
Týden  

v české politice (26. 8. – 1. 9. 2019) 

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

Událost týdne:  
27. srpna jmenoval prezident Miloš Zeman poslance a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka 
(ČSSD) ministrem kultury. Tím skončil tři měsíce trvající spor o obsazení postu ministra kultury, kvůli 
kterému ČSSD zvažovala odchod z vládní koalice. Zeman se se Zaorálkem sešel předchozí den na zámku 
v Lánech.  Po schůzce Zaorálek uvedl, že jako ministr se chce zaměřit na obsazení některých kulturních 
institucí, jejichž vedení jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD) koncem svého funkčního období změnil. 

27. srpna oznámila první místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová v pořadu 
Interview ČT24, že se hodlá ucházet o post předsedkyně TOP 09. Učinila tak necelou hodinu poté, co 
současný předseda strany Jiří Pospíšil oznámil, že znovu na svůj post kandidovat nebude. O novém 
předsedovi strany budou delegáti TOP 09 rozhodovat 23. a 24. listopadu na volebním sněmu. Vedle 
Pekarové Adamové chce na předsedu strany kandidovat také senátor Tomáš Czernin.   

28. srpna uvedli Piráti v tiskové zprávě, že předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek podal 
správní žalobu, kterou se domáhá, aby premiér Andrej Babiš (ANO) zveřejnil Národní investiční plán. 
Michálek ke kroku přistoupil poté, co neuspěl se žádostí podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny PČR 
ani s následným odvoláním. Podle Michálka zveřejnění dokumentu nebrání zákonné důvody. Babiš 
označil krok Pirátů za „plácání“. Investiční plán hodlá dle svého vyjádření do Vánoc zveřejnit a 
konzultovat s veřejností.  

28. srpna prohlásil prezident Miloš Zeman před českými velvyslanci u příležitosti každoroční porady v 
Praze, že „žvanění o lidských právech“ je neproduktivní a že potřeba je konkrétní lidskoprávní pomoc. 
Zeman dal za příklad svou přímluvu za propuštění ukrajinského duchovního a teologa Igora 
Kozlovského. Diplomaty pak vyzval, aby se věnovali ekonomické diplomacii.  

30. srpna zakryla radnice Prahy 6 sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva stojící na náměstí 
Interbrigády. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek uvedl, že důvodem je snaha ochránit sochu před vandaly. 
Jen z pátku na sobotu se několik lidí pokusilo plachtu strhnout, z toho dvěma se to podařilo. Na místě tak 
museli zasahovat i strážníci. Ruské velvyslanectví označilo jednání radnice za „opakované zneuctění 
památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“. 
V souvislosti s kauzou kolem sochy maršála Koněva dostal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) 
policejní ochranu, neboť obdržel výhružky fyzickou likvidací.  

30. srpna informovalo ministerstvo kultury v tiskové zprávě, že po nástupu ministra Lubomíra Zaorálka 
(ČSSD) končí na ministerstvu politický náměstek Alois Mačák s platností k 31. říjnu. Zaorálek současně 
odvolal tiskovou mluvčí Marthu Häckl a dočasně pověřil řízením tiskového oddělení Jana Chmelíčka.  

1. září nařkl předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) v Otázkách Václava Moravce 
senátory, že vytváří vyšetřovací komisi, přestože jim to Ústava ČR neumožňuje, a vyvíjí tak politický tlak 
na nezávislé vyšetřování. Senátoři kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) 
ustanovili senátní vyšetřovací komisi. Té ale ministerstva financí a pro místní rozvoj odmítla vydat 
předběžné auditní zprávy k případu. Vondráčkovo tvrzení odmítl předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera 
(ODS).  

1. září označil premiér Andrej Babiš (ANO) v Partii televize Prima senátní návrh ústavní žaloby na 
prezidenta Miloše Zemana za nesmysl. Babiš podle svých slov pevně doufá, že poslanci vládního hnutí 
návrh v Poslanecké sněmovně PČR nepodpoří. Žalobou by se poslanci měli zabývat na schůzi 26. září.  

1. září prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) v Partii televize Prima, že věří, že státní zástupce zastaví 
jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo v souvislosti s údajným dotačním podvodem.  V případě, že by soudu 
obžalobu podal, Babiš odstoupit nehodlá.  

Telegraficky   
- Dne 26. srpna definitivně potvrdila vláda nominaci Věry Jourové do Evropské komise. 


