Týden
v české politice (1 7. 6. – 23. 6. 201 9)
Událost týdne:
23. června se na pražské Letné konal protest proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za
nezávislost justice, kterou by dle demonstrantů mohlo ohrozit působení Marie Benešové (za
ANO) ve funkci ministryně spravedlnosti. Podle operátora T-Mobile se demonstrace zúčastnilo
zhruba 283 tisíc lidí, což ji činí největší demonstrací od roku 1 989. Protest varoval před tím, kam
se ČR pod vedením premiéra Babiše a prezidenta Miloše Zemana ubírá. Babiš v reakci uvedl, že
stále nerozumí tomu, proč lidé demonstrují, ale mají právo vyjádřit svůj názor. Nesouhlasí však s
tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Demonstrace se
dostala do zpravodajského servisu všech světových tiskových agentur i informačních serverů.
1 7. června informoval server iROZHLAS.cz, že případné zvolení kandidáta SPD Michala Semína
do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) je pro ČSSD nepřijatelné. Pokud by poslanci hnutí ANO
hlasovali pro zvolení Semína, znamenalo by to podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že si
koaliční partneři nemohou věřit v takto zásadních otázkách a nemělo by smysl ve vládní
spolupráci pokračovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci uvedl, že ANO Semína do rady ČTK
nevolilo a volit ani nebude. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy hnutí na nominaci trvá.
1 9. června uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání sněmovního evropského výboru, že
země visegrádské čtyřky (V4) nechtějí, aby v čele Evropské komisi (EK) stanul některý
z vedoucích kandidátů, kteří stáli v čele kandidátek evropských politických frakcí v květnových
volbách. Podle Babiše je třeba, aby EK vedl někdo, kdo bude vnímat zájmy všech zemí EU, a to
včetně V4.
1 9. června vyzvala ve své tiskové zprávě nevládní organizace Transparency International (TI) EU,
aby předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker nejednal s premiérem Andrejem
Babišem (ANO) za zavřenými dveřmi o auditu EK, podle nějž se Babiš nachází ve střetu zájmů. O
případném vrácení dotací by se mělo podle TI jednat otevřeně.
20. června přijal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě slovenskou prezidentku Zuzanu
Čaputovou. Návštěva ČR byla pro slovenskou prezidentku tradičně první oficiální zahraniční
cestou. Hlavy států spolu jednal y o případném vybudování Českého domu v Bratislavě.
Čaputová se ještě týž den setkala s předsedy horní a dolní komory parlamentu, Jaroslavem
Kuberou (ODS) a Radkem Vondráčkem (ANO), položila věnec u památníku Milana Rastislava
Štefánika a na hrobě posledního československého prezidenta Václava Havla. Večer na
koncertu pořádaném na Kampě na její počest vyjádřila pochopení pro lidi, kteří v ČR
demonstrují proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice.
20. června informoval server ČTK, že policie začala prověřovat komentáře některých uživatelů
sociálních sítí k vyjádření předsedy SPD Tomia Okamury o redaktorce Českého rozhlasu Zdeňce
Trachtové, která mu položila pár otázek souvisejících s případem znásilnění dívky na
Litoměřicku. Okamura na svém účtu kritizoval způsob, jakým s ním chtěla novinářka o trestném
činu hovořit. Pod jeho příspěvkem se pak objevily nenávistné komentáře adresované
redaktorce. O vyšetřování informoval na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).
21 . června požádali zástupci ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN předsedu Poslanecké
sněmovny PČR Radka Vondráčka (ANO) o svolání schůze k hlasování o nedůvěře vládě.
Hlasování má proběhnout následující týden ve středu. Už teď je však zřejmé, že ho vláda přečká.
Vyjádřila ji podporu jak ČSSD, tak i KSČM. Širší vedení ČSSD na dnešním jednání zamítlo všechny
návrhy na usnesení i návrh ústeckých delegátů na vystoupení z vlády.
23. června spolu diskutovali v pořadu ČT Otázky Václava Moravce předseda Pirátů Ivan Bartoš a
předseda KSČM Vojtěch Filip. Oba politici se shodli na tom, že by prezident Miloš Zeman neměl
zbytečně protahovat výměnu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), jehož demisi koncem
května nepřijal. Tento případ však zároveň podle obou dokazuje, že díky svým politickým
zkušenostem je Zeman silnější politik než Babiš. Zeman v témže týdnu avizoval, že se v
následujících dnech sejde s kandidátem ČSSD Michalem Šmardou.
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