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Událost týdne:   
24. září vyzvala opozice prezidenta Miloše Zemana, aby přehodnotil rozhodnutí o případné 
abolici premiéru Andreji Babišovi (ANO) , pokud by jej nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 
rozhodl v kauze Čapí hnízdo obžalovat. Opozice uvítala slib předsedy vlády, že by případnou 
abolici sám nepodepsal , ani k tomu nepověřil jiného člena vlády.    

23. září ubezpečil britský ministr pro brexit Stephen Barclay, že práva českých občanů žijících 
v Británii zůstanou zachována v současné podobě i po brexitu. Po schůzce s ministrem vnitra 
Janem Hamáčkem (ČSSD) vyzval Čechy, aby neváhali s registrací u britských úřadů, která je 
nutná pro uznání toho, že v zemi trvale žijí.  

24. září se předseda SPD Tomio Okamura ostře ohradil proti ministryni práce a sociálních věcí 
Janě Maláčové (ČSSD), která by podle něj měla rezignovat. Okamura krit izoval hospodaření 
úřadu a odvolával se na prověrku Nejvyššího kontrolního úřadu z loňského roku, která odhalila 
nedostatky v účetní uzávěrce.  

25. září se prezident Miloš Zeman zúčastnil slavnostní recepce pořádané čínským velvyslancem 
v paláci Žofín. Ve svém projevu zmínil, že je zklamaný z napjaté situace v kulturní spolupráci ČR 
a Číny. Reagoval tak na zrušení nebo odložení vystoupení českých souborů v  Číně. Jako důvod 
prezident uvedl, že je zřejmě příčinou dřívější vyjádření pražského primátora Zdeňka Hřiba 
(Piráti) o tom, že z tzv. sesterské smlouvy chce magistrát Prahy odstranit bod, kterým Praha 
uznává jednotnou Čínu. Podle Zemana je Hřib „ menší komplikací“  ve vzájemných vztazích, ale 
čínská odpověď podle něj byla nepřiměřená .  

25. září zopakoval premiér Andrej Babiš (ANO) v New Yorku na polit ickém fóru o udržitelném 
rozvoji, které se konalo pod záštitou Valného shromáždění OSN, že závazky ČR snížit svou 
uhlíkovou stopu výsadbou deseti milionů stromů a přispět k  udržitelnosti v rámci programu 
Agenda 2030 stále platí.  

26. září prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém projevu na Valném shromáždění OSN, že 
ČR za posledních třicet let po pádu komunistického režimu urazila náročnou cestu, která nebyla 
snadná, a během které tehdejší polit ici učinil i řadu chyb. Jako symbol demokratických změn 
uvedl bývalého československého a prvního českého prezidenta Václava Havla . 

26. září oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na svém twitteru po schůzce s tureckým 
prezidentem Recepem Erdoganem v New Yorku, že země visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, 
Polsko a Maďarsko) i nadále podporují Erdoganův mírový plán pro Sýrii . Erdogan hodlá v Sýrii 
vytvořit bezpečnostní zónu, do které se mají vrát it  syrští uprchlíci.  

26. září oznámil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), že zrušil pověření Ivana Morávka 
k vedení Národní galerie Praha (NGP) . Její dočasnou ředitelkou pak jmenoval Anne-Marii 
Nedomu, která by měla instituci řídit do té doby, než z konkurzu vzejde nový ředitel. Zaorálek 
také zřídil garanční radu .Ta bude pracovat na přípravě konkurzu a na jmenování členů komise,  
která by měla nového šéfa NGP vybrat.  

27. září uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v rozhovoru s ČTK, že namísto budování 
vládní čtvrti by chtěl otevřít jím spravovaný úřad veřejnosti. Podle Zaorálka je idea vládní čtvrti, 
se kterou přišel premiér Andrej Babiš (ANO), nepromyšlená a není pravda, že by pro stát měla 
být výhodná. Zaorálek se domnívá, že stát potřebuje investovat peníze jinde.  

28. září se konal první sněm nově založeného hnutí Trikolóra. Delegáti si za svého předsedu 
zvolil i zakladatele a jediného kandidáta Václava Klause mladšího. Místopředsedy se stali 
Zuzana Majerová Zahradníková, jihlavský podnikatel Jan Tesař a starosta středočeského 
Jenštejna Norbert Hlaváček.   

Telegraficky   
- Dne 26. září zamítli poslanci senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana.  

Souhlas s žalobou vyslovilo jen 58 z potřebných 120 poslanců.  


