Týden
v české politice (19. 3. – 25. 3. 2018)
Událost týdne:
21. března informoval server IHNED.cz, že česká vláda je připravena vyhostit některé ruské diplomaty.
K takovému kroku vyzvala Velká Británie spojence NATO po tom, co byl v jihoanglickém Salisbury
otráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera chemickou látkou novičok. Ministr zahraničí
v demisi Martin Stropnický (ANO) se o dva dny později setkal s ruským velvyslancem v ČR
Alexandrem Zmejevskijem, kterého si předvolal kvůli výroku ruského ministerstva zahraničí, že látka
novičok mohla pocházet z ČR. Podle Stropnického se jedná o absurdní tvrzení a Zmejevskij nepřinesl
důkazy, které by jej podložily. Státní úřad pro jadernou bezpečnost na svém webu uvedl, že mu
nejsou známy informace, že by v ČR bylo s látkou typu novičok nakládáno.
19. března informoval server Aktuálně.cz, že státní zastupitelství ukončilo předběžné řízení o vydání
kurdského politika Sáliha Muslima. Policie nedávno zadržela Muslima na základě tureckého zatykače,
o pár dní později ho však pustila. Jelikož se Muslim už nevyskytuje na území ČR, ČR ho nemůže vydat.
Pro Kurdy je Muslim hrdinou boje proti organizaci Islámský stát. Ankara jej však považuje za teroristu.
Rozhodnutí soudu ostře zkritizovala a označila jej za podporu terorismu.
19. března informoval mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Ivo Mitáček, že
premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) zahájil kázeňské řízení s ředitelem Generální inspekce
bezpečnostních sborů Michalem Murínem kvůli údajnému přestupku. Babiš předchozí týden oznámil,
že chce Murína dočasně odvolat z funkce, protože mu nedůvěřuje, především v otázce hospodaření
inspekce. Murín se chce v řízení chce bránit všemi možnými zákonnými prostředky. Řízení není
veřejné. Následující den poslanci hnutí ANO vetovali návrh TOP 09, aby Babiš poslancům
vysvětlil řízení s Murínem. TOP 09 ohlásila záměr nasbírat podpisy na svolání mimořádné schůze.
20. března oznámil neúspěšný prezidentský kandidát a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, že
se bude ucházet o senátorský post na Praze 4. Drahoš bude kandidovat jako nezávislý kandidát
s podporou několika stran. Drahoš také uvedl, že se svými kolegy založil spolek Společně pro Česko,
který se má věnovat řešení důležitých témat.
22. března oznámil expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na sociálních sítích, že k 1. dubnu rezignuje
na mandát poslance a zůstane řadovým straníkem ČSSD. Dle vlastního vyjádření tak učiní z osobních
důvodů. V Poslanecké sněmovně PČR Sobotku nahradí nynější tajemník poslaneckého klubu ČSSD
Roman Sklenák. Sobotka dlouhodobě v poslaneckém klubu představoval část, která byla proti
vstupu do vlády s hnutím ANO. Sobotka uvedl, že ve vnitrostranickém referendu bude hlasovat proti
vstupu do vlády s ANO.
22. března uvedl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, že mu není známo,
proč je jeho poradce a šéf společnosti CEFC Jie Ťien-ming v Číně vyšetřován. Ctí presumpci neviny a
chce počkat na závěry vyšetřování. Zeman také objasnil, že svého kancléře Vratislava Mynáře,
poradce Martina Nejedlého a zástupce čínské společnosti CEFC pro Evropu Jaroslava Tvrdíka vyslal
do Číny, aby zjistili, zda bude CEFC i nadále investovat v ČR. Výprava o tom byla dle Zemana ujištěna.
Dotazy ohledně financování cesty z rozpočtu Hradu označil za povrchní.
23. března oznámila mluvčí vláda Barbora Peterová, že následující týden přijede do ČR předseda
Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan. Ryan by se měl zúčastnit uzavřené
debaty se studenty, konference v Senátu PČR a zvláštní schůze Poslanecké sněmovny PČR. Mluvčí
prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček oznámil, že Ryan a Zeman se nesetkají.
Telegraficky
- Dne 20. března postoupila Poslanecká sněmovna PČR do dalšího čtení senátní novelu týkající se
úplného zrušení přestupkové imunity u ústavních soudců.
- Dne 20. března informoval server Aktuálně.cz, že novým českým velvyslancem ve Vatikánu se
stane Václav Kolaja, který tak ve funkci nahradí Pavla Vošalíka.
- Dne 23. března oznámil předseda KDU-ČSL, že nově v Senátních volbách bude kandidovat on sám
na Náchodsku a expremiér kultury Daniel Herman na Chrudimsku.
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