Týden
v české politice (25. 6. – 1. 7. 2018)
Událost týdne:
27. června jmenoval prezident Miloš Zeman druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Vláda je
menšinová a složená z členů ANO a ČSSD. Vznikla osm měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny
PČR a pět měsíců od doby, kdy podala demisi první vláda Babiše. O důvěru by měla vláda požádat 11.
července. Ministrem zahraničí nebyl jmenován europoslanec Miroslav Poche, proti němuž měl Zeman
od počátku výhrady. Babiš uvedl, že Poche byl na seznamu navržených kandidátů, který začátkem
téhož týdne předal prezidentovi. Zeman však následující den informoval, že mu byli navrženi dva
kandidáti na post ministra zahraničí, a to nejen Miroslav Poche, ale i předseda ČSSD Jan Hamáček.
Babiš následně zveřejnil dopis, který spolu se seznamem navržených kandidátů poslal Zemanovi a v
němž stojí, že pokud prezident nesouhlasí se jmenováním Pocheho, navrhuje mu Babiš jmenovat
ministrem rezortu zahraničí právě Hamáčka.
26. června oznámili zástupci volební koalice TOP 09 a STAN, že na svoji kandidátku přiberou do
podzimních komunálních voleb v Praze kandidáty KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla. Lídrem
kandidátky zůstane předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Čtvrté místo na kandidátce získá současný pražský
radní za lidovce Jan Wolf.
27. června zveřejnila agentura Median červnový volební průzkum, podle kterého by ANO vyhrálo
sněmovní volby se ziskem 31,5 % hlasů. Druhá by skončila ODS s 12,5 % a třetí Piráti s 11,5 %. Do
Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) by se nedostaly STAN a KDU-ČSL, které by nepřekročily 5%
volební práh potřebný pro vstup do PS PČR.
28. června jednali premiéři zemí Visegrádské čtyřky (V4 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko) s francouzským
prezidentem Emmanuelem Macronem v Bruselu. Podle informací agentury ČTK dal Macron po
schůzce najevo, že rozumí pozici zemí V4. Z jednání vyplynul shodný názor zemí V4 a Macrona, že
hlavní zodpovědnost za migranty mají v souladu se stávajícími pravidly EU nést země, kde se
migranti poprvé zaregistrovali.
28. června informoval server iRozhlas.cz, že nová ministryně spravedlnosti z hnutí ANO Taťána Malá
podle expertů opisovala ve své diplomové práci z roku 2011. Malá nařčení z plagiátorství odmítla. Při
Malé stojí i premiér Andrej Babiš (ANO), který označil kauzu kolem Malé za kampaň. Malá sklidila
kritiku opozičních Pirátů, ODS a TOP 09.
29. června informovala agentura ČTK s odvoláním na tiskovou zprávu úřadu regionální rady
Regionálního operačního programu Střední Čechy, že společnost Imoba z holdingu Agrofert vrátila
spornou padesátimilionovou dotaci na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo.
V souvislosti s touto spornou dotací je trestně stíhán premiér Andrej Babiš (ANO) a další osoby.
Vrácení dotace by nemělo mít vliv na jejich stíhání.
30. června rozhodl Ústřední výbor KSČM, že strana podpoří menšinovou koaliční vládu ANO a ČSSD
při hlasování o důvěře. Předseda ČSSD Jan Hamáček rozhodnutí označil za zodpovědné vůči státu,
premiér Andrej Babiš (ANO) jej nijak nekomentoval.
Telegraficky
- Dne 30. června oznámil místopředseda ostravské ČSSD Adam Rykala, že se ostravské organizaci
ČSSD během týdne podařilo nasbírat 1000 podpisů občanů na podporu kandidatury bývalého
předsedy ČSSD a expremiéra Jiřího Paroubka do Senátu PČR.
- Dne 1. července zveřejnila Česká televize průzkum společnosti Kantar TNS, podle kterého
schvaluje koaliční vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty 7 % respondentů. 59 % oslovených
takovou vládu nepovažuje za ideální, ale nevadila by jim. 28 % respondentů pak označuje tuto
vládu za nepřijatelnou.
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