Týden
v české politice (29. 7. – 4. 8. 201 9)
Událost týdne:
29. července odvolal prezident Miloš Zeman ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) , a to ke
dni 31 . července. Učinil tak až dva měsíce poté, co mu příslušný návrh na odvolání doručil
premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman poděkoval Staňkovi za odvedenou práci a za odhalení
zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury. Nového ministra kultury Zeman
nejmenoval, učinit tak hodlá nejdříve v polovině srpna. O dva dny později pověřil Staňek
vedením úřadu ekonomického náměstka Reného Schreiera. Ten bude resort řídit až do
jmenování nového ministra kultury. Premiér Babiš na post navrhl na přání ČSSD místopředsedu
sociálních demokratů Michala Šmardu. Toho však zatím prezident odmít á jmenovat.
29. července zveřejnila agentura Median průzkum, podle kterého by sněmovní volby v červenci
vyhrálo ANO s 28,5 % hlasů. Druzí by se umístili Piráti se 1 4 % hlasů. Na třetí m místě by pak
skončila ODS s 1 2,5 % hlasů. Těsně pod 5% procentní hranicí by skončila TOP 09, která by se tak
nedostala do Poslanecké sněmovny PČR.
29. července oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), že navrhl budoucí předsedkyni Evropské
komise Ursule von der Leyenové, aby Věra Jourová pokračovala ja ko česká eurokomisařka
i v dalším období. Podle Babiše by Jourová díky svým zkušenostem mohla získat zajímavější
portfolio než dosud a věnovat se například obchodu, vnitřnímu trhu nebo digitální ekonomice.
30. července oznámila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), že bývalý ministr
spravedlnosti Robert Pelikán, zasedne v legislativní radě vlády. Jeho nominaci schválila vláda.
Benešová dodala, že ještě uvažuje o dalších dvou nebo třech změnách v radě.
30. července se pražské Karlovo náměstí vrátilo do roku 1 41 9 a připomnělo si 600 let od první
pražské defenestrace, která se v tento den udála na Novoměstské radnici. Vrcholem programu
byla rekonstrukce událostí z konce července roku 1 41 9, kdy rozzuření příznivci husitství vyhodili
konšely z okna radnice.
31 . července uvedl Státní zemědělský intervenční fond v tiskové zprávě s odvoláním na dopis od
Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (EK), že nynější
šetření včetně předběžných zjištění v souvislosti s údajným střetem zájmů premiéra Andreje
Babiše (ANO) je podle Evropské komise důvěrné a jeho obsah je potřeba chránit až do uzavření
celé záležitosti. To se týká i českých úřadů. Podle senátora Lukáše Wagenknechta (za Piráty)
však EK sdělila, že nemá žádný dokument, který by ministerstvům bránil poskytnout Senátu PČR
auditní zprávy. Předchozí týden označila horní komora za „ pohrdání Senátem“ přístup vlády
kvůli tomu, že mu ministerstva odmítla poskytnout návrhy auditních zpráv EK.
1 . srpna se přihlásil muž, který předchozí víkend odstranil z pilíře Karlova mostu graffiti, které
tam nasprejovali v polovině července dva němečtí turisti . Miloslav Černý odstranil obrazec
během dvou hodin vysokotlakovým proudem páry. Laboratorní výsledky ukázaly, že zdivo
mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno. Najatí odborníci se chystali graffiti odstraňovat dva
týdny. Metodu čištění, kterou odborníci pro odstranění nápisu zvolili, museli schválit také
památkáři a Technická správa komunikací hlavního města Prahy poté podepsala s
restaurátorem smlouvu na 40 tisíc korun. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) hodlá navrhnout,
aby Černý dostal za práci zaplaceno.
4. srpna vyzvalo české ministerstvo zahraničí, znepokojeno hromadným zatýkáním po kojných
demonstrantů v Moskvě, ruské úřady k respektování základních lidských práv. Tamní policie při
sobotní demonstraci proti zapovězení účasti opozičních kandidátů v zářijových volbách
do moskevského zastupitelstva zadržela několik set lidí.
Telegraficky
- Dne 1 . srpna zahájil prezident Miloš Zeman dvoutýdenní dovolenou, kterou chce strávit
na zámku v Lánech.

© CEVRO, z. s. 2019
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Michaela Oplíštilová

