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Událost týdne:   
16. března vyloučilo vedení ODS poslance Václava Klause mladšího ze strany , čímž skončil i 
v poslaneckém klubu ODS. Sněmovní frakce jej o několik dnů dříve vyzvala, aby klub sám 
opustil , a to v reakci na Klausův výrok, kdy během zasedání Poslanecké sněmovny PČR přirovnal 
schvalování zákonů daných unijními předpisy k  rozhodování židovských výborů o složení 
transportů do nacistických koncentračních táborů. ODS bude dále požadovat, aby Klaus opustil 
post v čele sněmovního školského výboru. Rozhodnutí vedení strany bylo jednomyslné. Podle 
předsedy ODS Petra Fialy Klaus svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré 
jméno ODS, a to navzdory několikerému varování.  Klaus v reakci na vyloučení uvedl, že se bude 
snažit nabízet vize a pozitivní program. Proti rozhodnutí výkonné rady se odvolávat nehodlá . Na 
vyloučení Klause reagoval i jeho otec Václav Klaus starší, podle nějž je zapotřebí, aby vznikla 
nová pravicová strana. Vedení ODS a její poslanci míří dle něj k polit ické bezvýznamnosti. Klaus 
mladší se rozchází s ODS v několika zásadních zahraničněpolit ických otázkách . Podporuje 
například vystoupení ČR z EU, zpochybňuje účast českých vojáků ve vojenských misích nebo se 
účastnil akcí pořádaných problematickými organizacemi.  

12. března oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na konferenci k 20. výročí vstupu ČR do NATO, že 
členství v  alianci je v existenčním zájmu ČR. Následně vyzval NATO, aby se ještě více zaměřilo 
na boj proti mezinárodnímu terorismu, který Babiš považuje za hlavní hrozbu.  

13. března odvolali zastupitelé městské části Brno-střed z funkce radního Jiřího Švachulu (ANO), 
který je ve vazbě pro podezření z možného ovlivňování zakázek na radnici. Novou radní byla 
zvolena zastupitelka Ludmila Oulehlová (ANO).  

13. března uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že pokud by se prokázalo, že místopředseda hnutí 
ANO Jaroslav Faltýnek udělal něco proti principům hnutí ANO, tak v hnutí okamžitě skončí. 
V rozhovoru pro iDNES.cz to řekl v souvislosti s dotazem, který se týkal podezření v kauze 
ovlivňování soutěže na výběr dálničního mýtného, v níž Faltýnek figuruje. Faltýnek oznámil, že 
do řešení mýtného systému vstoupil kvůli tlaku tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) 
na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) .  Ťok však uvedl, že jej informace o tom, že Faltýnek 
jednal s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem kvůli zakázce na 
mýto, překvapila. Po Faltýnkovi bude chtít vysvětlení.  

14. března oznámila europoslankyně Dita Charanzová (ANO), že v  čele kandidátky hnutí ANO do 
eurovoleb bude vedle ní také její kolegyně, europoslankyně Martina Dlabajová , ekonom Martin 
Hlaváček, poslankyně ANO Radka Maxová a někdejší pirátský lídr z Mariánských Lázní Ondřej 
Knotek.  

15. března udělil i poslanci vládě předběžný souhlas k  hlasování v Radě EU o návrzích opatření, 
která mají řešit dopady na rozpočet EU v případě brexitu. Předběžný souhlas musí dát vládě i 
senátoři. Pro brexit bez dohody připravila Evropská komise několik nařízení, která řeší 
především vzájemné finanční závazky.  

15. března nedokončili poslanci debatu o návrhu KSČM o zdanění církevních restitucí, který 
vetovali senátoři. Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek komunistické strany pro 
toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Má ale podporu také u SPD Tomia Okamury. Část 
senátorů i poslanců avizovala, že bude-li daňová novela platit , napadnou j i u Ústavního soudu . 

17. března vstoupili moravskoslezští poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová, 
kteří o dva dny dříve opustil i hnutí SPD, do nově založeného hnutí Jednotní  Alternativa pro 
Patrioty. K odchodu se rozhodli kvůli postupu nového vedení organizace hnutí v 
Moravskoslezském kraji, která podle Volného přijala do SPD usvědčeného rasistu a 
neonacistu. Volný dříve vedl moravskoslezskou organizaci SPD, kterou ale v únoru celostátní 
vedení hnutí zrušilo kvůli údajnému porušování  stanov a krácenídemokratických práv členů. V 
únoru Volný informoval o svém záměru  kandidovat proti předsedovi SPD Tomiu Okamurovi na 
šéfa hnutí.  
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