Týden
v české politice (11. 6. – 17. 6. 2018)
Událost týdne:
17. června se sešel premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem, aby mu předal
seznam ministrů vybraných za ANO a ČSSD. Seznam obsahoval i jméno europoslance za ČSSD
Miroslava Pocheho, který by měl obsadit post ministra zahraničí. Zeman však Pocheho jmenovat
odmítá kvůli jeho postoji k imigrační politice, která by dle Zemana byla v rozporu se
zahraniční politikou vlády. Předseda ČSSD Jan Hamáček připustil, že spor o jmenování Pocheho
může vyvolat ve vládním jednání další krizi. Sám na Pocheho nominaci trvá. Babiš po jednání vyzval
Pocheho, aby nelpěl na funkci ministra. Proti jmenování se vyjádřila i KSČM, která odmítla tolerovat
případnou vládu ANO a ČSSD, jestliže bude Poche do funkce jmenován.
12. června potvrdil ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO), že odvolal ředitele Zdravotnického
zařízení Ministerstva vnitra Jana Loušku. Jako důvod uvedl údajné špatně vedené účetnictví a
udělování odměn, aniž by byly věcně odůvodněny. Chyby ukázal audit za roky 2016 a 2017.
12. června informovala agentura ČTK, že ve zprávě o extremismu za první čtvrtletí letošního roku
uvedl Odbor bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, že tradiční pravicově extrémistická uskupení
přestala být politicky relevantní. S agendou takovýchto uskupení nejvíce pracovalo hnutí SPD, které
však dle definice ministerstva vnitra nemůže být označeno za extrémistické.
13. června zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky průzkumu týkající se
důvěry občanů stranickým představitelům. Žádný ze stranických představitelů nezískal nadpoloviční
důvěru českých občanů. Nejlépe byl ohodnocen premiér Andrej Babiš (ANO), který získal 35 % hlasů.
Na druhém místě skončili s 28 % jak předseda Pirátů Ivan Bartoš, tak i předseda SPD Tomio Okamura.
Třetí místo obsadil předseda KSČM Vojtěch Filip. Nejsilnější pocit nedůvěry lidé současně vykazují
vůči Okamurovi, předsedovi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi a Babišovi.
14. června pořádal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě tiskový briefing, během nějž na
venkovním ohništi spálil červené trenýrky, které členové skupiny Ztohoven vyvěsili v roce 2015 nad
Hradem místo standarty. Zeman rozhodnutí spálit trenýrky komentoval slovy, že „čas spodního
prádla v politice skončil“. Zeman uvedl, že trenky byly zakoupeny za jednu korunu od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
14. června oznámili zástupci hnutí Žít Brno, že budou na podzim kandidovat v komunálních volbách v
Brně. Na prvním místě kandidátky by měla být jejich předsedkyně Barbora Antonová. Původní plán
byl, že lidé z hnutí budou na kandidátkách Pirátů, avšak tam se nedostali ani na jedno z prvních pěti
míst. Hlavním cílem hnutí je pokračovat v sociálních projektech, které v Brně začalo. Mezi tyto
projekty patří například přidělení bytů rodinám s dětmi v nouzi.
15. června se shodlo užší vedení KSČM, že strana je ochotná tolerovat případnou menšinovou vládu
hnutí ANO a ČSSD, pokud bude programové prohlášení vlády obsahovat sedm základních
programových priorit komunistů. ANO má zaručit, že příslušné návrhy zákona Poslanecká sněmovna
PČR projedná nejpozději půl roku před ukončením volebního období. Už začátkem týdne předseda
KSČM Vojtěch Filip uvedl, že kdyby ČSSD odmítla spolupráci s hnutím ANO, KSČM by za určitých
podmínek byla ochotná tolerovat jednobarevnou menšinovou vládu složenou jen z ministrů ANO.
Telegraficky
- Dne 15. června oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček, že se ve vnitrostranickém referendu
vyjádřilo 58,53 % členů pro vstup do vlády s hnutím ANO.
- Dne 15. června rozhodlo předsednictvo ČSSD, že nepodpoří kandidaturu bývalého předsedy a
expremiéra Jiřího Paroubka do Senátu PČR v Ostravě.
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