Týden
v české politice (30. 7. – 5. 8. 2018)
Událost týdne:
5. srpna zemřeli tři čeští vojáci na vojenské misi NATO v Afghánistánu v důsledku nenadálého útoku
sebevražedného atentátníka. Zranění byli tři další vojáci – jeden Američan a dva Afghánci. Podle
ministerstva obrany se útok odehrál při patrole základny Bagrám. Ostatky padlých vojáků byly
převezeny do ČR ve středu 8. srpna. Účast na smutečním ceremoniálu přislíbil prezident Miloš Zeman.
Ten prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka sdělil, že by nás smrt těchto vojáků „neměla
odrazovat od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem“. Premiér Andrej Babiš označil české
vojáky za hrdiny.
30. července jmenoval prezident Miloš Zeman Janu Maláčovou (ČSSD) novou ministryní práce a
sociálních věcí. Jmenování Maláčové proběhlo bez přítomnosti novinářů netradičně na zámku
v Lánech místo Trůnního sálu na Pražském hradě. Ve vládě nahradila Maláčová Petra Krčála (ČSSD),
který rezignoval pro podezření z plagiátorství.
31. července uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že navrhne na pozici ředitele Generální inspekce
bezpečnostních sborů (GIBS) šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Radima Dragouna.
Dragoun byl jedním z 12 lidí, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Začátkem května tohoto roku
rezignoval Michal Murín z čela GIBSu kvůli sporům s Babišem.
1. srpna informoval server ČTK, že premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro agenturu Reuters
v souvislosti s blížícími se eurovolbami řekl, že evropské problémy s migrací „přitáhnou do hlasovacích
místností tichou většinu protiimigračních voličů“. Volby do Evropského parlamentu se budou konat
následující rok v květnu.
1. srpna zveřejnila agentura STEM červnový průzkum mapující popularitu stranických osobností.
Nejpopulárnějším českým politikem je stále premiér Andrej Babiš (ANO), přestože jeho popularita od
roku 2014 postupně klesla na nejnižších 47 % (nejvyšší oblíbenosti dosáhl v lednu roku 2015, a to 72 %).
Na druhém místě se umístil předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek s 38 % a na třetím
předseda Pirátů Ivan Bartoš s 36 %. Nejméně oblíbeným politikem je pak Miroslav Kalousek (TOP 09)
se 14 %.
2. srpna se rozhodl odejít radní pro bezpečnost Prahy 6 Zdeněk Hořánek z hnutí ANO. Podle Hořánka
se v oblastní organizaci hnutí šesté městské části vyžaduje slepá poslušnost při rozhodování. Do
zastupitelstva se proto rozhodl kandidovat za STAN. STAN mu měl také nabídnout lepší pozici na
kandidátce.
3. srpna informoval podnikatel Zdeněk Bakala prostřednictvím svého mediálního zástupce, že se
nedostaví ke sněmovní vyšetřovací komisi k privatizaci důlní společnosti OKD. Jako důvod Bakala
uvedl, že komise není nestranná a zasahuje do probíhajícího soudního řízení v souvislosti s kauzou
kolem OKD. Bakala se proto obává, že by jeho výpověď mohla být v budoucnu zneužita k politickým
tlakům na soudní projednávání. Předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti) Bakalovo tvrzení odmítnul
a uvedl, že Poslanecké sněmovně PČR navrhne, aby byl Bakala předveden komisi policií.
3. srpna uvedla organizace Transparency International ČR (TI), že odeslala první ze dvou podnětů
týkajících se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle organizace Babiš nadále
ovládá holding Agrofert a vlastnictvím médií porušuje zákon. Jelikož má Babiš trvalé bydliště
nahlášeno v Černošicích, bude se oznámením zabývat Městský úřad v Černošicích. Babiš se domnívá,
že šéf TI David Ondračka proti němu vede účelovou kampaň.
Telegraficky
- Dne 30. července oznámil bývalý středočeský hejtman David Rath, že bude kandidovat do
Senátu PČR na Litoměřicku za Českou suverenitu.
- Dne 31. července sdělil starosta Prahy 7 Jan Čižinský, že se jeho sdružení Praha Sobě podařilo
nasbírat potřebný počet podpisů pro kandidaturu do komunálních voleb v Praze.
- Dne 2. srpna náhle zemřel opavský senátor Vladimír Plaček (ČSSD) ve věku 53 let.
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