Týden
v české politice (1 1 . 2. – 1 7. 2. 201 9)
Událost týdne:
1 7. února byl předsedou hnutí ANO na další dva roky zvolen jeho současný předseda a premiér
Andrej Babiš. Na sněmu ANO pro něj hlasovalo 206 delegátů z 238 přítomných. Proti bylo 1 3, 1 9
se zdrželo hlasování. Prvním místopředsedou hnutí byl opětovně zvolen Jaroslav Faltýnek.
Babiš ani Faltýnek neměli protikandidáta. Novým místopředsedou se stal předseda Poslanecké
sněmovny PČR Radek Vondráček. Místopředsednickou funkci dále obhájili ministr životního
prostředí a vicepremiér Richard Brabec, středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová
a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.
1 1 . února podala Univerzita Karlova (UK) dvě správní žaloby k pražskému městskému soudu
kvůli rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat fyzika Ivana Ošťádala a historika umění
Jiřího Fajta profesory. Podle rektora UK Tomáše Zimy prezident porušil pravidla pro jmenování
profesorem i akademické svobody.
1 1 . února zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého
považují občané ČR za nejdůvěryhodnější osobnost světové politiky českého prezidenta Miloše
Zemana. Na druhém místě pak skončil slovenský prezident Andrej Kiska a na třetím maďarský
premiér Viktor Orbán. Nejméně důvěryhodnými pak jsou pro Čechy německá kancléřka Angela
Merkelová, prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un.
1 1 . února uvedl právník Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Marek Nespala, že státní zástupce
zamítl stížnost KPR proti odložení trestního oznámení na brněnského politika Svatopluka
Bartíka, který v roce 201 7 na facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá
mu pár měsíců života. Podle státního zástupce se Bartík tvrzením nedopustil trestného činu.
Zeman chce údajně pokračovat v civilním sporu. Po Bartíkovi požaduje kromě omluvy také
náhradu nemajetkové újmy ve výši 5 milionů Kč.
1 2. února uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil pro ČTK, že zástupci TOP 09 a STAN se dohodli na
společné cestě do eurovoleb. Do konce téhož týdne by měli vyladit poslední formulace
v koaliční smlouvě pro spolupráci.
1 4. února uvedl mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, že
nezměnil své stanovisko a nadále považuje technologie čínské společnosti Huawei za
bezpečnostní riziko. Úřad tak reagoval na požadavek společnosti, který jej vyzval, aby varování
zrušil nebo upravil.
1 5. února uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání stranického grémia, že chce následující
týden probrat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) postoj vlády k technologiím Huawei a
nespokojenost komunistů s některými kroky ministra zahraničí Tomáš Petříčka (ČSSD) a ministra
dopravy Dana Ťoka (za ANO).
1 5. února uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na svém twitteru, že odmítá převzít záštitu
nad akcí Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a zapůjčit jim sál na Staroměstské radnici
k uspořádání akce k 80. výročí okupace Československa nacisty. Hřib tak učinil, jelikož
nesouhlasí s rozhodnutím ČSBS, který loni ocenil poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM), přestože
se v roce 1 989 jako policista podílel na potlačování demonstrací.
1 6. února uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) pro server denik.cz, že chce být premiérem ještě
jedno volební období, aby mohl všechny své plány důsledně dotáhnout do konce. Babiš
v rozhovoru mluvil o státním rozpočtu na rok 2020, o růstu platů pro učitele a zaměstnance
v sociálních službách, o důchodech, o zdravotnictví, o umělé inteligenci nebo o výhradách
předsedy KSČM Vojtěcha Filipa k ministru dopravy Danu Ťokovi (za ANO).
Telegraficky
- Dne 1 3. února informoval server ČTK, že ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odvolal
náčelníka Vojenské policie Pavla Kříže.
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