Týden
v české politice (4. 2. – 1 0. 2. 201 9)
Událost týdne:
6. února informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman písemně pozval
prozatímního venezuelského prezidenta Juana Gua idóa do ČR. Zeman mu zároveň poblahopřál
k převzetí úřadu. Guaidó složil prezidentský slib 23. ledna poté, co venezuelský parlament
neuznal druhý prezidentský mandát Nicoláse Madura, jelikož dle parlamentu vzešel
z nedemokratických voleb. Česká vláda již uznala Guaidóa prozatímním prezidentem. Stejně
učinily i další státy EU, naopak Rusko nebo Čína podporují Madurův režim. Zeman se však
domnívá, že by Guaidó neměl situaci v zemi řešit s pomocí USA. Uvedl to v reakci na Guaidóvo
prohlášení, že povolí americkou vojenskou intervenci ve Venezuele, bude-li to nutné.
4. února informoval server Seznam Zprávy, že Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl prezidentu
Miloši Zemanovi a ustanovil ho vedlejším účastníkem sporu, který se týká výroků o novináři
Ferdinandu Peroutkovi. Peroutkova vnučka Terezie Kaslová , jež požaduje omluvu, již dříve
zažalovala Kancelář prezidenta republiky. Po zásahu Nejvyššího soudu však musela svou žalobu
přesměrovat na ministerstvo financí.
4. února informoval tiskový odbor vlády, že kabinet podpořil návrh ministerstva vnitra na
sjednocení územního členění ČR. V současnosti existují dva zákony, podle kterých některé obce
patří do jiného okresu, než je obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Podle dnes
projednaného návrhu by se okres nebo obec s rozšířenou působností měla změnit 33 obcím.
V platnost pak vejde pouze jedna právní úprava členění ČR.
5. února uvedl předseda poslaneckého klubu Pir áti Jakub Michálek pro ČTK, že pirátští poslanci
připravili návrh zákona, podle kterého by členové vlády neměli být zároveň poslanci, dokud
budou zastávat funkci ve vládě (tzv. klouzavý mandát). Piráti tímto krokem chtějí řešit absenci
ministrů na jednáních Poslanecké sněmovny PČR. Návrh již podepsalo 46 poslanců včetně
zástupců ANO, SPD a STAN.
5. února uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání se zástupci syrské organizace Červený
půlměsíc, že chce v Sýrii postavit centrum pro 50 tamních sirotků. Centrum pak plánuje
postupně rozšířit. Babiš kvůli tomu hodlá založit speciální nadaci a bude oslovovat různé
sponzory. Následující den uvedl Babiš pro Deník N, že chystané centrum není projektem
českého státu ani vlády, ale jeho soukromou iniciativou. Stát by se musel řídit složitými pravidly
a dle Babiše by tak pro něj bylo téměř nemožné akci zorganizovat.
6. února uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip, že informoval prezidenta Miloše Zemana o tom, že
není spokojen s prací ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a ministra zahraničí Tomáše Petříčka
(ČSSD). Podle Filipa prezident není spokojen jen s prací Petříčka. Následující den odmítl premiér
Andrej Babiš (ANO) Filipovo tvrzení, že se měli dohodnout na odchodu Ťoka .
8. února odmítla vláda návrhy zákonů proti lichvě z dílny SPD a KSČM. Podle ministryně financí
Aleny Schillerové (za ANO) oblast úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty dostatečně řeší
současné zákony. I přes nesouhlasné stanovisko vlády budou o přijetí novel hlasovat poslanci.
9. února informoval server ČTK s odvoláním na rozhovor ministra obrany Lubomíra Metnar a (za
ANO) pro deník Právo, že česká armáda hodlá stáhnout své vojáky z Afghánistánu, pakliže ze
země odejdou jednotky USA.
1 0. února zveřejnil Kantar CZ lednový průzkum, podle kterého by volby do Poslanecké
sněmovny PČR (PS PČR) vyhrálo hnutí ANO s 32 % hlasů. Na druhém místě by skončili Piráti s 1 6,5
% hlasů a na třetím místě ODS se 1 3,5 % hlasů. Všechny současné sněmovní strany by se dostaly
do PS PČR.
Telegraficky
- Dne 6. února napsal deník Právo s odvoláním na svůj zdroj, že premiér Andrej Babiš (ANO)
dostal od černošického úřadu pokutu 200 tisíc Kč za přestupek v podobě střetu zájmů.
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