Týden
v české politice (5. 3. – 11. 3. 2018)
Událost týdne:
8. března složil prezident Miloš Zeman prezidentský slib, čímž zahájil své druhé funkční období. Při
jeho složení Zeman oproti zvyklosti nepoložil ruku na ústavu, jak ho vyzval předseda Poslanecké
sněmovny PČR Radek Ondráček. Následně se konal inaugurační projev prezidenta, ve kterém Zeman
ostře zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do Bakalova vydavatelství Economia i na
veřejnoprávní Českou televizi. Dále uvedl, že hodlá podporovat aktivní občanství včetně přímé
demokracie. Stejně tak plánuje jako v předešlém volebním období objíždět kraje a setkávat se
s občany. Během inauguračního projevu odešlo několik politiků v čele s Miroslavou Němcovou (ODS).
Následně Vladislavský sál opustilo i několik politiků z TOP 09 a KDU-ČSL na protest proti útokům na
veřejnoprávní televizi a nezávislá média. ČT i vydavatelství Economia později reagovaly na Zemanovy
výroky, a odmítly Zemanovo nařčení z neobjektivity.
6. března rezignoval Zdeněk Ondráček (KSČM) na post předsedy komise pro kontrolu činnosti
Generální inspekce bezpečnostních sborů po tom, co předchozí den proběhly rozsáhlé demonstrace
po celé ČR na protest proti jeho zvolení. Tím tak předešel hlasování o jeho odstoupení, které chtěla
opozice navrhnout. Ondráček uvedl, že odstupuje kvůli vlastní bezpečnosti i bezpečnosti své rodiny.
Předseda KSČM Vojtěch Filip následně uvedl, že podpora vlády hnutí ANO od KSČM je tak „na
vážkách“. O dva dny později Filip zpochybnil důvěryhodnost premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO),
který předchozí týden sám avizoval, že pokud opozice nenavrhne odvolání Ondráčka, učiní tak sám.
7. března podpořila Poslanecká sněmovna PČR v úvodním kole návrh Pirátů o povinném
internetovém zveřejňování smluv, které by platilo i pro ČEZ a jiné společnosti s obdobnou většinovou
účastí států, krajů a obcí.
7. března neschválila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) program mimořádné schůze, jež se měl
týkat odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce místopředsedy PS PČR za jeho výroky o romském
koncentračním táboru v Letech u Písku. K samotnému hlasování o jeho odstoupení tak vůbec
nedošlo. Za zařazení návrhu do programu bylo 70 ze 169 přítomných poslanců. 70 jich bylo naopak
proti, a to z řad SPD, ANO a KSČM. K zařazení bodu do jednání bylo potřeba 86 podpisů poslanců.
9. března se konalo hlasování o programu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR),
kterou iniciovaly opoziční strany kvůli personálním krokům vlády premiéra v demisi Andreje Babiše
(ANO). Předseda ODS Petr Fiala kritizoval vládu a vyzval ji ke zdrženlivosti. ODS chce připravit
usnesení, které by do budoucna zamezilo vládě v demisi provádět personální změny. Předseda STAN
Jan Farský označil za absurdní, že ministři vlády bez důvěry odvolávají zaměstnance ministerstev pro
ztrátu důvěry. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že vláda by měla odvolávat zaměstnance
až poté, co sama důvěru získá, pravděpodobně díky SPD a KSČM. Ke schůzi jako takové nakonec
nedošlo, jelikož PS PČR neschválila návrh programu. Návrh nepodpořili zástupci ANO, SPD a KSČM.
11. března uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce, že by rád
znovu oslovil ODS s nabídkou o vládním jednání. Ještě předtím se chce ale poradit se svými kolegy
z hnutí ANO. Následně předseda ČSSD Jan Hamáček na svém Twitteru uvedl, že jestli Babiš začne
prosazovat pravicovou politiku, ČSSD odstoupí od jednání s hnutím ANO.
Telegraficky
- Dne 5. března zveřejnil server ČTK únorový průzkum agentury STEM, ze kterého vyplývá, že
nejoblíbenějším předsedou sněmovních stran je premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) se 48 %. Jako
druhý se umístil předseda Pirátů Ivan Bartoš se 36 % a hned za ním s 35 % předseda SPD Tomio
Okamura.
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