Týden
v české politice (4. 11. – 10. 11. 2019)
Událost týdne:
4. listopadu ustál místopředseda Pirátů a poslanec Jakub Michálek hlasování členů strany, kteří v předchozích dnech
rozhodovali o jeho odvolání z místopředsednického postu. Proti Michálkově odvolání hlasovalo 371 (48 %), pro
odvolání 294 (38 %) a pro odročení 184 (24 %) z celkového počtu 1008 členů. Následující den se vzdal svého
místopředsednického postu europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti), který dopředu avizoval, že jestli se Michálek funkce
nevzdá a zůstane místopředsedou strany, rezignuje.
4. listopadu jednal premiér Andrej Babiš (ANO) se svým chorvatským protějškem Andrejem Plankovićem o blížícím
se předsednictví Chorvatska Evropské unii, rozpočtovém rámci unie pro příštích sedm let a dvoustranných vztazích.
Babiš po schůzce ocenil, že Chorvati splnili podmínky vstupu do schengenského prostoru. Chorvatsko tak podle něj
patří do schengenského prostoru, stejně tak i Bulharsko a Rumunsko.
6. listopadu informoval server Česká-justice.cz, že ministerstvo vnitra navrhlo vládě, aby Nejvyššímu správnímu
soudu předložila podnět ke zrušení hnutí List Jaromíra Soukupa. Politický subjekt mediálního podnikatele Jaromíra
Soukupa nestihl v zákonné šestiměsíční lhůtě ustanovit potřebné orgány.
7. listopadu uvedl prezident Miloš Zeman v TV Barrandov, že by pravděpodobně vetoval zákon, který by měl zkrátit
volby ze dvou dnů na jeden, protože se domnívá, že by taková změna snížila volební účast. Zároveň v rozhovoru
zopakoval, že je zastáncem volební povinnosti.
7. listopadu jednal premiér Andrej Babiš (ANO) se svým lucemburským protějškem Xavierem Bettelem. Po schůzce
Babiš zdůraznil, že peníze z unijních fondů soudržnosti mají i nadále velký význam pro země ze středu a východu
EU. Oba premiéře si shodli na potřebné solidaritě mezi členskými státy EU, která by se měla zobrazit v rozpočtovém
rámci EU. Země EU čekají v příštích měsících klíčová jednání o podobě příštího dlouholetého rozpočtu bloku pro
roky 2021 až 2027. Babiš s Bettelem na schůzce mimo jiné mluvili také o migraci, digitalizaci a mezinárodním
obchodu.
7. listopadu podali poslanci KSČM novelu k majetkovému přiznání, podle které by své přiznání museli pravidelně
zveřejňovat i novináři České televize a Českého rozhlasu. Hlavním argumentem KSČM je, že obě veřejnoprávní
média mají hlavní příjmy z koncesionářských poplatků a jejich novináři mohou zásadně ovlivňovat veřejné mínění.
7. listopadu informoval server Hlídací pes, že Řecko požádalo ČR o přijetí čtyřiceti dětských uprchlíků. Podle serveru
dostal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) písemnou žádost už v září, ministerstvo se však dosud nevyjádřilo.
Hamáčkovu nečinnost následující den zkritizovala europoslankyně Michaela Šojdrová (ČSSD) a požádala ho o
schůzku.
8. listopadu se Světová radu Podkarpatských Rusínů prostřednictvím svého místopředsedy Mychajla Ťaska omluvila
prezidentovi Miloši Zemanovi i české veřejnosti za to, že prokremelští krymský Tataři a členové spolku Kyrym birgli
na svém facebooku uvedli, že Zeman při oslavách 28. října na Pražském hradě řekl, že uznává Moskvou obsazený
ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska. Předchozí den uvedl Zeman v TV Barrandov, že zval jen Rusíny,
jejichž předci byli v roce 1918 součástí nově vzniklého Československa, a nikoliv krymské Tatary
8. listopadu schválili poslanci téměř jednomyslně návrh zákona o právu občanů na digitální služby, podle kterého
bude v budoucnu možné vyřídit si úřední agendu elektronicky. Papírová forma ale zůstane zachována, zejména kvůli
seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou.
10. listopadu zveřejnila Česká televize průzkum společnosti Kantar CZ, podle kterého by volby do Poslanecké
sněmovny PČR (PS PČR) v říjnu vyhrálo ANO s 31,5% ziskem. Na druhém místě pak skončili Piráti s 17 % hlasů,
třetí by byla ODS s 12,5 % hlasů. Pod 5% prahem potřebným pro vstup do PS PČR by skončily ČSSD a SPD.
10. listopadu uvedla česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce, že EU bude
muset posílit svou roli v rámci NATO, aby byla spolehlivějším partnerem. Posilování role EU v rámci NATO
doporučil také bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel.
Telegraficky
-

Dne 5. listopadu se místopředseda KSČM Stanislav Grospič omluvil za výrok o obětech srpna 1968.
Dne 6. listopadu zemřel poslední československý premiér Jan Stránský.
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