
Týden  

v české politice (28. 1. – 3. 2. 2019) 

© CEVRO, z. s. 2019 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracovala: Michaela Oplíštilová  

Událost týdne:  
30. ledna oznámil předseda senátorského klubu Senátor 21 Václav Láska, že klub hodlá připravit žalobu 
na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení ústavy.  Podle Lásky byly impulzem pro tento krok 
zásahy prezidenta a jeho kancléře Vratislava Mynáře do nezávislosti justice. Prezidentův mluvčí Jiří 
Ovčáček prostřednictvím Twitteru označil oznámení za nenávistný pokus o zviditelnění v médiích. Podle 
ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) nemá připravovaná žaloba šanci na úspěch, protože mezi 
poslanci nezíská dostatečný počet hlasů pro to, aby byla podaná.  
 
29. ledna uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová, že STAN společně s Piráty předloží Poslanecké 
sněmovně PČR podruhé novelu zákona, podle které by musel kancléř prezidenta do dvou let od svého 
jmenování získat bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Současný hradní kancléř Vratislav Mynář má 
prověrku jen na stupeň vyhrazené, jelikož mu Národní bezpečnostní úřad neudělil prověrku na nejvyšší 
stupeň. Mynář předchozí týden stáhl žalobu na NBÚ za neudělení prověrky, a přitom zpochybnil 
nezávislost dvou soudců pražského městského soudu a Nejvyššího správního soudu.  
 
30. ledna informoval server iROZHLAS.cz, že současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO), která trvá 
půl roku, již za tu dobu stačila svým zaměstnancům na odměnách vyplatit rekordních 463 milionů Kč. 
Podle serveru jsou vyplacené odměny téměř o deset milionů vyšší, než kolik rozdala vláda expremiéra 
Bohuslava Sobotky (ČSSD) v posledním půl roku své existence.  
 
30. ledna navrhl prezident Miloš Zeman poslancům, aby byl zástupcem ombudsmanky i nadále Stanislav 
Křeček nebo nově advokát a exposlanec ČSSD Zděnek Koudelka. Po schůzce ústavních činitelů na 
Pražském hradě uvedl předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS), že Zeman hodlá na ústavního soudce 
navrhnout prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Následující den uvedl odcházející ústavní 
soudce Jan Musil, že by souhlasil s tím, aby se jeho nástupcem stal Gerloch.  
 
31. ledna napsaly Hospodářské noviny (HN), že ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pojede v únoru 
do Spojených států, kde bude jednat se svým protějškem Mikem Pompeem o možné návštěvě premiéra 
Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě. Podle HN by se setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a 
Babiše mohlo uskutečnit ještě letos na jaře. Redakce HN se domnívá, že k možnému setkání Babiše 
s Trumpem pomohl postup českých úřadů vůči čínské softwarové společnosti Huawei.  
 
31. ledna se prezident Miloš Zeman setkal s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem a dvěma 
představiteli čínské softwarové společnosti Huawei. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka 
zástupci Huawei informovali Zemana o svých investičních plánech do budoucna. Zeman již dříve uvedl, 
že Huawei by měla zájem v ČR budovat mobilní sítě páté generace za více než 8 miliard Kč. V prosinci 
loňského roku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, že software Huawei 
představuje bezpečnostní riziko. Firma se proti tomu ohradila.  
 
1. února uvedl předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil, že výkonný výbor TOP 09 schválil podmínky 
spolupráce, na základě kterých bude vyjednávat se STAN o společné kandidátce do eurovoleb. STAN se 
už dohodl na spolupráci se Stranou zelených a desítkou regionálních subjektů.    
 
3. února uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že ministři nominovaní hnutím ANO mají do konce února čas 
k tomu předložit popis práce, kterou dosud vykonali od svého nástupu do funkce. Ministři by ve zprávě 
měli též informovat o svých plánech do budoucna z hlediska legislativy.  
 
3. února uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), že Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost chyboval, když varoval před používáním softwaru společností Huawei a ZTE, aniž by varování 
doprovodil metodickým pokynem pro dotčené úřady. Podle předsedy ODS Petra Fialy naopak chyboval 
premiér Andrej Babiš (ANO), když nařídil, aby ministři přestali používat mobily společnosti Huawei, aniž 
by vyčkal na konkrétnější informace. 
 
Telegraficky   

- Dne 29. ledna rezignovala ze zdravotních důvodů na senátorský mandát za Prahu 9 Zuzana Baudyšová 

(za ANO). V obvodu se budou ještě letos konat doplňující volby.  
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