Týden
v české politice (8. 1 0. – 1 4. 1 0. 201 8)
Událost týdne:
1 2. a 1 3. října proběhlo druhé kolo senátních voleb. Volební účast byla necelých 1 6,5 % .
Jednoznačným vítězem senátních voleb se stala ODS, která ve druhém kole získala 1 0 křesel a
bude tak mít v Senátu PČR nejméně 1 6 senátorů stejně jako STAN. Naopak největší propad
zaznamenala KSČM, která nebude mít v Senátu PČR jediného zástupce. Vládní strany ANO a
ČSSD získaly každá po jednom senátorovi. Poprvé od roku 1 993 se český premiér nezúčastnil
voleb. Premiér Andrej Babiš (ANO) předem informoval, že za jeho obvod se do druhého kola
nedostal žádný kandidát hnutí ANO, a proto nepůjde volit. Podle Babiše opakovaná nízká účast
vyjadřuje názor lidí na Senát PČR. Dvoukolový systém označil za v dnešní době nesmyslný.
9. října uvedl server ČTK s odvoláním na informaci serveru Lidovky.cz, že bývalá
místopředsedkyně ANO a někdejší starostka Prahy 1 0 Radmila Kleslová se stane asistentkou
poslance Patrika Nachera (ANO), kterému bude pomáhat s legislativním procesem. Kleslová
byla v minulosti označovaná za pravou ruku premiéra Andreje Babiše (ANO). O tři dny později
oznámil Nacher konec spolupráce s Kleslovou.
1 0. října oznámili zástupci ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD, že v Brně vytvoří koalici, která tak dá
dohromady 33 mandátů v 55členném zastupitelstvu. Tím mají v plánu obejít hnutí ANO, které
v Brně vyhrálo a bylo už dopředu domluvené s ODS, KDU-ČSL a ČSSD na spolupráci. Markéta
Vaňková (ODS), která by se měla stát primátorkou, uvedla, že se strany dohodly na základě
programové shody. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil jednání ODS, KDU-ČSL a ČSSD za
podraz.
1 0. října informoval premiér Andrej Babiš (ANO), že ČR uvolní 50 milionů Kč, které poputují na
pomoc do Iráku, Mali, Nigeru a Čadu, tedy zemím, které byly postiženy migrační krizí. Ministr
vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že peníze tak půjdou do zdrojových a tranzitních zemí
migrace.
1 0. října informoval STAN ve své tiskové zprávě, že vyzývá TOP 09 a KDU-ČSL k vytvoření
společné kandidátky pro evropské volby, které se uskuteční příští rok v květnu. Podle předsedy
STAN Petra Gazdíka by společná kandidátka mohla dosáhnout velkého úspěchu. Předseda TOP
09 Jiří Pospíšil na Twitteru uvedl, že ,,společná kandidatura je logický krok‘‘ . Podle předsedy
KDU-ČSL Pavla Bělobrádka bude strana o věci jednat.
1 2. října se prezident Miloš Zeman účastnil jednání prezidentů Visegradské čtyřky (V4). Zeman
na následné tiskové konferenci kritizoval pokusy EU o vměšování se do vnitřních záležitostí
zemí V4. Podle jeho názoru jsou tyto pokusy zbytečné a vedou k odcizení vůči ostatním státům
EU.
1 3. října informoval server iROZHLAS.cz, že kardinál Dominik Duka podpořil katolického kněze
Petra Piťhu, na kterého podala trestní oznámení Česká ženská lobby za jeho výroky o
Istanbulské úmluvě. Piťha se ve svém svatováclavském kázání důrazně postavil proti přijetí
úmluvy. Podle něj by v Česku vedla k přijetí „ dokonale zvrácených zákonů“ proti tradiční
rodině.
1 4. října uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že šéf Bezpečnostní informační služby Michal
Koudelka je profesionál , a tudíž nevidí důvod ho měnit. Dle Hamáčkova mínění by změna na
tomto postu dobře fungující službu narušil a. Hamáček dále řekl, že se bezpečnostní rada státu
bude zabývat výroční zprávou o extremismu v původní podobě, ve které je zmínka o SPD. Podle
Nového deníku měla Kancelář prezidenta republiky usilovat o její změnu právě kvůli SPD.
Telegraficky
- Dne 1 3. října oznámil znovuzvolený senátor Jaroslav Kubera (ODS), že nebude pokračovat na
postu primátora Teplic.
- Dne 1 3. října oznámil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že na březnovém sjezdu strany
nebude obhajovat předsednický post.
© CEVRO, z. s. 2018
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Michaela Oplíštilová

