Týden
v české politice (4. 6. – 10. 6. 2018)
Událost týdne:
6. června jmenoval prezident Miloš Zeman již podruhé Andreje Babiše (ANO) premiérem.
Babišova první vláda v lednu důvěru Poslanecké sněmovny PČR nezískala. Od té doby vládla
v demisi. V týdnu od 9. července by chtěl Babiš opět požádat o důvěru, pokud se ČSSD ve
vnitrostranickém referendu vyjádří pro účast ve vládní koalici s hnutím ANO. Kabinet by se měl
opírat o podporu KSČM. Babiš o dva dny dříve uvedl, že souhlasí se zdaněním církevních
restitucí. Právě to bylo jednou z podmínek KSČM pro podporu případné koaliční vlády ANO a
ČSSD.

4. června uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že nesouhlasí se systémem kompenzací navrženým
EU, jež by státy, které nechtějí přijímat imigranty, musely poskytovat ostatním státům.
4. června zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky květnového
volebního průzkumu. Vyplývá z nich, že volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) by vyhrálo
hnutí ANO s 29 % hlasů. Největší nárůst oproti minulému měsíci zaznamenala ČSSD, která by
skončila druhá společně s ODS s 13 % hlasů. Třetí místo by obsadili Piráti s 11 % hlasů a čtvrtá by
byla KSČM (10,5 %). STAN a TOP 09 by nepřekročily 5% hranici nutnou pro vstup do PS PČR.
Podle květnového volebního průzkumu zpracovaného agenturou Kantar TNS, jehož výsledky
zveřejnila v tomtéž týdnu Česká televize, ztrácí hnutí ANO podporu voličů. Ještě v únoru by dle
Kantaru získalo ANO 33 %, podle nejaktuálnějšího průzkumu by však dosáhlo na 27 %. ODS, která
by skončila druhá, naopak posílala na 16 %. Piráti by obsadili třetí místo se 14,5 % hlasů.
5. června opětovně vyzval prezident Miloš Zeman k přesunu české ambasády v Izraeli z Tel
Avivu do Jeruzaléma po vzoru USA. Učinil tak při příležitosti návštěvy galavečeře Americkoizraelského výboru pro veřejné záležitosti. Ocenil, že ČR již udělala první krok, a to tím, že
v Jeruzalémě otevřela honorární konzulát.
5. června protestovaly tisíce lidí v centru Prahy proti opětovnému jmenování premiéra v demisi
Andreje Babiše (ANO) premiérem a proti prezidentu Miloši Zemanovi. Akce se zúčastnili i někteří
neúspěšní kandidáti prezidentských voleb, například Marek Hilšer nebo Pavel Fišer. Babiš akci
označil za mítink politiků, kteří neuspěli v prezidentských volbách.
7. června se sešel předseda ČSSD Jan Hamáček s expremiérem a bývalým předsedou ČSSD
Jiřím Paroubkem. Hamáček s Paroubkem probírali okolnosti Paroubkovy možné kandidatury do
Senátu PČR v Ostravě, kterou nejdříve musí schválit předsednictvo strany. Hamáček oznámil, že
předsednictvu navrhne, aby Paroubka schválilo jako nezávislého kandidáta s podporou ČSSD.
8. dubna zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum týkající se postoje
veřejnosti k přijímání uprchlíků. Od podzimu klesl podíl Čechů, kteří odmítají přijímat uprchlíky, o
11 % na 58 %. 82 % respondentů vnímá uprchlíky jako bezpečnostní hrozbu pro EU, 71 % je vnímá
jako bezpečnostní hrozbu pro mír ve světě a 68 % je vidí jako bezpečnostní hrozbu pro ČR.
Telegraficky
- Dne 5. června odsouhlasili pražští radní, že v komunálních volbách bude Praha jedním
volebním obvodem.
- Dne 7. června se v Praze konalo Česko-ruské fórum z iniciativy prezidenta Miloše Zemana a
prezidenta Ruska Vladimira Putina. Čeští historici na něm požadovali otevření speciálních
ruských archivů a kritizovali ruská média za překrucování historických událostí. Fóra se měl
zúčastnit i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Ten však účast
odvolal.
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