Týden
v české politice (19. 8. – 25. 8. 2019)
Událost týdne:
19. srpna oznámil ve vysílání České televize (ČT) místopředseda ČSSD Michal Šmarda, že se vzdává
nominace na ministra kultury, přestože ještě předchozí den předseda ČSSD Jan Hamáček zdůraznil, že
ČSSD na jeho nominaci trvá. Svůj krok zdůvodnil tím, že nechce být ve vládě s premiérem Andrejem
Babišem (ANO), který Šmardu v nominaci nakonec nepodpořil. Podle Šmardy by ČSSD měla opustit
koaliční vládu s hnutím ANO. Šmarda pak v ČT dodal, že v následujícím roce hodlá kandidovat
v senátních volbách na Žďársku. O dva dny později oznámil Hamáček na tiskové konferenci, že ČSSD
navrhne na ministra kultury svého poslance a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. I přes
veškeré problémy v posledních třech měsících kolem jmenování ministra kultury se širší vedení i
poslanci ČSSD usnesli na setrvání ve vládě.
20. srpna vyzvala ústecká ČSSD předsedu strany Jana Hamáčka k rezignaci. Jako důvod uvedla jeho
snahu o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) ze strany pro jeho politické názory a neúspěšné
angažování ČSSD ve vládní koalici. Foldyna v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že by podporoval
i rekonstruovanou vládu bez ČSSD. Ústecká ČSSD byla již od začátku proti vstupu ČSSD do vlády s hnutím
ANO. Podle ústecké buňky Hamáček navíc selhal při vyjednávání o postu ministra kultury. Hamáček
odchod z čela strany odmítl.
20. srpna uvedl člen předního smyčcového souboru Pražákovo kvarteto Josef Klusoň, že kvůli zákazu
čínských úřadů nepojede soubor na turné do Číny. Přestože má soubor podepsanou smlouvu a v zemi už
několikrát vystupoval, čínští zástupci plánované koncerty zrušili s odkazem na tamní úřady. Podle
Klusoně Číně vadí kladný postoj pražského magistrátu k Tchaj-wanu a Tibetu. Ze stejného důvodu již
dříve čínské úřady zrušily turné orchestru PKF – Prague Philharmonia.
20. srpna prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem, že
prezident nepředpokládá odchod ČSSD z vlády ani rekonstrukci kabinetu. Účel schůzky byl podle Bartoše
zjistit, zda má prezident nějaké další výhrady k současné vládě, nebo jen odmítal konkrétně jmenovat
místopředsedu ČSSD Michala Šmardu ministrem kultury. Bartoš dále informoval, že prezident hodlá
vyhovět nominaci nového kandidáta na ministra kultury v případě, že bude pro zástupce Pražského
hradu přijatelný.
20. srpna uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, že ministerstvo spravedlnosti nepřijalo žádnou
z jeho připomínek k návrhu zákona o státním zastupitelství. Jedná se například o funkční období
nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců. Zeman se proto domnívá, že účelem
zákona je zřejmě především přeobsadit tyto funkce. Resort na twitteru reagoval, že se připomínky stále
vypořádávají a je předčasné o nich hovořit.
21. srpna se na zámku v Lánech sešel prezident Miloš Zeman s ministryní financí Alenou Schillerovou a
předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Filip po schůzce uvedl, že spolu jednali o podobě státního rozpočtu
na příští rok. KSČM usiluje o to, aby byl schodek snížen ze současných 40 mld. Kč na 30 mld. Kč.
21. srpna si lidé na mnoha místech v ČR připomněli okupaci Československa armádou Varšavské smlouvy
v roce 1968 a obětí demonstrací v srpnu 1969. Na žádný z pietních aktů nedorazil premiér Andrej Babiše
(ANO) ani ministři. Večer pak prošel centrem Prahy pochod k připomínce obětí pod záštitou spolku Milion
chvilek. Podle pořadatelů se ho zúčastnilo zhruba deset tisíc lidí. U sídla KSČM nechali rakev se jmény
pěti zastřelených a jejich siluety namalované na zemi. Na Pražský hrad pak donesli Ústavu ČR, kterou
podle nich prezident svým jednáním neustále porušuje.
23. srpna prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na jednání se zástupkyní části poškozených
zkrachovalého H-Systemu Hanou Kordovou Marvanovou, že odškodnění klientů hodlá řešit
mimořádným opatřením, ale změnou zákona. Podle premiéra současná podoba zákona o
peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí neumožňuje, aby poškozeným připadl
Rabyni, který stát zabavil odsouzenému zakladateli H-Systemu Petru Smetkovi.
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Telegraficky
- Dne 21. srpna informoval Městský úřad v Černošicích na svém webu, že se premiér Andrej Babiš (ANO)
odvolal proti novému rozhodnutí černošického úřadu v kauze jeho údajného střetu zájmů.
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