Týden
v české politice (22. 4. – 28. 4. 2019)
Událost týdne:
28. dubna uvedl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, že
prezident Miloš Zeman oznámil na konferenci v Pekingu věnované projektu Hedvábné stezky, že
projekt podporuje. Postrádá však debatu o případných rizicích, která mohou projektu hrozit.
Mezi taková rizika zařadil obchodní válku mezi USA a EU a mezi USA a Čínou, a také nedostatek
rovných obchodních podmínek a soutěží. Na konferenci se Zeman i krátce sešel s ruským
prezidentem Vladimirem Putinem.
23. dubna oznámil ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček před zahájením kampaně do
eurovoleb, že případné hlasování o konci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ve funkci
by bylo pro ČSSD důvodem vystoupit z koaliční vlády s hnutím ANO. ČSSD podle Hamáčka nevidí
důvod k personálním a systémovým změnám na státních zastupitelstvích. Spekulace o možném
tlaku na odchod Zemana se objevily předchozí týden, když ministr spravedlnosti Jan Kněžínek
(ANO) oznámil rezignaci den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO)
kvůli dotačnímu podvodu v souvislosti s farmou Čapí hnízdo.
25. dubna zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého
by odhadovaná volební účast v ČR ve volbách do Evropské parlamentu (EP) byla 27 %. Podle
agentury by nejvíce Čechů volilo hnutí ANO (28 %). Na druhém místě by pak byla ODS s 12 %
hlasů a na třetím Piráti s 10,5 % hlasů. Do EP by se nedostala KDU-ČSL, která by se 4 % skončila
pod 5% volební klauzulí, kterou je podmíněný vstup do europarlamentu.
25. dubna jednali premiéři či jejich zástupci ze zemí visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko a
Slovensko) s japonským premiérem Šinzóem Abem o možném prohloubení vzájemné
spolupráce i v hospodářské oblasti s Japonskem. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání
upozornil na význam japonských investic v ČR.
26. dubna odvolali poslanci na návrh poslaneckého klubu ODS poslankyni Zuzanu Majerovou
Zahradníkovou (nezařazená) ze sněmovního školského a zahraničního výboru. Ve školském
výboru ji nahradí Bohuslav Svoboda a v zahraničním Marek Benda (oba za ODS). Zahradníková
předchozí týden oznámila, že hodlá vystoupit z poslaneckého klubu ODS v souvislosti
s odvoláním Václava Klause mladšího z čela školského výboru poté, co mu ODS ukončila
členství ve straně i v poslaneckém klubu. Během hlasování o odvolání Klause mladšího z čela
školského výboru hlasovala Zahradníková proti.
26. dubna informovala Česká televize (ČT), že premiér Andrej Babiš (ANO) se rozhodl na pozici
vicepremiéra vyměnit ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) za ministryni financí
Alenu Schillerovou (za ANO) a nového ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO). Podle
informací ČT prezident už jmenování Schillerové a Havlíčka podepsal k 30. dubnu.
27. dubna prohlásil prezident Miloš Zeman, který byl od 24. dubna na zahraniční cestě v Číně, že
doufá, že se společnost Huawei bude v ČR podílet na digitalizaci včetně sítí páté generace (5G).
Následující den Zeman uvedl, že ČR by neměla být jediná ze zemí EU, která v situaci kolem firma
Huawei vystupuje razantně a servilně. Vedení firmy ujistil o své osobní solidaritou. Koncem
loňského roku před technologiemi Huawei varoval český Národní úřad pro kybernetickou a
informační bezpečnost. Následující den se Zeman setkal s čínským prezidentem Si Ťinpchingem. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka hovořili státníci zejména o českých
investicích v Číně.
Telegraficky:
25. dubna informoval server ČTK, že novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva by se od
1. května měla stát bývalá ministryně spravedlnosti a současná poslankyně Helena
Válková (ANO).
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