Týden
v české politice (18. 11. – 24. 11. 2019)
Událost týdne:
24. listopadu byla novou předsedkyní TOP 09 na sněmu strany zvolena dosavadní první místopředsedkyně TOP 09
Markéta Pekarová Adamová. Jejím protikandidátem byl senátor Tomáš Czernin. Ze 177 odevzdaných hlasů získala
Pekarová Adamová 96, pro Czernina hlasovalo o 15 delegátů méně. Ve volbě prvního místopředsedy pak Czernin
získal 162 ze 176 hlasů. Byl jediným kandidátem. Místopředsedy strany byli zvoleni starosta Roztok u Prahy Jan
Jakub, předseda karlovarské krajské organizace Lukáš Otys, senátor Herbert Pavera a poslanec a zastupitel Vlastimil
Válek. Dosavadní předseda strany a europoslanec Jiří Pospíšil se taktéž ucházel o post místopředsedy, ale neuspěl.
19. listopadu označil premiér Andrej Babiš (ANO) za nový začátek česko-ukrajinských vztahů svou návštěvu
v Kyjevě, kde ho doprovází početná delegace českých podnikatelů. Při zahájení česko-ukrajinského podnikatelského
fóra a následně po jednání s ukrajinským premiérem Oleksijem Hončarukem znovu podpořil územní celistvost a
svrchovanost Ukrajiny a reformní kurz nového vedení země. Hončaruk český přístup ocenil a rozhovor s Babišem
označil za „jeden z nejproduktivnějších za poslední měsíce“. Babiš též pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra
Zelenskyjho do Prahy. Ten mu za jeho pozvání poděkoval s tím, že předpokládá, že by přicestoval v květnu 2020.
19. listopadu oznámil předseda KDU-ČSL Marek Výborný na tiskové konferenci, že k 25. lednu 2020, kdy proběhne
mimořádný sjezd strany, rezignuje. Poslanecký mandát si prozatím hodlá ponechat, nevylučuje však pozdější odchod.
Výborný se rozhodl skončit v čele strany poté, co mu na konci září zemřela manželka, se kterou má tři děti. Dle jeho
mínění je rodič víc než politik.
21. listopadu oznámil senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer (nestraník), že hodlá v roce 2023 opět
kandidovat na prezidenta. V posledních prezidentských volbách získal 455 tis. hlasů a skončil tak na pátém místě.
Hilšer pro svoji kandidaturu chce sbírat podpisy občanů a být tak občanským kandidátem.
21. listopadu informoval server ČTK na základě aktuální Evropské zprávy o udržitelném rozvoji (Europe Sustainable
Development Report), že ČR se v hodnocení udržitelného rozvoje umístila na osmém místě mezi zeměmi EU. Stejně
jako v roce 2018 byla premiantem v míře ohrožení chudobou, zhoršení naopak zaznamenala v boji s klimatickými
změnami.
21. listopadu uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s jeho protějšky ze zemí visegrádské skupiny (V4
– ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Rakouska, že V4 chce spolupracovat při nákupu vybavení pro bezpečnostní
složky. Taktéž hodlají hledat možnosti, jak do těchto akvizic zapojit dodávky od firem V4. Podle Hamáčka bude V4
usilovat o lepší výměnu bezpečnostních informací v rámci EU a o to, aby i po brexitu zůstala zachována stávající
úroveň bezpečnostní spolupráce s Velkou Británií.
21. listopadu informoval server iDNES, že premiér Andrej Babiš (ANO) jmenoval psychiatričku Ditu Protopopovou
tajemnicí vládní rady pro duševní zdraví. Protopopová do funkce nastoupila před třemi týdny. Podle premiéra není
Protopopová nijak kontroverzní i přesto, že v minulosti vypracovala posudek o zdravotním stavu premiérova syna
Andreje Babiše mladšího, díky které neměl být Babiš mladší stíhán v kauze svého otce.
22. listopadu zveřejnila společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého by volby do
Poslanecké sněmovny PČR v listopadu vyhrálo ANO s 30% ziskem. Na druhém místě by skončila ODS s 14 % hlasů
a třetí Piráti by získali 13,5% podporu. Ze současných sněmovních stran by 5% volební práh nepřekročily STAN a
TOP 09.
22. listopadu zveřejnila agentura STEM/MARK průzkum, podle kterého 55 % dotázaných Čechů považuje za
nejlepšího porevolučního prezidenta Václava Havla. Druhým nejlépe hodnoceným prezidentem skončil Václav
Klaus. Třetí příčku obsadil současný prezident Miloš Zeman.
23. listopadu informoval server ČTK, že vláda se bude následující týden zabývat návrhem ministerstva zahraničí,
podle kterého by ČR měla do konce roku věnovat 50 mil. Kč třem mezinárodním organizacím, jež se věnují
humanitární pomoci. Peníze by tak měly posloužit na zdravotnickou pomoc na Ukrajině, na řešení problému
s migrací v Zambii a na prevenci katastrof.
Telegraficky
- Dne 18. listopadu schválila vláda zavedení 7% daně pro velké internetové firmy, kterými jsou například Facebook
nebo Google.
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