Týden
v české politice (26. 3. – 1. 4. 2018)
Událost týdne:
26. března informoval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), že ČR vyhostí 3 členy ruského
diplomatického personálu. ČR tím chce vyjádřit solidaritu s Velkou Británií v kauze nedávné otravy
bývalého ruského agenta Sergeje Skripala jedem novičok na území Velké Británie. Británie z útoku
viní Rusko. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v ten samý den uvedl, že prezident Miloš Zeman pověřil
šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku, aby BIS vypátrala, zda byla na území ČR
vyvíjena nebo skladována chemická látka novičok. Rusko označilo ČR v minulých týdnech za jednu ze
zemí, odkud mohla látka pocházet. Zemanův postup kritizovaly opoziční STAN, ODS i TOP 09
s odkazem na to, že premiér i ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) možnost původu látky v ČR
již vyloučili. Ministryně obrany Šlechtová naopak se Zemanovým rozhodnutím problém nemá, BIS je
dle ní určena ke zjišťování tohoto typu informací.
30. března vydala ČR údajného ruského hackera Sergeje Nikulina do USA. Prezidentská kancelář
přitom v minulých měsících apelovala na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby byl
Nikulin vydán do Ruska, které také usilovalo o vydání svého občana k trestnímu stíhání. Pelikán však
uvedl, že žádost USA byla důvodnější. Advokát Nikulina Martin Sadílek považuje vydání Nikulina do
USA za nestandardní. Následující den stanul Nikulin před soudem v San Francisku, kde vypověděl, že
se cítí nevinen.
26. března se sešel premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s předsedou americké Sněmovny
reprezentantů Paulem Ryanem. Jednali spolu o ekonomické, obchodní a vědecké spolupráci a o
možných komplikacích způsobených zavedením jednostranných cel na dovoz hliníku a oceli do USA.
Následující den vystoupil Ryan před plénem, kde odsoudil Rusko za šíření dezinformací a
podkopávání česko-amerických vztahů. Přitom ocenil české rozhodnutí o vyhoštění tří ruských
diplomatů kvůli kauze otravy někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala jedem novičok. V následné
debatě se studenty vyzdvihl Ryan význam vazby mezi EU a USA a připustil, že sociální sítě mohou
polarizovat společnost a napomáhat šíření dezinformací. Ryan nekomentoval, proč se nesešel
s prezidentem Milošem Zemanem.
26. března zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění březnový průzkum, podle kterého má
hnutí ANO nadále největší podporu voličů (30,5 %), přestože od února poklesla o 3 %. Na druhém
místě by se ve sněmovních volbách dle průzkumu umístili Piráti a ODS, získali by shodně 12,5 %. Na
třetím místě by skončily KSČM s ČSSD s 11 %. STAN, TOP 09 a KDU-ČSL by se s 4,5 % hlasů voličů do
Poslanecké sněmovny PČR nedostaly.
27. března uvedl prezident Miloš Zeman pro server Blesk.cz, že neodvolá svého čínského poradce Jie
Ťien-minga, dokud v Číně nebude reálně obviněn. Zeman měl také dostat dopis od čínského
prezidenta Si Ťin-pchinga, ve kterém ho ujistil, že má zájem na další ekonomické spolupráci mezi ČR
a Čínou.
28. března se uskutečnil sjezd strany SPO, na kterém se rozhodlo, že novým předsedou se stane šéf
zlínské organizace Lubomír Nečas. Nečas působil i jako osobní lékař prezidenta Miloše Zemana.
Bývalý předseda Jan Veleba se rozhodl post neobhajovat. Na sjezd SPO přijel i Zeman, který je
čestným předsedou strany.
29. března uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček po schůzce se zástupci z hnutí ANO, že ČSSD a ANO
pokročily v otázce programové shody. ČSSD však nesouhlasí s tím, aby byl premiérem trestně
stíhaný člověk. Místopředseda ANO Richard Brabec oznámil, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO)
je a zůstane jediným možným kandidátem hnutí. ČSSD také nadále trvá na zisku pěti ministerstev,
ANO nabízí čtyři. ANO si vzalo týden na rozmyšlenou, jak se se vzniklou situací vypořádá.
Telegraficky
- Dne 27. března podpořila vláda v demisi návrh na zavedení obecného referenda, jež předložila
ČSSD.
- Dne 31. března oznámila Livia Klausová, že končí jako velvyslankyně na Slovensku.
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