Týden
v české politice (16. 7. – 22. 7. 2018)
Událost týdne:
18. července přijal prezident Miloš Zeman demisi ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD),
který rezignoval v souvislosti se zveřejním informace, že jeho bakalářská práce obsahuje celé shodné
stránky s jinou prací a je tak plagiátem. Předseda ČSSD, ministr vnitra a úřadující ministr zahraničí Jan
Hamáček navrhl premiérovi Andreji Babišovi (ANO) obsadit do čela resortu Janu Maláčovou (ČSSD), jež
doposud na ministerstvu působila jako šéfka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí. Prezident by
měl Maláčovou uvést do funkce následující týden.
16. července představil generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Ángel Gurría zprávu, která odhaduje letošní růst české ekonomiky na 3,8 %. To je o 0,8 % méně než
v minulém roce. Následující rok by měla česká ekonomika růst o 2,2 %. Podle zprávy je za růstem
ekonomiky především silná poptávka podpořená růstem mezd a export.
16. července zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění červnový průzkum zabývající
se důvěrou občanů ústavním institucím. Nejvyšší důvěry občanů dosáhli starostové (62 %) a obecní
zastupitelstva (61 %), naopak nejmenší má Poslanecká sněmovna PČR (28 %).
18 července uvedl ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD), že nemá v úmyslu
bránit premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby zastával post předsedy Rady vlády pro koordinaci boje
proti korupci, do jehož čela byl zvolen. Proti Babišově dosazení do čela úřadu protestují zejména Piráti
s odkazem na to, že v Poslanecké sněmovně PČR Babiš neustále blokuje přijetí důležitých
protikorupčních zákonů.
18. července uvedl prezident Miloš Zeman, že považuje otázku obsazení jednotlivých ministerstvech
(tedy i ministerstva zahraničí) za hotovou, vyjma obsazení ministerstva práce a sociálních věcí, jelikož
jeho dosavadní ministr Petr Krčál (ČSSD) v předchozích dnech rezignoval. To, jak dlouho povede
ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) zahraniční rezort, nechává Zeman zcela
na Hamáčkovi.
18. července informovala agentura ČTK, že Policie ČR pravděpodobně navrhla obžalovat bývalého
tajemníka hnutí SPD Jaroslava Staníka za jeho nenávistné výroky proti menšinám na půdě Poslanecké
sněmovny PČR. Staník měl také urážet tehdejší ministryni práce Michaelu Marksovou (ČSSD). Mluvčí
pražské policie Jan Daněk konkrétní jméno sice neuvedl, na základě jistých indicií se ale reportéři ČTK
domnívají, že by se mělo jednat právě o Staníka.
19. července navrhl náměstek primátora Brna Matěj Hollan (Žít Brno), aby Brno přijalo několik desítek
migrantů z Itálie, dohodne-li se na tom česká a italská vláda. Koaliční partneři hnutí Žít Brno ale
nezaujímají shodný postoj. Návrh Hollana považují za teatrální gesto a předvolební téma. Žít Brno chce
poslat dopis jak italskému premiérovi Giuseppemu Contemu, tak i premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
Ten však minulý týden přijetí migrantů z Itálie odmítnul.
21. července uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), že se ona, premiér Andrej Babiš (ANO)
a prezident Miloš Zeman shodli na tom, že návrh odborů na růst platů ve veřejné správě o 10 % je
neadekvátní. Na následující rok vláda ve svém programovém prohlášení počítá s růstem platů učitelů
o 15 % a s růstem platů úředníků, policistů a hasičů o 6 %.
Telegraficky
- Dne 16. července byl zvolen lídrem pražské kandidátky hnutí ANO do komunálních voleb podnikatel
Petr Stuchlík.
- Dne 17. července informoval server iRozhlas.cz, že Pavel Klaška (ANO) skončil v čele pražského
Výstaviště.
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