Týden
v české politice (1 4. 1 . – 20. 1 . 201 9)
Událost týdne:
1 6. ledna zveřejnil server Deník N rozhovor s bývalým předsedou a nynějším soudcem
Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. V rozhovoru Baxa uvedl, že je zklamán z toho, jak se
prezident Miloš Zeman a jeho kancléř Vratislav Mynář chovají vůči justici. Podle Baxy mu bylo ze
strany Hradu několikrát jasně dáno najevo, jak má v některých kauzách správní soud
rozhodnout. Na tuto informaci následující den reagoval y tři sněmovní strany, konkrétně Piráti,
STAN a TOP 09, které požadovaly projednání chování Zemana a Mynáře v Poslanecké sněmovně
PČR. O dva dny později uvedl předseda sněmovního podvýboru pro justici Pavel Blažek (ODS), že
se výbor Zemanovým chováním bude zabývat následující týden.
1 4. ledna se shodli zástupci pražské koalice složené z Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro
Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), že vedení hlavního města bude usilovat o odstranění článku
obsahující souhlas s politikou jedné Číny ze smlouvy o partnerství s Pekingem. Politika jedné
Číny odmítá nezávislost Tchaj-wanu. Podle politiků byl Praze článek vnucen a ve smlouvě mezi
městy je zbytečný. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pro Deník N uvedl, že dojde-li ke
změně smlouvy, vláda se od takového kroku distancuje, jelikož politiku jedné Číny ČR zastáv á
od roku 1 989, plně v souladu s oficiální politikou EU a USA.
1 4. ledna prezident Miloš Zeman opětovně odmítl jmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího Fajt a
z Univerzity Karlovy profesory. Učinil tak poté, co pražský městský soud vrátil věc k dalšímu
řízení. Rektor Univerzity Tomáš Zima v reakci uvedl, že univerzita si za svým jmenovacím řízením
i oběma navrženými docenty stojí, a že se v souvislosti s jejich nejmenováním obrátí na soud.
Zeman odmítl oba docenty jmenovat již na jaře v roce 201 5. U Ošťádala mu vadí kontakty s
komunistickou Státní bezpečností, u Fajta kritizoval údajnou žádost, aby mu banka
prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k ředitelskému platu.
1 4. ledna se premiér Andrej Babiš (ANO) sešel se singapurskou prezidentkou Halimah
Yacobovou a se svým singapurským protějškem Lee Hsien Loongem, čímž zahájil tamní
návštěvu. Babiš se před jednáním v prezidentském paláci Istana dočkal přivítání s vojenskými
poctami. Babiš označil Singapur za centrum ekonomických aktivit na jihovýchodě Asi e a uvedl,
že se na své cestě chce především zaměřit na obchod.
1 6. ledna si ČR připomněla 50. výročí od smrti studenta Jana Palacha, který se 1 6. ledna 1 969
upálil na Václavském náměstí. Podle účastníků vzpomínkových akcí nebyl jeho tragický čin
zbytečný a je stále aktuální. K pamětní desce, která se nachází na budově Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, bylo položeno několik květin. Na květinu od premiéra Andreje Babiše
(ANO) někdo položil vzkaz kritizující Babišovu předlistopadovou minulost i jeho současné
chování. O dva dny později se na Václavském náměstí před sochou svatého Václava polil
hořlavinou a zapálil čtyřiapadesátiletý muž. Podle serveru Aktuálně.cz napsal muž před svou
smrtí bratrovi, že chce ze světa odejít jako Palach.
1 6. ledna oznámil mediální podnikatel Jaromír Soukup, který vlastní Médea Group a Empresa
Media, v pořadu Moje zprávy na TV Barrandov, že se rozhodl založit vlastní politické hnutí List
Jaromíra Soukupa. Neupřesnil, zda se bude ucházet o přízeň voličů již v jarních eurovolbách.
1 7. ledna uvedl prezident Miloš Zeman na TV Barrandov, že Čína v reakci na varování před
technologiemi čínské společnosti Huawei a ZTE v Česku zrušila schůzku ministerstev zahraničí a
odložila jednání mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci. Prezident se hodlá sejít se
šéfem Huawei a vyjasnit situaci kolem celé kauzy. Následující den uvedlo ministerstvo
zahraničí, že česko-čínská schůzka ministerstev zahraničí nebyla zrušena, jen odložena na
druhou polovinu února. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by kauza Huawei
neměla nijak zásadně ovlivnit vztahy obou zemí.
Telegraficky
- Dne 1 9. ledna byl na celostátním fóru Pirátů do čela kandidátní listiny do eurovoleb zvolen
softwarový specialista Marcel Kolaja.
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