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Чешки премијер Андреј Бабиш изјавио је да одлази у опозицију и да неће
прихватити евентуални мандат за састав нове владе ако му понуди председник
државе Милош Земан, који је тренутно на лечењу у болници.

Бабиш је рекао да неће прихватити мандат да први покуша да састави владу и додао да
ће без опструкција предати власт коалицији десног центра Заједно, која је на
парламентарним изборима 8. и 9. октобра освојила највише гласова.

"Антибабишовски блок пет странака је чврст. Ја сам одлучио одавно. Само сам то хтео
да кажем прво председнику, али његово здравствено стање нажалост не омогућава да
га посетим. Сада је већ јасно да антибабишовска коалиција не жели да преговара са
нама", казао је Бабиш.
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Коалиција Заједно, коју чине конзервативци, демохришћани и либерали, и коалиција
СТАН, у којој су Пиратска странка и независни градоначелници, потписале су
меморандум о сарадњи у формирању будуће владе чим су у суботу увече објављени
резултати парламентарних избора. Те две коалиције са укупно пет странака имају 108
од 200 посланика доњег дома парламента.

Бабиш је данас рекао да ће његова странка АНО бити "активна и разумна опозиција".

Председник Земан је од недеље на интензивној нези Централне војне болнице у Прагу,
услед компликација хроничног обољења о којем лекарима није дозволио да говоре у
јавности.

У настојању да покаже да је Земан и болестан у стању да обавља дужности и да нема
разлога да га парламент привремено лиши државних обавеза и пренесе их на премијера,
шеф његовог кабинета Вратислав Минарж прошверцовао је јуче иза леђа лекара
председника доњег дома Радека Вондрачека који је после пренео да је председнику
добро и да прича вицеве.

Бабиш је рекао да не схвата зашто је Вондрачек тамо ишао, наводећи да су се из тога
"изродиле поптуно сулуде спекулације", и да ће он то "морати да објасни" посланицима.

Централна војна болница у Прагу, која је осудила ту посету као неовлашћени упад,
затражила је данас од полиције да чува Земана како нико без дозволе лекара не би
ушао код њега, а уз то је и демантовала тврдње Вондрачека о добром здрављу
председника.

Тужилаштво и полиција су отворили истрагу на основу кривичних пријава да је неко из
председниковог тима фалсификовао његов потпис на одлуку о сазивању конститутивне
седнице Посланичког дома за 8. новембар.

Вондрачек је тврдио да је Земан ту одлуку потписао пред њим, али се показало да се
потпис изразито разликује од досадашњег потписа шефа државе на званичним
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документима.

Пошто нико осим лекара, чланова породице и Земановог кабинета не зна у каквом је
стању шеф државе и да ли ће бити способан да се укључи у именовање нове владе,
Сенат чешког парламента је прво тражио одговор од кабинета председника.

Пошто га није добио, председник горњег дома парламента Милош Вистрчил затражио је
од Централне војне болнице процену да ли ће Земан, макар из болнице, бити у стању да
се делимично врати обавезама у циљу формирања нове владе.

Вистрчил је данас рекао да привремено преузимање председникових надлежности на
основу Устава никако не представља пуч, ни његово смењивање, већ да се надлежности
преносе само до тренутка када њему здравље дозволи да обавља функцију.

(Бета)
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