Týden
v české politice (22. 1. – 28. 1. 2018)
Událost týdne:
27. ledna byl ve druhém kole přímé prezidentské volby opětovně zvolen prezidentem Miloš Zeman,
který zvítězil nad svým protikandidátem, bývalým předsedou Akademie věd Jiřím Drahošem. Zeman
získal 51,36 % hlasů, zatímco Drahoš 48,63 % hlasů. Zeman tak obdržel méně hlasů než během druhé
volby před pěti lety. K volbám dorazilo 66,6 % oprávněných voličů. Drahoš pogratuloval Zemanovi
k vítězství a uvedl, že se z veřejného života stáhnout nehodlá. Podle průzkumu společnosti Median
zvítězil Zeman především díky mobilizaci voličů, kteří se nezapojili do prvního kola voleb. K jeho
voličům patřili hlavně příznivci ANO, KSČM, ČSSD a SPD. Dle průzkumu získal Zeman zejména hlasy
lidí starších 50 let bez maturit, seniorů a nezaměstnaných.
23. ledna oznámil europoslanec Petr Ježek, že se rozhodl ukončit spolupráci s hnutím ANO.
V prezidentských volbách Ježek odmítl podpořit stávajícího prezidenta Miloše Zemana, přestože
předchozí den předseda hnutí ANO Andrej Babiš doporučil poslancům a voličům ANO, aby Zemana
podpořili. Ježek také neuznává počínající spolupráci mezi hnutím ANO, SPD a KSČM. Dále uvedl, že
má jiné požadavky na osobu premiéra než vedení ANO, které o den dříve jednomyslně vyjádřilo
podporu Babišovi na premiérský post. S opětovným zvolením Babiše premiérem má problém i SPD,
neboť ta dle svého předsedy Tomia Okamury nechce být ve vládě s trestně stíhaným premiérem.
23. ledna navrhli Piráti do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS) Mikuláše Ferjenčíka. V této komisi nyní zasedá za Piráty jejich předseda
Ivan Bartoš, kterého by tak musel v komisi Ferjenčík nahradit. Bartoš není proti návrhu, protože by
preferoval funkci předsedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslanecká sněmovna
PČR předchozí týden nepodpořila návrh na zvolení do čela GIBS kandidáta za KSČM Zdeňka
Ondráčka. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa bude strana nadále trvat na Ondráčkovi.
24. ledna schválila vláda příspěvek zhruba 225 milionů korun do fondu EU pro Afriku na řešení
migrační krize v Libyi. Odmítla návrh, aby se kancléřem prezidenta mohl stát jen člověk s nejvyšší
prověrkou utajení „Přísně tajné“. Stejně tak odmítla i zúžení elektronické evidence tržeb jen na
registrované plátce DPH. Oznámila, že ministerstvo vnitra začne připravovat předpis umožňující
přechod na přímou volbu starostů a hejtmanů.
24. ledna přijal prezident Miloš Zeman demisi vlády Andreje Babiše (ANO). Oznámil, že pokud nebude
v nadcházejících volbách zvolen prezidentem, nebude nadále trvat na své podmínce, aby Babiš
předložil alespoň 101 poslaneckých podpisů, a jmenuje ho znovu premiérem i bez prokázané
poslanecké podpory. Babiše zatím pověřil jednáním o sestavení nové vlády.
26. ledna informovala agentura ČTK, že Českomoravská konfederace odborových svazů a odborový
svaz státních orgánů a organizací odmítly návrh novely služebního zákona vypracovaný vládou
v demisi. Podle odborářů by návrh zákona v takovéto formě nemusel pomoci odpolitizování státní
správy a její profesionalizaci.
Telegraficky
- Dne 23. ledna oznámil předseda KSČM Vojtěch Filip, že strana podpoří novou vládu ANO, pakliže
mezi oběma subjekty dojde k programovým shodám.
- Dne 24. ledna se stal předsedou sněmovní komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky
a informace Pavel Blažek (ODS).
- Dne 24. ledna oznámil předseda ODS Petr Fiala po jednáních s hnutím ANO, že ODS do vlády
s ANO nevstoupí. V ten samý den jednala s ANO i KDU-ČSL, která zaujala stejný postoj jako ODS.
- Dne 27. ledna se stal novým předsedou pražské TOP 09 místostarosta Prahy 11 Jakub Lepš.
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