Týden
v české politice (28. 5. – 3. 6. 2018)
Událost týdne:
30. května oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), že KSČM nemá problém s posílením
zahraničních misí v Afghánistánu, Mali nebo Iráku. Předseda KSČM Vojtěch Filip však o pár týdnů
dříve oznámil, že komunisté případnou vládu hnutí ANO s ČSSD nepodpoří, pokud v programovém
prohlášení vlády zůstane zmínka o tom, že ČR posílí misi v Pobaltí. Babiš se proto se zástupci KSČM
dohodl, že v programovém prohlášení nebude zakotveno posílení mise v Pobaltí, ale pouze
zachování schváleného počtu vojáků. Koncem téhož týdne však Poslanecká sněmovna PČR schválila
zahraniční vojenské mise včetně Pobaltí, kam by v druhé půli roku 2019 mělo být vysláno letectvo na
obranu vzdušného prostoru.
28. května zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky průzkumu, který se
zabývá názory veřejnosti na uspořádání společnosti a sociální soudržnost. Z výzkumu vyplývá, že 38
% dotázaných vnímá naši společnost jako společnost oddělených tří světů; nejnižší třída, většina
společnosti a společenská špička. 67 % dotázaných vyjádřilo přesvědčení, že ve společnosti
převažuje závist nad tolerancí k majetkovým rozdílům.
29. května se konalo první čtení zákona o zrušení karenční doby, které je jedním z vládních
programových prohlášení případné koaliční vlády ANO a ČSSD. Úvodní kolo debaty politici
nedokončili. ODS navrhla novelu zákona zamítnout s odkazem na nesouhlas zaměstnavatelů
s obnovou náhrad v prvních třech dnech nemoci.
30. května zveřejnil server Aktuálně.cz části zatím nevydané výroční zprávy ministerstva vnitra o
extremismu v ČR. Podle serveru se mimo jiné zpráva staví kriticky k hnutí SPD. Hnutí si dle zprávy
vybírá obdobná témata jako pravicoví extrémisté a zaujímá i podobné postoje. Některá vyjádření
členů SPD považuje zpráva i za radikálnější. Předseda SPD Tomio Okamura se domnívá, že zveřejnění
obsahu dosud nevydané zprávy má za cíl hnutí politicky poškodit. Výroční zpráva vyjde poprvé po
pěti letech se zpožděním, neboť její schvalování se zastavilo u ministra vnitra Lubomíra Metnara (za
ANO).
31. května zveřejnila organizace Transparency International (TI) tiskovou zprávu, která uvádí, že vláda
v demisi Andreje Babiše (ANO) propustila výrazně více úředníků, než tvrdila. Podle vlády bylo zrušeno
23 služebních míst, podle TI to bylo minimálně 37 míst.
31. května informovala agentura ČTK, že ve vnitrostranickém referendu ČSSD týkající se vstupu ČSSD
do vlády s hnutím ANO se 14 dní před ukončením hlasování vyslovilo v regionech mezi 30 až 60 %
místních organizací strany.
1. června oznámil neúspěšný prezidentský kandidát a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, že
bude kandidovat na senátorský post za Prahu 4 s podporou stran KDU-ČSL, TOP 09, STAN a SZ. Dále
uvedl, že je člověk s prozápadními a liberálními hodnotami. V Senátu PČR by se chtěl věnovat tématu
celoživotního vzdělávání a dále by se rád zaměřil na zvyšování mediální a finanční gramotnosti
veřejnosti.
2. června opustil americký konvoj v Náchodě po 6. hodině ranní území České republiky. Dále
pokračuje do Pobaltí na cvičení Saber Strike 2018. Kvůli technickým závadám na vozidlech měl
konvoj několikahodinové zpoždění, které nabral již při přejezdu Německa. Do ČR první část konvoje
dorazila 29. května. Celý konvoj byl rozdělen do zhruba sedmi částí, aby co nejméně narušil plynulost
dopravy. Dohromady přes ČR tento týden projelo 400 vozidel a 1000 vojáků 2. jízdního pluku.
Telegraficky
- Dne 30. května uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO), že by pravděpodobně
nebyl ve vládě podporované SPD.
- Dne 31. května oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Milošem
Zemanem, že ho Zeman opětovně jmenuje premiérem dne 6. června.
- Dne 1. června schválila Poslanecká sněmovna PČR konec přestupkové imunity ústavních soudců.
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