Týden
v české politice (5. 1 1 . – 1 1 . 1 1 . 201 8)
Událost týdne:
9. listopadu uvedl server Aktuálně.cz s odvoláním na informaci serveru Lidovky.cz, že během
cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny zemřel lékař Petr Halata , který byl součástí
prezidentské delegace. Halata se specializoval na interní a cestovní medicínu. Na palubě
vládního speciálu bylo zjištěno, že Halata v letadle chybí, přestože pas předtím odevzdal. Byl
nalezen mrtvý v hotelovém pokoji.
6. listopadu zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění říjnový průzkum
mapující důvěru českých občanů v ústavní instituce. Podle průzkumu důvěřuje prezidentu
Miloši Zemanovi 47 % , vládě pak 41 % lidí. Nejvyšší důvěry dosáhli končící starostové (57 % ) a
končící obecní zastupitelstva (58 % ).
7. listopadu rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD Jiří Zimola, neboť je podle něj
nemožné změnit politiku strany se současným vedením ČSSD. Členem ČSSD zůstane nadále , a
pokud budou mít ostatní členové zájem, je ochotný bojovat za lepší postavení strany. Odmítnul,
že by na březnovém sjezdu strany kandidoval na předsedu ČSSD. Povinnosti vyplývající z funkce
statutárního místopředsedy převezme současný místopředseda Roman Onderka.
7. listopadu uvedli zástupci nově vzniklé koalice na pražském magistrátě - Pirátů, Praha Sobě a
Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), že koalice se zaměří na stavbu silničních
okruhů a metra D a umožní výstavbu na brownfieldech. Chce také opravovat byty a přidat
peníze učitelům. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu 39 hlasů.
7. listopadu se konala schůzka nejsilnějších senátorských klubů, avšak dohodu na společném
kandidátovi na předsedu Senátu PČR nepřinesla. Mezi adepty jsou Jaroslav Kubera (ODS), Jan
Horník (STAN) a Václav Hampl (za KDU-ČSL). Zástupci těchto frakcí budou o podpoře vyjednávat
s ostatními kluby, kde žádný z adeptů nemá jednoznačnou podporu.
8. listopadu uvedl prezident Miloš Zeman v pořadu TV Barrandov, že má tři kandidáty, kteří by
mohli nahradit ústavního soudce Jana Musila. Jména kandidátu však prozradit nechtěl.
V polovině října Musil oznámil, že hodlá na svoji funkci rezignovat kvůli zdravotním problémům.
9. listopadu představil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) vodní koridor Dunaj -Odra-Labe. Ten by
měl z českých silnic podle odhadů odvést zhruba pět tisíc nákladních aut denně, což by
znamenalo pokles silniční nákladní přepravy o necelá dvě procenta. Projekt, který dlouhodobě
podporuje prezident Miloš Zeman, by měl stát 582 miliard Kč. Stavět se má začít v roce 2030.
9. listopadu udělil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) 22 Záslužných křížů. Nejvyšší
udělené vyznamenání Záslužný kříž druhého stupně dostal v Národním památníku na Vítkově
kapitán Viktor Patia, velitel 1 0. strážní roty, která střeží afghánskou leteckou základnu
Bagrám, kde letos v srpnu zahynuli čeští vojáci.
1 0. listopadu se setkal premiér Andrej Babiš (ANO) během návštěvy Francie se spisovatelem
Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou. Babiš Kunderovi navrhl, že se zasadí o to, aby mu bylo
navráceno české občanství, o nějž Kunderu koncem 70. let připravil komunistický režim.
1 1 . listopadu uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na Pařížském mírovém fóru, které se konalo
v Paříži u příležitosti 1 00. výročí od konce první světový války, že považuje terorismus za
hlavního nepřítele míru. Z toho důvodu by dl e jeho názoru stálo za úvahu, aby se změnila
strategie a místo výcviku cizích vojáků bylo české vojsko opět zapojeno do bojových misí. Na
ceremonii, která se konala později téhož dne, i krátce hovořil s prezidentem Donaldem
Trumpem.
Telegraficky
- Dne 6. listopadu oznámil poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný, že na březnovém sjezdu strany
bude kandidovat na předsednický post.
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