Týden
v české politice (24. 9. – 30. 9. 201 8)
Událost týdne:
29. září zveřejnila Česká televize vyjádření českých politiků k 80. výročí uzavření mnichovské
dohody. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil výsledek mnichovské konference za „ obrovskou
zradu“ a „ nejtragičtější událost naší historie“ . Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) pak podtrhl
význam českého členství v EU a dodal, že traumata mnichovské dohody nelze zapomenout.
Prezident Miloš Zeman v den výročí mnichovskou dohodu nijak nehodnotil. S předstihem však
pro Parlamentní listy uvedl, že „ připomínání jakékoliv události pouze v době jejího kulatého
výročí znamená, že jinak na ni Češi zapomínají‘‘.
24. září oznámil prezident Miloš Zeman v Olomouci, kde zahájil třídenní návštěvu Olomouckého
kraje, že Evropská komise by neměla státům EU diktovat, do čeho mají investovat evropské
dotace. Naopak tyto státy by dle Zemana měly o využití evropských dotací rozhodovat samy,
což by vedlo ke zvýšení efektivity těchto investic.
24. oznámil prezident Miloš Zeman, že k 28. říjnu udělí státní vyznamenání učitelce mateřské
školy z Jílové u Olomouce Darině Nešporové, která loni zachránila život několika předškolákům
za cenu ohrožení vlastního života. Učitelka odstrčila tři děti ze silnice před řítícím se autem a
čtvrté sama zalehla, čímž mu zachránila život.
25. září zveřejnila agentura STEM/ MARK průzkum, podle kterého je hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard (ČSSD) nejlépe hodnoceným hejtmanem. Víc než polovina obyvatel ho ohodnotila
kladně. Nejméně pozitivně vyšel z průzkumu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek
(ANO). Toho kladně ohodnotila jen třetina obyvatel. Do průzkumu byla zvlášť zařazená i
primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO), která dosáhla ještě horšího výsledku než Šimek.
26. září zveřejnila protikorupční organizace Transparen cy International (TI) dokument, který
hodnotí transparentnost kampaní jednotlivých stran pro komunální volby a vybraných
kandidátů na senátory. Podle zprávy TI vedli nejtransparentnější kampaň k říjnovým senátním a
komunálním volbám Piráti, STAN, TOP 09 a Zelení. Naopak nejhůře jsou na tom KSČM, ODS a
ČSSD. Nejlépe hodnocení senátorští kandidáti jsou z pohledu transparentnosti kampaní Eva
Tylová, Libor Michálek, Jiří Krátký (všichni za Piráty), naopak nejhůře je hodnocen bývalý
středočeský hejtman David Rath (dříve ČSSD).
27. září zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného míněné průzkum, podle kterého by
volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) v září vyhrálo hnutí ANO se 30 % hlasů. Na druhém
místě skončila ODS se 1 4 % a na třetím míst ě Piráti se 1 3 % . KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by
nepřekročily volební 5 % volební práh nutný pro vstup do PS PČR.
28. září navrhl premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentu Miloši Zemanovi jmenovat na post
ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD). Premiér předpokládá, že Zeman Petříčka do
funkce jmenuje. O dva dny dříve uvedl Zeman na závěr návštěvy Olomouckého kraje na
Jesenicku, že podle něj má Petříček slušné kvalifikační předpoklady pro funkci ministra . Dodal
ale, že se pro jeho jmenování definitivně rozhodne až po osobní schůzce.
30. září se v České televizi shodli předseda KSČM Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu
ODS Zbyněk Stanjura, že přijetí německého poslance z krajně pravicové Alternativy pro
Německo (AfD) Petra Bystroně, který je českým rodákem, je proti národním zájmům ČR. Oběma
vadí, že AfD zpochybňuje Benešovy dekrety. Prezident Miloš Zeman přijal Bystroně 23. září na
zámku v Lánech. Zeman sám přitom při nedávné návštěvě Německa kritizoval AfD za její postoj
vůči Benešovým dekretům.
Telegraficky

-

Dne 28. září byl spuštěn staroměstský orloj, čímž tak započaly oslavy 1 00 let výročí od
založení Československa, které vyvrcholí 28. října.
Dne 25. září proběhlo druhé kolo studentských voleb, podle kterých by v Praze vyhráli
Piráti s 26 % hlasů. Na druhém místě by pak skončily TOP 09 a STAN s 20 % .
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