Týden
v české politice (26. 2. – 4. 3. 2018)
Událost týdne:
2. března byl zvolen do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS) Zdeněk Ondráček (KSČM). Stalo se tak ve druhém kole tajné volby, kdy
proti sobě stáli Ondráček a Zuzana Majerová Zahradníková (ODS). Ondráček získal 79 hlasů poslanců,
ke zvolení jich potřeboval minimálně 78. Ondráček byl nominován již v prosinci, ale post obhájil až
teď, a to na třetí pokus. Mnoho politiků veřejně vystoupilo proti Ondráčkově nominaci, jelikož
Ondráček jako člen pohotovostního policejního pluku zasahoval v roce 1989 proti odpůrcům
tehdejšího komunistického režimu. Zástupci opozice označili Ondráčkovo zvolení za „facku
demokracii“ a za evidentní spolupráci KSČM a ANO. I někteří poslanci ANO, jako například ministr
spravedlnosti Robert Pelikán, vyjádřili z výsledku volby zklamání. Premiér v demisi Andrej Babiš
(ANO) koncem týdne oznámil, že nenavrhne-li jiná strana odvolání Ondráčka, navrhne ho sám. Kritici
Ondráčkova zvolení ohlásili uspořádání demonstrací, které se uskutečnily počátkem následujícího
týdne v několika českých městech.
26. února zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění únorový volební průzkum, ze
kterého vyplývá, že by hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby s 33,5 % hlasů. Druzí by skončili Piráti s 13 %.
Třetí příčku by obsadila ČSSD s 12 %. ODS by skončila až čtvrtá s 10,5 %. Pětiprocentní klauzuli by
nepřekročily STAN, TOP 09, ani KDU-ČSL.
27. února uvedl předseda SPD Tomio Okamura během jednání Poslanecké sněmovny PČR, že strana
je ochotna přepracovat návrh o obecném celostátním referendu, přestože s tím sama nesouhlasí.
Okamura dodal, že i prezident Miloš Zeman si žádá úpravy návrhu zákona. Piráti, ANO, ČSSD a KSČM
prosazují vyšší množství podpisů voličů nutných k vypsání referenda či zakotvení určité voličské
účasti potřebné pro platnost hlasování. Zcela proti zákonu se staví ODS. O několik dní později
předložili zástupci ČSSD návrh na zavedení obecného celostátního referenda. Na rozdíl od předlohy
hnutí SPD nepočítá s možností hlasování o vystoupení z EU nebo z NATO. Dále by lidé nemohli
hlasovat o státním rozpočtu a o daních nebo o základních právech a svobodách.
28. února jednali zástupci ANO se zástupci ČSSD, KSČM a SPD ohledně možné podpory při
sestavování druhé vlády. Po jednání ČSSD oznámila, že je ochotna vládu ANO podpořit, avšak žádá
od ANO písemné záruky, že se je hnutí nebude snažit přehlasovat. SPD opětovně řekla, že do vlády
nevstoupí, nicméně hodlá jednat s ANO o prosazení svých priorit do vládního prohlášení. KSČM
nalezla s ANO shodu např. v otázce investicí do rozvoje bydlení, startovacích bytů či bytů pro seniory.
28. února se setkali zástupci stran STAN, TOP 09, ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů a dohodli se na
svolání dvou mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny PČR. Účelem mimořádných schůzí je
probrat personální politiku premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a případné omezení činnosti
vlády v demisi tak, jak navrhla ODS v předchozím týdnu.
1. března uvedl server ČTK, že ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín požádal
o slyšení před sněmovním bezpečnostním výborem. Zároveň by chtěl vystoupit před komisí pro
kontrolu inspekce. Jeho cílem je předložit informace týkající se veřejné kritiky na jeho osobu
premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Babiš měl totiž o dva dny dříve vyzvat Murína, aby
z funkce odstoupil. Babiš následně novinářům řekl, že plánuje svolat Bezpečnostní radu státu a 15.
března navštívit sněmovní bezpečnostní výbor. Během sněmovních interpelací však Babiš popřel, že
by navrhnul Murínovi, aby rezignoval. Uvedl, že GIBS zřejmě nehospodaří dobře a že prověrka ze
strany ministerstva financí poukázala na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle
Miroslava Kalouska (TOP 09) byla prověrka využita k nátlaku na Murína. Babišovy kroky kritizují i
zástupci Pirátů, ODS a ČSSD.
Telegraficky
- Dne 26. února informoval rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, že uspěje-li v senátních
volbách, zařadí se do senátního klubu STAN.
- Dne 28. února podal písemnou rezignaci senátor František Čuba (SPO).
- Dne 1. března oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), že ČR nebude přijímat uprchlíky na
základě unijních kvót.
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