Týden
v české politice (4. 12. – 10. 12. 2017)
Událost týdne:
6. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem.
V následujícím týdnu má Zeman jmenovat i Babišův kabinet. Babiš avizoval, že se bude jednat o
menšinovou vládu doplněnou o odborníky. Po jmenování vlády musí Babiš ve 30denní lhůtě požádat
Poslaneckou sněmovnu PČR o důvěru. Babiš hodlá jednat o podpoře vlády s jednotlivými stranami,
toleranci menšinové vlády však zatím připouští pouze komunisté. Babišovu vládu chce v PS PČR
podpořit Zeman, který je v případě potřeby připraven dát Babišovi i druhou šanci, pokud by kabinet
důvěru nezískal.
4. prosince vyzval předseda hnutí ANO Andrej Babiš KSČM, aby zvážila či spíše přehodnotila
nominaci Zdeňka Ondráčka do čela komise k dohledu nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů
(GIBS). Babiš tak učinil v reakci na výzvu prezidentského kandidáta, spisovatele a podnikatele
Michala Horáčka. Ten se proti Ondráčkovi ohradil z důvodu, že Ondráček měl zasahovat proti
demonstrantům v pohotovostním pluku v roce 1989. Následující den oznámila místopředsedkyně
strany KSČM Hana Aulická Jírovcová, že strana trvá na Ondráčkovi kvůli jeho odborné kvalifikaci.
4. prosince skončilo elektronické vnitrostranické hlasování strany Pirátů. Ti přes víkend až do
pondělního večera hlasovali o odvolání předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka z funkce
místopředsedy strany kvůli tomu, že z Nejvyššího správního soudu tajně stáhnul stížnost na volby do
Poslanecké sněmovny PČR. Za Michálka se postavili zhruba tři čtvrtiny hlasujících straníků.
Michálek se následující den vzdal funkce pražského zastupitele. Nahradí ho Viktor Mahrik. Strana
tak plní předvolební slib, ve kterém se zavázala, že Piráti nebudou kumulovat funkce.
5. prosince zamítla Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) návrh ODS, aby PS PČR hlasovala
v následujícím týdnu o odkladu zavedení povinných elektronických receptů. Kromě ODS se
zavedením elektronický receptů nesouhlasí ani Piráti. E-Recepty by měly vstoupit v platnost v lednu
2018 namísto dosavadních tištěných. Následující den Senát PČR přijal návrh v senátorské novele o
léčivech, ve které požaduje dvouletý odklad zavedení e-Receptů. Novelu, kterou nyní musí posoudit
vláda a PS PČR, předložilo devět senátorů v čele s Vladimírem Plačkem (ČSSD).
5. prosince schválila Poslanecká sněmovna PČR návrh státního rozpočtu pro rok 2018 se schodkem
50 miliard korun v prvním čtení. Se schválením nesouhlasila zejména ODS a TOP 09. Někdejší ministr
financí Miroslav Kalousek (TOP 09) se domnívá, že rozpočet povede k nezodpovědnému zvyšování
výdajů, a to na spotřebu, a ne na investice.
7. prosince uvedl Miloš Zeman v pořadu TV Barrandov, že kdyby Poslanecká sněmovna PČR
nevyjádřila důvěru vládě, kterou sestavil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, i přesto by byla dle
ústavy plnohodnotná. Také se vyjádřil k plánu prezidenta USA Donalda Trumpa přesunout americké
velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. Dle jeho názoru by EU a ČR měly provést to samé.
9. prosince vystoupil prezident Miloš Zeman na celostátní konferenci hnutí SPD v Praze. Hnutí
pochválil a uvedl, že v mnohém zastává stejné názory. Vyjádřil ale i nesouhlas s negativním
postojem SPD k vysílání českých vojáků do zahraničních misí či s přístupem strany k členství v EU.
SPD na konci zasedání nepřímo vyjádřila podporu Zemanovi v nadcházejících prezidentských
volbách. Zemanovu účast na konferenci někteří politici zkritizovali jako nemorální.
Telegraficky
Dne 6. prosince uvedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, že strana nepodpoří konkrétního
kandidáta na prezidenta.
Dne 7. prosince doporučil Senát PČR Poslanecké sněmovně PČR zvážit zavedení elektronické
evidence tržeb pro živnostníky a firmy, jejichž roční obrat nepřekročí 750 tisíc korun.
Dne 8. prosince rozhodl určit premiér Andrej Babiš (ANO) Radka Augustina vedoucím Úřadu vlády.
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