Týden
v české politice (5. 2. – 11. 2. 2018)
Událost týdne:
6. února se uskutečnila schůzka mezi zástupci stran a hnutí ANO, SPD, KSČM a Pirátů týkající se
zákona o obecném referendu. Všichni zástupci se shodli na tom, že obecné referendum by mělo být
závazné. Nejvýrazněji se strany rozcházejí v otázce, čeho by se referendum mělo týkat. Bývalá
ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) se domnívá, že referendum by se nemělo vztahovat
například na otázku setrvání ČR v EU. Naopak Piráti jsou i pro referenda týkající se rozhodování o
ústavních změnách nebo EU, pro která by platily náročnější podmínky. Navrhují tak dva typy referend.
ODS naopak zákon o obecném referendu odmítá. Referendum je dle ní dobrým nástrojem
rozhodování na nižších úrovních politiky, například v obcích.
6. února byl zveřejněn lednový průzkum agentury Centra pro výzkum veřejného mínění, podle
kterého by sněmovní volby opět vyhrálo hnutí ANO s 30,5 % ziskem hlasů. ČSSD a Piráti by skončili
druzí s 12,5 % a třetí by byla ODS s 12 %. Následovaly by KSČM (8 %), SPD (7,5 %) a KDU-ČSL (5 %). TOP
09 a STAN by nepřekročily pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR.
6. února uvedl na tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala, že si nedokáže představit možnost
vládní spolupráce mezi ODS a hnutím ANO. Fiala také zkritizoval výrok premiéra v demisi Andreje
Babiše (ANO), že by byl v případě druhého neúspěchu při sestavování vlády pro předčasné volby.
Fiala se domnívá, že hnutí ANO zatím nevyčerpalo všechny možností k jednání. Fialovi se též nelíbí, že
ANO vyjednává o podpoře vlády s KSČM.
6. února informoval server Aktuálně.cz, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) poslal
předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval, aby se zdržel výroků
ohledně romského koncentračního tábora v Letech u Písku. Koncem ledna řekl Okamura v rozhovoru
pro DVTV, že tábor v Letech nebyl oplocený a lidé se v něm mohli volně pohybovat. Později se
omluvil za tvrzení, že tábor nebyl oplocený, nicméně trval na tom, že tábor nebyl hlídán. Za jeho výrok
ho chtějí lidovci odvolat z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR. Jejich záměr podpořily i
STAN a TOP 09 a někteří zástupci ODS a ČSSD. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) je
Okamurova omluva dostatečná a návrh KDU-ČSL podpořit nehodlá. O dva dny později podal
předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička na Okamuru a jeho
spolustraníka Miroslava Roznera trestní oznámení.
7. února podpořila vláda návrh zákona na urychlení výstavby dopravní infrastruktury, pod který se
podepsali zástupci všech sněmovních stran. Jako další vláda přijala novelu zákona o zbraních, která
vychází ze směrnice EU, proti níž ČR podala žalobu. Vláda dále podpořila sjednocení náhrad výdělku
po pracovním úrazu či s nemocí z povolání lidem, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných. Vláda také
projednala návrh Pirátů na zrušení výjimky pro ČEZ a další firmy z povinného zveřejňování smluv
v internetovém registru. K tomu zaujala neutrální stanovisko. Vláda nesouhlasí s tím, aby frakce
v Evropském parlamentu nominovaly budoucího předsedu Evropské komise.
8. února uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po setkání s prezidentem Milošem Zemanem, že
prezident ho časově neomezí při sestavování druhé vlády. Dodal, že Zeman již nevyžaduje 101
podpisů od poslanců, kteří vládu podpoří. Očekává však, že vláda získá podporu většiny poslanců
přítomných v Poslanecké sněmovně PČR. O podmínce 101 podpisů hovořil Zeman před
prezidentskými volbami.
Telegraficky
- Dne 5. února oznámil kandidaturu do Senátu PČR neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer.
- Dne 6. února uvedl předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD) na dotaz serveru ČTK, že již
začátkem roku vyzval senátora Františka Čubu (SPO), aby zvážil rezignaci na svůj post z důvodu
dlouhodobé absence. Čuba na jednání Senátu PČR nebyl od srpna 2016 kvůli zdravotním
důvodům.
- Dne 8. února oznámil prezident Miloš Zeman, že na blížícím se sjezdu ČSSD nikoho nepodpoří na
post předsedy strany.
- Dne 10. února oznámil neúspěšný kandidát na prezidenta Jiří Drahoš, že bude kandidovat do
Senátu PČR.
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