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Událost týdne:  
21. září se sešla europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) s premiérem Andrejem Babišem 
(ANO) kvůli 50 syrským sirotkům, o jejichž možném přijetí do ČR se v současnosti diskutuje. 
Zástupci neziskových organizací společně se Šojdrovou dostali během schůzky od Babiše za 
úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být převezeni z uprchlických táborů v Řecku do ČR. Stát 
poskytne součinnost prostřednictvím rezortu vnitra. Babiš však pochybuje, že se podaří vytvořit 
konkrétní seznam dětí. Podle občanské iniciativy „Češi pomáhají" je mnoho Čechů, kteří jsou 
případně ochotni pomoci syrským uprchlíkům. V neveřejné korespondenci se iniciativě hlásí lidé, 
kteří by byli ochotni přijmout syrské děti do své rodiny. Babiš však nadále trvá na tom, že dětem 
je třeba pomoci mimo ČR. Kvůli svému odmítavému postoji čelil v předchozích dnech kritice 
opozičních politiků i veřejnosti.  
 
18. září informoval server ČTK, že předseda ČSSD, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan 
Hamáček poslal premiéru Andreji Babišovi (ANO) dopis, ve kterém ho vyzývá, aby prezidentu 
Miloši Zemanovi navrhl jmenovat ministrem zahraničích věcí dosavadního náměstka Tomáše 
Petříčka (ČSSD). Tímto krokem ČSSD ustoupila ve sporu o nominaci europoslance Miroslava 
Pocheho (ČSSD) na post ministra zahraničí, kterého Zeman odmítl jmenovat. Babiš s nominací 
Petříčka souhlasí. Koncem týdne uvedl šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, že Zeman 
údajně Hamáčkovi přislíbil, že Petříčkově nominaci nebude bránit.  
 
19. září schválila vláda návrh státního rozpočtu na rok 2019 se schodkem 40 miliard Kč. 
V původním plánu ministerstva zahraničí byl schodek 50 miliard Kč. Hlavními body rozpočtu jsou 
investice a růst důchodů a platů ve státní správě. Schodek v rozpočtu v době hospodářského 
růstu kritizovala jak opozice, tak i ekonomové.  
 
19. září protestovaly před Poslaneckou sněmovnou PČR (PS PČR) dvě stovky lidí proti koaliční 
vládě hnutí ANO a ČSSD podporované KSČM. Demonstrující po politicích požadovali, aby 
sesbírali dostatek podpisů pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Protesty trvaly zhruba dvě 
hodiny.  Někteří z opozičních politiků přišli demonstranty podpořit.  
 
19. září uvedl server Aktuálně.cz, že Slovensko formálně odsouhlasilo, aby se policejní prezident 
Tomáš Tuhý stal českým velvyslancem v Bratislavě. Vláda schválila přesun Tuhého na post 
velvyslance letos v červnu. Tuhý se ale funkce ujme zřejmě až příští rok v dubnu, tedy až mu 
skončí mandát policejního prezidenta.  
 
20. září uvedl prezident Miloš Zeman, že ČR se ve svém vlastním zájmu musí v EU postavit za 
Maďarsko, protože něco podobného by mohlo potkat i ji. Evropský parlament minulý týden 
odhlasoval, aby státy EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot EU. Řízení 
by mohlo skončit tak, že by Maďarsku byla omezena hlasovací práva v rámci EU.  
 
21. září informoval server ČTK, že bratři Petr a Matěj Formanovi nechtějí mít nic společného a 
nesouhlasí s předvolební kampaní kandidáta na pražského primátora a předsedy ODA Pavla 
Sehnala. Ten ve své kampani použil jméno a fotografii otce bratrů Miloše Formana. Celou věc 
předali bratři právníkům. Sehnal uvedl, že výhrady Formanů respektoval a z propagačních 
materiálů nechal odstranit Formanovo jméno i fotografii.  
 
23. září přijal prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech bývalého strategického poradce 
amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Bannona. Bannon je příznivcem krajní pravice. Do 
Evropy přijel na akci italské krajní pravice a vystoupil i na sjezdu francouzské krajní pravice. 
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček informoval, že Zeman s Bannonem mluvil o EU nebo o vztazích 
k Rusku a Číně.  
 
Telegraficky   

- Dne 18. září jmenoval prezident Miloš Zeman Michala Mazance předsedou Nejvyššího správního 
soudu.   
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