Týden
v české politice (17. 12. – 23. 12. 2018)
Událost týdne:
17. prosince oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), že ministerstvo vnitra pracuje na přípravě zákona, který upraví
situaci pro případ tzv. tvrdého brexitu, tj. odchodu Velké Británie z EU bez dohody. Ostatní ministerstva by měla
připravit paragrafy, které by upravily potřebnou problematiku z jejich hlediska. O tři dny později Babiš uvedl, že
vláda bude ostatní parlamentní strany informovat 11. ledna o tom, které zákony bude třeba přijmout do konce března,
dojde-li k tvrdému brexitu.
17. prosince uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že ČR bude na středečním Valném shromáždění OSN
hlasovat proti přijetí globálního paktu o migraci. Hlasování proti paktu požadoval zejména premiér Andrej Babiš
(ANO).
17. prosince informoval server ČTK na základě výroční zprávy ministerstva vnitra o extremismu za rok 2017, že SPD
není podle definice ministerstva vnitra extrémistický subjekt, nicméně si vybírá podobná témata jako pravicoví
extrémisté. Dokument již projednala Bezpečnostní rada státu a nyní čeká na schválení vládou. Podle médií měla
Kancelář prezidenta republiky projednávání materiálů pozdržet, protože jí vadily zmínky o SPD.
17. prosince uvedl předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS), že se rozhodl navázat do jisté míry na tradici
předchůdců prezidenta Miloše Zemana a jako druhý nejvyšší ústavní činitel přednese novoroční projev k 1. lednu
2019. Zeman před novoročním projevem upřednostňuje vánoční projev, který přednáší pravidelně 26. prosince.
19. prosince schválila Poslanecká sněmovny PČR státní rozpočet na příští rok se schodkem 40 miliard Kč. Pro
rozpočet hlasovalo 108 poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Všichni ostatní poslanci hlasovali proti. Dokument
následující den podepsal prezident Miloš Zeman.
19. prosince odmítl Senát PČR novelu zákona, podle které by vláda měla možnost odvolat státní tajemníky. Podle
kritiků by to mohlo vést k politizaci státní správy. Novelu tak musí opět projednat Poslanecká sněmovna PČR.
20. prosince uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), že v Sýrii bude po stažení americké armády důležité,
aby se rozvíjel tamní politický proces, který ukončí konflikt a povede k trvalému míru. Petříček to řekl v reakci na
oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA stáhnou své vojáky ze Sýrie. Rozhodnutí Trumpa
považuje Petříček za ,,do jisté míry překvapení“.
20. prosince zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění prosincový volební průzkum, podle kterého
by volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) vyhrálo hnutí ANO s 33,5 % hlasů. Na druhém místě by pak
skončila ODS se 14,5 % a na třetím Piráti se 14 %. 5% volební práh potřebný pro zvolení do PS PČR by nepřekročily
KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a nově ani SPD.
20. prosince zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého nejvíce lidí (38 %),
důvěřuje premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi (32 %). Největší nedůvěru pak
vzbuzují předseda SPD Tomio Okamura (65 %) a předseda lidovců Pavel Bělobrádek (60 %).
22. prosince informoval server ČTK, že v následujícím roce pět z devíti sněmovních stran bude volit vedení na
nadcházejících sjezdech. Premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a europoslanec Jiří
Pospíšil (TOP 09) budou obhajovat předsednické posty. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek a předseda STAN Petr
Gazdík se rozhodli v čele strany skončit.
Telegraficky
- Dne 21. prosince zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého stoupla důvěra
v prezidenta Miloše Zemana oproti listopadu z 50 % na 55 %.
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