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Událost týdne:   
10. prosince uvedl Respekt.cz, že 20. l istopadu odmítl Evropský soud pro lidská práva žalobu 
premiéra Andreje Babiše (ANO) na Slovensko ve sporu o evidenci Babiše ve svazcích 
komunistické Státní bezpečnosti. Podle Babiše tím spor nekončí, chce v něm nadále pokračovat 
na Slovensku.  
 
10. prosince informoval server ČTK, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podepsala 
na zámku v Lánech dohodu se svým srbským protějškem Sinišou Mali, podle které ČR dostane 
od Srbska 221 ,7 milionů Kč za staré dluhy. V Lánech se také sešli prezident Miloš Zeman a 
srbská premiérka Ano Brnabičová. Zeman přijal pozvání do Srbska, kam pojede následující rok.  
 
10. prosince potvrdilo vedení ODS europoslance Jana Zahradila (ODS) jako lídra kandidátky pro 
evropské volby. Ten tak bude kandidovat do Evropského parlamentu již po čtvrté. Zahradil 
nevidí volby jen jako evropské, jejich výsledek podle něj potvrdí postavení strany na 
vnitropolit ické scéně.  
 
12. prosince zaslala europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) otevřený dopis premiérovi 
Andreji Babišovi (ANO) a ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD)  se žádostí, aby učinili vše 
potřebné ke vzniku dohody mezi řeckou vládou a ČR o přijetí první menší skupiny syrských 
sirotků z řeckých uprchlických táborů.  
 
12. prosince zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého 
se 74 %  Čechů domnívá, že polit ické strany rozdělují společnost. 70 %  dotázaných ale vidí 
polit ické strany jako potřebné, protože umožňují hájit zájmy různých skupi n a sociálních tříd. 40 
%  občanů se domnívá, že žádná ze současných stran nereprezentuje jejich názory, naopak 53 %  
s t ímto výrokem nesouhlasí.  
 
13. prosince informoval server ČTK, že poslankyně a hejtmanka Karlovarského kraje Jana 
Mráčková Vildumetzová (ANO) se rozhodla ponechat si obě funkce, přestože dříve kumulaci 
vysokých funkcí odsuzovala. Funkci v čele kraje by ale měla vykonávat jako neuvolněná za 
0,4násobek platu, který brala jako uvolněná hejtmanka. Mráčková Vildumetzová je také 
předsedkyní Rady Asociace krajů ČR.  
 
13. prosince uvedl server Aktuálně.cz, že předseda STAN Petr Gazdík předčasně opustí funkci 
předsedy. Podle Gazdíka potřebuje strana nový impulz. Oficiálně by měl skončit v dubnu 
následujícího roku. 18. prosince se sjede celostátní výbor STAN, kde se bude o situaci jednat .  
 
14. prosince podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona, podle které vzrostou příští rok 
platy vrcholných polit iků o 9 % . Základní plat poslanců a senátorů tak vzroste o 6 500 Kč na 
82 400 Kč.  
 
15. prosince uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip, že širší vedení strany podpořilo do čela 
kandidátky do eurovoleb současnou europoslankyni a místopředsedkyni komunistů pro 
evropské záležitosti Kateřinu Konečnou (KSČM).  
 
15. prosince oznámil europoslanec a místopředseda podvýboru pro bezpečnost Jaromír Štětina 
(za TOP 09) na Facebooku, že odmítá ve volbách do Evropského parlamentu obhajovat svou 
funkci na kandidátce TOP 09. Jako důvod uvedl , že současný předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nese 
zodpovědnost za špatný výsledek strany v posledních obecních i senátních volbách a způsobuje 
rozkol uvnitř strany.  
 
16. prosince informoval server iROZHLAS.cz, že výroční zprávy o extremismu mini sterstva vnitra 
za předchozí rok uvádí, že útoky některých českých polit iků mohou zradikalizovat muslimskou 
komunitu v ČR, která je v současnosti umírněná a dobře integrovaná. Dále je ve zprávě 
zdůrazněno, že na složení náboženských komunit v ČR se neodrazila migrační vlna, jelikož 
migranti do Česka nemířil i, maximálně jím projížděli.  
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