Týden
v české politice (1 9. 1 1 . – 25. 1 1 . 201 8)
Událost týdne:
23. listopadu hlasovala Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) o vyslovení nedůvěry koaliční vládě
ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s novými informacemi v kauze Čapí
hnízdo, za které je premiér trestně stíhaný. Vláda hlasování ustála. Pro vyslovení nedůvěry
hlasovalo všech 92 poslanců opozice z ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet
padl, bylo by zapotřebí nejméně 1 01 hlasů. Kabinet podpořilo 90 poslanců z ANO a KSČM, která
vládu toleruje. Tři zákonodárci těchto uskupení byli omluveni. Všech 1 3 přítomných
zákonodárců ČSSD opustilo před hlasováním jednací sál, další dva byli omluveni. V souvislosti
s hlasováním o nedůvěře demonstrovaly téhož večera na Staroměstském náměstí tisíce občanů
a požadovaly demisi vlády. Den před hlasováním zveřejnila agentura Kantar TNS průzkum pro
Českou televizi, ve kterém se proti vyslovení nedůvěry postavilo 48 % dotázaných. Naopak 44 %
respondentů by pád vlády uvítalo.
1 9. listopadu uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), že 60 klientů zkrachovalé
stavební firmy H-System bude odškodněno za průtahy v trestním řízení s manažery firmy.
Výměnou za to stáhnou členové Majáku, tj. představitelé reprezentující část kli entů H-Systemu,
kteří se po krachu firmy nepokusili dostavět byty, žalobu. Ministerstvo spravedlnosti s členy
Majáku uzavřelo dohodu o narovnání. U většiny klientů nepřesáhne částka 1 00 tisíc Kč. Kněžínek
uvedl, že stát zaplatí celkem 6,3 milionů Kč. Pro úřad tím kauza H-Systemu končí.
22. listopadu zveřejnila agentura STEM/ MARK průzkum pro Českou televizi, ze kterého vypl ývá,
že Češi mají často potíže s vyhodnocováním informací z médií. Většina také neví, kdo jaká média
vlastní a kontroluje. Češi ve znalostech o médiích a v přístupu k informacím v průměru dosáhli
39 bodů ze 1 00 možných. Hůře odpovídají senioři, ženy, lidé bez maturity a nezaměstnaní.
23. listopadu zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění listopadový volební
model do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR). Podle průzkumu by vyhrálo hnutí ANO, pro které
by hlasovalo 29,5 % respondentů. Na druhém místě by skončila ODS, které by dalo hlas 1 4,5 %
dotázaných. Na třetím místě by pak se 1 4 % skončili Piráti. STAN a TOP 09 skončil y pod 5%
volební klauzulí, kterou je nutné překročit pro vstup do PS PČR. Většina respondentů
odpovídala před vypuknutím kauzy týkající se premiérova syna Andreje Babiše mladšího.
23. listopadu uvedla agentura ČTK s odvoláním na rozhovor prezidenta Miloše Zemana pro
deník Mladou frontu DNES, že Zeman předpokládá, že končící viceguvernér České národní
banky Vladimír Tomšík se stane českým velvyslancem v Číně. Podle Zemana jeho jmenování na
diplomatický post v Pekingu prošlo vládou a nyní se čeká na schválení z čínské strany. Zeman
v rozhovoru dále uvedl, že nebude bránit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) odvolat z vlády
jakéhokoliv ministra. V této souvislosti nepřímo označil ministra zahraničí Tomáš Petříčka
(ČSSD) za loutku europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého Zeman nechtěl jmenovat
ministrem zahraničí. Prezident se také domnívá, že Česko by se kvůli vraždě novináře Džamála
Chášukdžího mělo připojit k embargu na vývoz zbraní do Saúdské Arábie jen v případě, že by
bylo celosvětové.
25. listopadu zahájil prezident Miloš Zeman návštěvu Izraele uctěním památky zakladatele
sionismu Theodora Herzla. Večer se setkal s českými podnikateli a zúčastnil se podpisu smluv a
memorand mezi českými a izraelskými firmami a institucemi. V Izraeli zůstane Zeman do středy
následujícího týdne a postupně se sejde s hlavními politickými reprezentanty, vystoupí v
izraelském parlamentu Kneset a otevře Český dům.
Telegraficky
- Dne 20. listopadu se vyslovil prezident Miloš Zeman pro posílení českých zahraničních

misí v Afghánistánu na velitelském shromáždění armády.

-

Dne 25. listopadu zveřejnila agentura Kantar TNS průzkum pro Českou televizi, podle kterého
věří premiérovi Andreji Babišovi (ANO) šest z deseti lidí.
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