
Týden  

v české politice (3. 9. – 9. 9. 2018) 

© CEVRO, z. s. 2018 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracovala: Michaela Oplíštilová  

Událost týdne:  
7. září se setkali prezident Miloš Zeman se svým indickým protějškem Rámem Náthem Kóvindem. Po 
osobním jednání upozornili oba prezidenti na rostoucí obchodní výměnu a spolupráci. Kóvind vidí velký 
potenciál v oblasti obrany a vyzval české firmy k aktivitě v jeho zemi. Zeman s Kóvindem dále mluvili 
o tom, že následující rok by měl Indii navštívit premiér Andrej Babiš (ANO).  
 
4. září vláda rozhodla o uvolnění 111 milionů Kč na sanační a demoliční práce, popř. archeologické 
práce, v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku, kde dříve stál romský koncentrační tábor. Peníze 
dostane Muzeum romské kultury. Stát odkoupil vepřín od firmy Agpi za 450,8 milionů Kč.  
 
5. září informoval server ČTK, že předseda Senátu PČR Milan Štěch se následující týden nezúčastní 
schůzky ústavních činitelů ke koordinaci české zahraniční politiky. V době jejího konání má schůzku ve 
Francii s francouzským předsedou Senátu. Štěch měl zájem na tom se dříve vrátit ze služební cesty, 
avšak zástupci Pražského hradu mu s posunem času schůzky nevyšli vstříc.  
 
6. září na předvolební akci hnutí ANO nazvané sousedská večeře v Praze na Pankráci hodil jeden 
z přítomných po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) vejce. Hned poté jej ochranka zpacifikovala. Policii 
následně informovala, že muž byl pod vlivem alkoholu.  
 
6. září podepsal předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) petici proti odzbrojení, 
která kritizuje evropskou směrnici a požaduje zakotvení práva na držení zbraní v ústavě. Země EU mají 
do 14. září čas na zavedení směrnice EU zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Termín je ale pro 
ČR nereálné stihnout, jelikož ke směrnici mělo několik úřadů připomínky, které ministerstvo vnitra ještě 
nevyřešilo.  
 
7. září informoval server ČTK, že hnutí STAN podá stížnost k Ústavnímu soudu proti rozhodnutí 
Městského soudu v Praze, který odmítl návrh STAN na zrušení registrace kandidátní listiny Starostové 
pro Prahu pro podzimní komunální volby. Podle STAN se Starostové pro Prahu názvem úmyslně snaží 
vyvolat dojem, že se jedná o pražskou odnož hnutí STAN.   
 
7. září zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum sebeřazení na levopravé 
škále politické orientace. Podle průzkumu se 38,2 % lidí řadí k pravici, 26,5 % se řadí k levici a 24,7 % do 
středu.  
 
8. září zapálil prezident Miloš Zeman v Lánech na Kladensku Masarykovu vatru na počest 81. výročí 
úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Kromě Zemana louče 
k ohništi přiložili i čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, lánský starosta Karel Sklenička a 
dobrovolní hasiči.  
 
8. září informoval server ČTK, že na základě návrhu, který bude ve středu 12. září schvalovat česká 
vláda, by se 17. září v Košicích mělo uskutečnit společné zasedání české a slovenské vlády, kde se 
budou projednávat aktuální přípravy událostí, které v říjnu připomenou 100. výročí založení 
Československa, záležitosti visegradské čtyřky, EU nebo problematika migrace.  
 
9. září uvedl v televizi Prima pověřený ministr zahraničí a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že od 
premiéra Andreje Babiše (ANO) neslyšel žádné výhrady k působení europoslance Miroslava Pocheho  
(ČSSD) na ministerstvu zahraničí. Babiš přitom před týdnem na Primě uvedl, že Poche působí na 
ministerstvu negativně a ministrem se nikdy nestane. 
  
Telegraficky  

- Dne 7. září byl primátor Brna Petr Vokřál (ANO) vyhlášen nejlepším primátorem v ČR.  
- Dne 8. září informoval server ČTK, že prezident Miloš Zeman navštíví Německo od 21. září do 23. 

září.  
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