanů.
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