Týden
v české politice (1 0. 6. – 1 6. 6. 201 9)
Událost týdne:
1 0. června představil poslanec Václav Klaus mladší svoji novou politickou stranu Trikolóra –
hnutí občanů. Podle Klause by se politika Trikolóry měla odvíjet od třech hlavních pilířů. Na svět
se chce koukat českou perspektivou, hájit pracující občany a stejně tak i konzervativní hodnoty
a zdravý rozum. Klaus mladší uvedl, že k Trikolóře by se mohli přidat i další poslanci a senátoři,
jejich jména však prozradit nechtěl. Členkou strany se stala i bývalá poslankyně ODS Zuzana
Majerová Zahradníková. K Trikolóře se taktéž připojil bývalý prezident Václav Klaus starší, který
bude ve straně zastávat pozici odborného garanta zahraniční politiky.
1 1 . června uvedla mluvčí TOP 09 Lenka Brandtová, že pokud nebude vyměněn premiér Andrej
Babiš (ANO), vyvolají poslanci TOP 09 hlasování o nedůvěře vládě. Zástupci STAN avizovali, že
v případě hlasování o nedůvěře se k TOP 09 připojí. Jednat s oběma stranami chce i ODS. S
hlasováním souhlasí také Piráti. Pro vyslovení nedůvěry je v Poslanecké sněmovně potřebných
alespoň 1 01 hlasů, které opozice v tuto chvíli zřejmě nemá.
1 1 . června opět demonstrovaly tisíce lidí na různých místech ČR proti premiérovi Andreji
Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). V řadě měst byla účast vyšší
než před dvěma týdny, kdy protesty probíhaly všude po ČR mimo Prahu. Da lší demonstraci
svolali organizátoři ze spolku Milion chvilek pro demokracii na 23. června na pražskou Letnou.
Babiš v reakci uvedl, že lidé demonstrují proti němu a ministryni na základě vylhaných věcí , a
proto nemá důvod s nimi cokoliv řešit.
1 1 . června poděkoval premiér Andrej Babiš (ANO) Severní Makedonii za to, že podle něj fakticky
zastavila ilegální migraci. Učinil tak na společném brífinku se severomakedonským ministrem
vnitra Oliverem Spasovským při návštěvě přijímacího centra pro migranty v Gevge liji na hranici
s Řeckem. Babiš během návštěvy také vyjádřil jednoznačnou podporu ČR zahájení přístupových
rozhovorů Severní Makedonie s EU.
1 3. června ustavil Senát PČR komisi k vyhodnocení předběžného auditu Evropské komise, který
se týká údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Dvanáctičlennou komisi, která
nebude vyšetřovací, bude řídit Zdeněk Nytra z klubu ODS. Nytra byl jediným kandidátem. Získal
58 ze 62 odevzdaných hlasů.
1 3. června se prezident Miloš Zeman sešel s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským na
Pražském hradě kvůli ruskému návrhu zákona, který by uznal účastníky sovětské okupace
z roku 1 968 za válečné veterány. Zmejevskij po schůzce oznámil, že Rusko se v otázce okupace
Československa ze srpna 1 968 drží dřívější česko-ruské dohody o přátelství, která okupaci
odsuzuje. Prezident označil ruský návrh za drzou provokaci. V případě, že by Rusko zákon přijalo,
lze podle Zemana očekávat dlouhodobé výrazně negativní dopady na vzájemné vztahy.
1 5. června informoval server ČTK, že poslanci všech poslaneckých klubů mimo KSČM podepsali
návrh zákona, kterým by se 21 . srpen stal v kalendáři významným dnem jako Památný den obětí
invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Pod návrh novely zákona o státních
svátcích se podepsalo na 90 poslanců.
1 6. června uvedl statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v Partii TV Prima, že strana
zůstane ve vládní koalici s hnutím ANO, dokud to bude možné. ČSSD by vládu opustila v případě,
že bude trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s údajným dotačním
podvodem odsouzen. Opuštění koalice by zvažovala také tehdy, kdy by premiérovy kauzy
zastínily smysl fungování kabinetu, v němž ČSSD prosazuje svůj program.
Telegraficky
- Dne 1 0. června oznámila bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO), že hodlá
rezignovat na funkci náměstkyně jihomoravského hejtmana. V krajské radě chce však zůstat.
Za kraj hodlá jednat s vládou a centrálními úřady.
- Dne 1 2. června zveřejnil britský Institut pro hospodářství a mír průzkum Světového mírového
indexu, podle kterého je ČR v první desítce nejmírumilovnějších zemí světa .
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