Týden
v české politice (1 6. 9. – 22. 9. 201 9)
Událost týdne:
20. září oznámil prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro TV Barrandov, že je připraven využít své
ústavní pravomoci, tzv. abolice, a zastavit případné stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO),
pokud by došlo k jeho obnovení. V rozhovoru pro Blesk.cz pak Zeman uvedl, že bude záležet na
Babišovi, zda se rozhodne abolici přijmout. Doplnil, že zastavení stíhání by se nevztahovalo jen
na Babiše, ale i na ostatní obviněné. Abolici musí kromě prezidenta podepsat také premiér nebo
jím pověřený člen vlády. Babiš v reakci na Zemanova slova uvedl, že by abolici nepřijal.
1 6. září zveřejnil server iROZHLAS.cz rozhovor s dozorujícím státním zástupcem Jaroslavem
Šarochem, který po necelých čtyřech letech rozhodl o zastavení trestního stíhání premiéra
Andreje Babiše (ANO) a všech dalších osob v kauze Čapí hnízdo. Rozhodnutí Šaroch zdůvodnil
tím, že pražským kriminalistům chyběly důkazy. Zároveň odmítnul, že by se během vyšetřování
cítil pod tlakem. Případ ještě musí posoudit Nejvyšší státní zastupitelství.
1 6. září spolu jednali premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman na zá mku v Lánech.
Po schůzce Babiš uvedl, že spolu mluvili o přípravě říjnového setkání hlav stát ů zemí
visegradské čtyřky (V4 – ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko), kterého by se měli zúčastnit i
prezidenti Srbska a Slovinska. Babiš dodal, že dále debatovali o situaci na Ukrajině, postoji
k samostatnosti Kosova nebo o české roli v Sýrii. Mimo jiné spolu krátce mluvili i o zastavení
jeho trestního stíhání.
1 7. září odvolali zastupitelé Prahy 5 dosavadního starostu Daniela Mazura ( Piráti) a zvolili novou
starostku Renátu Zajíčkovou (za ODS). Pirátské zastupitele v radě městské části vystřídali
zástupci TOP 09 a STAN. Původní koalici tvořili Piráti, ODS, ANO, a SNOP 5. ODS, ANO a SNOP 5
však Pirátům zkraje týdne vypověděly koaliční smlouvu, neboť podle nich nezvládali vedení
radnice.
1 7. září uvedl minstr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v reakci na vyjádření premiéra Andreje
Babiše (ANO) z předchozího dne, že nevidí důvod k tomu, aby ČR vzalo zpět uznání Kosova
samostatným státem. Prezident Miloš Zeman předchozí týden při návštěvě Srbska uvedl, že
bude chtít s nejvyššími ústavními činiteli probrat možnost, aby ČR přestala uznávat Kosovo jako
nezávislý stát. Babiš bezprostředně poté prohlásil, že nevidí důvod, aby česká vláda změnila
svůj postoj vůči Kosovu. Předchozí den však premiér po schůzce s prezidentem řekl, že se o věci
bude jednat na koordinační schůzce pro zahraniční politiku, které se mimo něj zúčastní Zeman,
předsedové Poslanecké sněmovny PČR a Senátu PČR, ministr vnitra a ministr zahraničí.
1 9. září zveřejnilo Městské státní zastupitelství v Praze usnesení o zastavení trestního stíhání
premiéra Andreje Babiše (ANO) a všech ostatních osob v kauze Čapí hnízdo. Z usnesení vyplývá,
že činnost premiéra a členky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Mayerové jednoznačně
směřovala k získání padesátimilionové dotace na stavbu Multifunkčního kongresového areálu
Čapí hnízdo.
20. září zrušilo předsednictvo ČSSD licenci 1 7 z 26 stranických organizací v Ostravě tak, jak to
zkraje tohoto týdne navrhla moravskoslezská buňka ČSSD. Na jednání strany se naopak nenašlo
dostatek hlasů pro vyloučení poslance Jaroslava Foldyny a předsedy krajské ústecké ČSSD
Miroslava Andrta.
22. září uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v pořadu Otázky Václava Moravce, že by
nezůstal ve vládě, která by byla spoluodpovědná za abolici premiéra Andreje Babiše (ANO).
Abolice je podle Zaorálka mimořádné opatření, které „ by se mělo spouštět ve chvíli zásadních
politických změn“ .
Telegraficky
- Dne 1 6. září potvrdil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), že jeho resort odeslal
odpověď na bruselský audit ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).
- Dne 22. září avizoval prezident Miloš Zeman, že podepíše zákon o rozšíření elektronické
evidence tržeb hned, jak ho dostane na stůl.
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