Týden
v české politice (18. 6. – 24. 6. 2018)
Událost týdne:
22. června zveřejnil premiér Andrej Babiš (ANO) seznam případných ministrů druhé menšinové
koaliční vlády ANO s ČSSD. Kandidáti ČSSD odpovídaly květnovým návrhům, na straně ANO by ale
mělo dojít k některým změnám. Místo současného ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše
Hünera (ANO) byla nominována prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková
(ANO). Ministryni obrany v demisi Karlu Šlechtovou (ANO) má nahradit současný ministr vnitra
Lubomír Metnar (ANO), jehož místo převezme předseda ČSSD Jan Hamáček. Ministryní spravedlnosti
by po odchodu Roberta Pelikána (ANO) měla být Taťána Malá (ANO). Zveřejnění jejího jména vyvolalo
kritiku mnoha politiků. Ti připomněli výrok Malé z loňského roku, kdy řekla, že nerozumí, proč se
sněmovní imunitní a mandátový výbor zabývá vydáním trestné stíhaného premiéra Andreje Babiše
(ANO) a nepočká čtyři roky, až skončí volební období. Předseda KSČM Vojtěch Filip na adresu Malé
v České televizi řekl, že „nezpochybňuje její právnickou erudici“, ale vadí mu, že ho premiér o jejím
nominování neinformoval dopředu. Právě o toleranci KSČM by se měla nová vláda opírat.
19. června uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček, že chce s ostravskou organizací ČSSD projednat spor
o nominaci bývalého předsedy ČSSD a expremiéra Jiřího Paroubka jako nezávislého kandidáta do
Senátu PČR s podporou ČSSD na Ostravsku. Ta předchozí den požádala o nové projednání žádosti.
Návrh ostravské organizace na podporu Paroubkovy kandidatury totiž v předešlém týdnu zamítlo
předsednictvo strany.
20. června informoval server Seznam.cz, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a
hnutí udělil SPD pokutu ve výši 100 tisíc korun za čtyři přestupky související s loňskou volební
kampaní do Poslanecké sněmovny PČR a letošními doplňovacími volbami do Senátu PČR na
Trutnovsku. SPD údajně nepřiznala tzv. bezúplatné plnění na stránkách internetového obchodu SPD.
21. června uvedla agentura ČTK s odvoláním na informaci deníku Mladá fronta Dnes, že firma Imoba
z holdingu Agrofert souhlasila s dobrovolným vrácením 50 milionové dotace, o kterou zažádala na
vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo. Dohodu má následující týden
schvalovat výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy. Imoba do dokumentu napsala,
že vrácení dotace neznamená, že by porušila její podmínky. V souvislosti s kauzou Čapí hnízdo je
trestně stíhán premiér Andrej Babiš (ANO).
21. června stáhnul prezident Miloš Zeman kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze,
podle nějž má prezident znovu rozhodnout o jmenování fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika
Jiřího Fajta profesory. Právník Kanceláře prezidenta republiky Marek Nespala uvedl, že „stížnost se
stala po nepřiznání odkladového účinku nadbytečnou“, a dále, že prezident znovu rozhodne na
základě podkladů, které mu má poskytnout Univerzita Karlova prostřednictvím ministerstva školství.
22. června informovala agentura ČTK, že prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes
uvedl, že by nebyl proti tomu, aby křeslo ministra zahraničních věcí zatím zůstalo neobsazené a úřad
dočasně vedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Hamáček tuto variantu nevyloučil. Souhlasil i premiér
Andrej Babiš (ANO). Nejhlasitějším kritikem tohoto řešení je předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD),
který se domnívá, že veřejnost by gesto vnímala jako velký ústupek a ČSSD by si vážně uškodila.
Zeman má výhrady ke kandidátu Miroslavu Pochemu (ČSSD), kterého nechce do funkce ministra
zahraničí jmenovat kvůli jeho postojům týkajícím se migračních kvót a postoje k Izraeli.
24. informovala agentura ČTK s odvoláním na Blesk Zprávy, pro které připravila agentura Phoenix
Research bleskový volební průzkum, že v současnosti by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s 25,5 %
hlasů. Na druhém místě by skončili Piráti s 12,1 % a na třetím místě ODS s 11,1 %. Největší propad by
zaznamenala ČSSD, která by jen těsně překročila 5% práh nutný pro vstup do PS PČR. KDU-ČSL, TOP
09 a STAN by se do PS PČR nedostaly.
Telegraficky
- Dne 19. června oznámil prezidentský kandidát Marek Hilšer, že v nadcházejících podzimních
senátních volbách bude kandidovat na Praze 2 a 3 za své hnutí „Marek Hilšer do Senátu".
- Dne 19. června složil mandát ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).
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