Týden
v české politice (30. 4. – 6. 5. 2018)
Událost týdne:
3. května uvedl prezident Miloš Zeman na TV Barrandov, že dle zprávy Vojenského zpravodajství se
v ČR v malém množství vyráběla nervově-paralytická látka novičok a testovala se ve Vojenském
výzkumném ústavu v Brně. Dodal, že jed byl ihned po testování zničen. V předchozím týdnu obdržel
Zeman i zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS), podle níž však nebyl vyráběný plyn A230
novičokem. Novičokem byl začátkem března ve Velké Británii otráven bývalý dvojitý agent Sergej
Skripal. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je překvapen, že se zpravodajské služby v této
otázce rozcházejí a bude po nich chtít detailnější informace. Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo
na situaci prohlášením, že Zemanova slova potvrzují, že Velká Británie v kauze Skripal lže, když
z útoku viní Rusko. Předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD) označil vyjádření prezidenta za
„nebezpečné pro naši zemi‘‘. Opozice Zemanovo tvrzení zkritizovala s tím, že prezident podrývá
věrohodnost ĆR v očích západních spojenců. Situací se má parlament zabývat v následujícím týdnu.
30. dubna informoval server ČTK s odvoláním na deník Právo, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO)
požádal sněmovní imunitní a mandátový výbor, aby zahájil disciplinární řízení proti poslanci Mikuláši
Peksovi (Piráti). Peksa před pár dny na jednání se švédskými poslanci řekl, že premiér zneužívá
evropské dotace, což Babiš označil za urážku.
2. května oznámila primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO), že v Praze vládnoucí koalice ANO,
ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL, STAN) zahájila dohodovací řízení, na jehož konci bude rozhodnuto
o osudu koalice. Podle ANO a ČSSD porušila Trojkoalice předchozí týden koaliční smlouvu tím, že
nepodpořila program jednání zastupitelstva, které tak bylo předčasně ukončeno. Trojkoalice odmítá,
že by porušila smlouvu. Spor vyvolala debata kolem demolice Libeňského mostu, konkrétně umístění
bodu na programu zastupitelstva.
3. května se v Praze konala konference Stratcom summit, na které vystoupil předseda vojenského
výboru NATO generál Petr Pavel. Ten mluvil o tom, že Rusko nesdílí stejné hodnoty jako Západ. Není
spokojené se současným uspořádáním světa, a proto vede konfrontační politiku vůči
Severoatlantické alianci (NATO). Pavel označil Rusko za jednu ze dvou aktuálních výzev pro Aliance.
Podle Pavla by členské státy NATO měly především držet pohromadě a pracovat na zajištění
odstrašujících vojenských kapacit.
4. května informoval server iRozhlas.cz s odvoláním na agenturu Reuters, že čínský konglomerát
CEFC China Energy, který v ČR spravuje aktiva v hodnotě přes jeden a půl miliardy eur, již dva měsíce
svým zaměstnancům nevyplácí mzdy a nabízím ji odstupné za dobrovolné ukončení pracovního
poměru. CEFC se dlouhodobě potýká s problémy. Před pár měsíci byl zatčen šéf CEFC Jie Ťien-ming,
který je poradcem prezidenta Miloše Zemana.
4. května zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum týkající se důvěry
občanů ČR v evropské a mezinárodní instituce. Z průzkumu vyplývá, že EU důvěřuje 50 % Čechů. Co
se však týče institucí spadající pod EU, převládá u českých občanů nedůvěra. OSN pak důvěřuje 59 %
dotázaných.
6. května zveřejnila Česká televize dubnový volební model agentury Kantar TNS, ze kterého vyplývá,
že hnutí ANO s 30,5 % je stále nejsilnějším politickým subjektem v ČR. Na druhém místě pak skončili
ODS a Piráti se shodnými 14,5 % hlasů. Na třetím místě se umístila KSČM společně s SPD s 8 % hlasů.
Naopak TOP 09 by podle průzkumu nepřekročila 5% volební klauzuli nutnou pro vstup do
Poslanecké sněmovny PČR.
Telegraficky
- Dne 4. května informoval server Aktuálně.cz, že ministr zahraničí Martin Stropnický skončí v politice
a stane se velvyslancem v Izraeli.
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