Týden
v české politice (1 8. 2. – 24. 2. 201 9)
Událost týdne:
20. února informoval americký velvyslanec v ČR Stephen King prostřednictvím twitteru, že
americký prezident Donald Trump pozval českého premiéra Andreje Babiše (ANO) do Bílého
domu. Schůzka mezi Babišem a Trumpem by se měla uskutečnit 7. března. Podle Babiše se
jedná o vyvrcholení vztahů mezi ČR a USA. Ministerstvo zahraničí označilo pozvání za úspěch
české diplomacie.
1 8. února stvrdili volební spolupráci do Evropského parlamentu TOP 09 a STAN. Na prvních
třech místech společné kandidátky mají být europoslanci Jiří Pospíšil (TOP 09), Stanislav Polčák
(STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Pospíšil uvedl, že za úspěch by pokládal, pokud by se
koalici podařilo obhájit současné čtyři mandáty v europarlamentu.
1 8. února uvedl hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čun ek (KDU-ČSL), že nehodlá kandidovat
na předsedu lidovců, protože se chce věnovat kraji. O předsednický post ve straně mají zájem
první místopředseda strany a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda
poslaneckého klubu Jan Bartošek a poslanec Marek Výborný. Dosavadní předseda Pavel
Bělobrádek funkci nehodlá obhajovat. Sjezd KDU-ČSL je naplánován na březen.
1 9. února informoval server ČTK, že senátor a miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky) se rozhodl
převést svůj majetek do svěřenského fondu, a to kvůli dědickému uspořádání majetku.
Valentovi patří například loterijní společnost Synot Tip a většinový podíl ve firmě Our Media,
pod níž spadají portály Parlamentní listy, regionální televize, Nakladatelství Olympia nebo
slovenský deník Pravda včetně jeho internetové verze.
1 9. února uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že pokud nebude na březnovém sjezdu
ČSSD zvolen místopředsedou strany, zváží setrvání ve vládní funkci. Neúspěch na sjezdu by
vnímal jako signál, že jeho politika nemá ve straně dostačující podporu. Na sjezdu chce
prosazovat moderní levicovou politiku. V případě zvolení místopředsedou by pak chtěl ve vládě
razantněji prosazovat priority ČSSD vůči hnutí ANO.
20. února informoval server ČTK, že předsednictvo SPD zrušilo svou regionální buňku
v Moravskoslezském kraji, kterou vedl poslanec Lubomír Volný. Podle mluvčí SPD Barbory
Zeťové v ní byly porušovány stanovy a krácena demokratická práva jejích členů. Volný pro Deník
N uvedl, že rozhodnutí předsednictva napadne u orgánů hnutí. O den dříve také oznámil na
svém facebooku, že hodlá kandidovat proti současnému předsedovi SPD Tomiu Okamurovi na
funkci předsedy strany.
21 . února informoval Městský úřad v Černošicích, že postoupil kauzu podezření o střetu zájmů
premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolacímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. V lednu
uložil Městský úřad v Černošicích Babišovi pokutu 200 tisíc Kč za přestupek v podobě střetu
zájmů. Proti rozhodnutí se premiér odvolal.
22. února zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého by
volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) v únoru vyhrálo hnutí ANO s 30,4 % hlasů. Na
druhém místě by se shodným počtem hlasů skončily ODS a Piráti (1 4,5 % ). Na třetím místě by se
umístila ČSSD s 1 1 ,8 % hlasů. SPD a STAN by nepřekročily 5% hranici potřebnou pro vstup do PS
PČR.
23. února informoval server ČTK, že sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podněty
k zahájení disciplinárního řízení na tři poslance kvůli vyostření sněmovní debat y v souvislosti
s cizineckou novelou, která proběhla začátkem února. Disciplinárnímu řízení čelí Lubomír Volný
(SPD), Jan Birke (ČSSD) a Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Výbor by se měl podněty zabývat začátkem
března.
Telegraficky
- Dne 24. února se vydražil vzácný dokument z roku 1 41 4 související s církevním reformátorem
Janem Husem za zhruba 7,2, mil. Kč.
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