Týden
v české politice (14. 5. – 20. 5. 2018)
Událost týdne:
18. května schválilo vedení ČSSD kandidáty na ministry, a to včetně europoslance Miroslava Pocheho,
kterého prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat ministrem zahraničí. Ministrem vnitra by se měl stát
předseda ČSSD Jan Hamáček, ministrem práce a sociálních věcí Petr Krčál, který na ministerstvu
dříve pracoval jako náměstek. Postu ministra zemědělství se má ujmout Prezident potravinářské
komory Miroslav Toman a ministrem kultury se má stát olomoucký primátor Antonín Staněk. Premiér
v demisi Andrej Babiš (ANO) následně uvedl, že je pro budoucí vládu důležitá shoda s prezidentem
v oblasti zahraniční politiky. Zeman odmítl jmenovat Pocheho z důvodu, že Poche v minulosti napsal
článek podporující migrační kvóty, čímž by byl v rozporu se zahraniční politikou budoucí vlády. Poche
požádal Zemana o schůzku, kde mu chce své priority a názory vysvětlit.
14. května zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum mapující názor
veřejnosti na členství ČR v EU. Z průzkumu vyplývá, že s členstvím je spokojeno 36 % dotázaných. Od
minulého roku tak spokojenost stoupla o 4 %.
14. května sdělil poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský, že na základě výzvy celostátního vedení
KDU-ČSL pozastaví své členství ve straně. Čižinský chce v komunálních volbách kandidovat v nově
založeném sdružení Praha sobě. Zároveň si však přeje zůstat členem koalice ANO, ČSSD a
Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) na pražském magistrátu a chce setrvat i v lidoveckém
poslaneckém klubu v Poslanecké sněmovně PČR. Podle zástupců ANO to svědčí o nejednotě
Trojkoalice.
14. května oznámili zástupci TOP 09 a STAN, kteří budou v podzimních komunálních volbách
kandidovat společně s názvem Spojme síly pro Prahu, že si zvolili lídry kandidátky. Těmi by měli být
předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a právnička Hana Marvanová (STAN).
16. května oznámil předseda senátního výboru pro zahraničí, bezpečnost a obranu František Bublan
(ČSSD), že prezident Miloš Zeman nemluvil pravdu, když tvrdil, že zprávy Bezpečnostní informační
služby a Vojenského zpravodajství se neshodují v otázce výroby novičoku v ČR, kterým byl začátkem
března otráven dvojitý agent Sergej Skripal ve Velké Británii. Podle Bublana Zeman ohrozil
bezpečnostní zájmy ČR, když zveřejnil další informace, které byly obsahem zpráv. Následující den
oznámil místopředseda Senátu PČR Jiří Šesták (STAN), že senátoři z klubu STAN se rozhodli podat
ústavní žalobu na Zemana za jeho nepravdivý výrok ohledně výroby novičoku v ČR.
19. května oznámil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že lidovce do voleb do Evropského
parlamentu (EP) povede dosavadní europoslanec Pavel Svoboda. Stranická konference dále na
druhé místo nominovala europoslance Tomáše Zdechovského a na třetí europoslankyni Michaelu
Šojdrovou. Bělobrádek také uvedl, že strana v současnosti debatuje s TOP 09 a STAN o sestavení
společné kandidátní listiny. Volby do EP se proběhnou koncem května následujícího roku.
19. května postoupily do druhého kola doplňujících senátních voleb v obvodu Zlín krajská radní
Michaela Bláhová (KDU-ČSL) s 24,18 % hlasů a daňový poradce Tomáš Goláň (SENÁTOR 21) s 18,99 %.
Volební účast v prvním kole byla zhruba 16 %, což je méně než v předchozích volbách v roce 2014.
Telegraficky
- Dne 17. května uvedl server ČTK informaci s odkazem na Lidové noviny, že bývalý ministr dopravy
Gustav Slamečka se stane velvyslancem v Jižní Koreji.
- Dne 18. května zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého
se nejvíce Čechů domnívá, že z vybraných faktorů má největší vliv na rozhodování politiků úplatky
a korupce.
- Dne 20. května doporučil prezident Miloš Zeman členům ČSSD, aby ve vnitrostranickém referendu
hlasovali pro vstup ČSSD do vládní koalice s hnutím ANO.

© CEVRO, z. s. 2018
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Michaela Oplíštilová

