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Kauza Poche
Vše se odehrálo v rámci jednání s ČSSD o její účasti na druhé vládě Andreje Babiše, poté co první vláda nedostala v lednu
2018 důvěru Poslanecké sněmovny. Miroslav Poche byl navržený předsedou ČSSD Janem Hamáčkem na post ministra
zahraničních věcí při sestavování menšinové vlády. Tento návrh byl později potvrzen i vedením strany. Proti jeho
jmenování se ale vyslovil přímo prezident Miloš Zeman. Designovaný premiér Andrej Babiš na to konto odmítl
prezidentovi republiky Miroslava Pocheho navrhnout a trval na jiném kandidátovi s argumentem nutné shody budoucího
ministra a prezidenta v otázkách zahraniční politiky. Šlo o jeden z příkladů fungování mocenského tandemu Babiš-
Zeman, který spolupracuje na ohýbání ústavy a překračování pravomocí. 

Andrej Babiš po několikaměsíčním vládnutí v demisi byl na konci června 2018 znovu pověřen sestavením vlády. Tentokrát
se Babiš dohodl s ČSSD na menšinové vládě (s tolerancí KSČM) a sociální demokracie tak na základě jednání měla právo
obsadit 5 ministerských křesel, včetně postu na ministerstvu zahraničních věcí.

Po několika prohlášeních a jednáních, kdy ani jedna ze stran nechtěla ustoupit ze svého stanoviska, poslal Babiš
prezidentovi seznam jmen ministrů ke jmenování s dopisem, kterým v případě nesouhlasu s některým kandidátem
umožnil Miloši Zemanovi dočasně pověřit vedením ministerstva předsedu strany, která za resort zodpovídá, k čemuž
nakonec došlo. Po téměř čtyřech měsících došlo ke jmenování plnohodnotného šéfa diplomacie, jímž byl Tomáš Petříček

Kontext kauzy

Zaprvé, dle koaliční smlouvy si každá ze stran má právo vybrat vlastní kandidáty na posty ministrů. Ty pak premiér
předloží ke jmenování prezidentovi. Andrej Babiš proto neměl zasahovat do nominace ministrů za ČSSD.
Zadruhé, dle Ústavy prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. Odmítnutí jmenovat ministra je na hraně (či
za hranou) ústavnosti a ústavní tradice. Premiér má právo v takovém případě podat na prezidenta kompetenční
žalobu. To se však nestalo i kvůli mocenskému paktu Babiš-Zeman. 
Zatřetí, Hrad uváděl jako oficiální důvod pro odmítání Miroslava Pocheho jeho názory na migraci či postoj vůči
Izraeli. Dalším důvodem však mohla být Pocheho podpora Jiřího Drahoše v prezidentských volbách.

Perličkou je vyjádření Andreje Babiše, který Pochemu doporučuje, že by se měl zachovat státotvorně a nelpět na své
funkci. Z jeho úst to zní skoro jako absurdní humor.

Kauza vyvolala řadu reakcí i z důvodu otázky ústavnosti chování prezidenta a jeho role při sestavování vlády. O dané
situaci jsme informovali na našem webu.
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