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94BB2. VIáda podle prezidenta Zemana dává lidem dŮvěru a naději
prezident Miloš Zeman chválil současný koaličníkabinet ČSSo, nruO a KDU-ČSL zato,že podle něj dává lidem naději a dŮvěru, Zeman
to řekl po návštěvě jednání vlády. Ministry pokáral za to, že dosud neuzavřeli dohodu o ekonomické diplomacii a Že kandidátku na

eurokomisařku Věru Jourovou nevybral i dřilve.

Největším pozitivem současné vlády je podle Zemana to, že dává lidem naději a lidé jsou ochotni více investovat a utrácet. "Vytvořila se
atmosféra, kdy se veřejnost dívá na vládu s uměřenými nadějemi," uvedla hlava státu. V tom vidí rozdíl mezi souČasnou vládou a
pravicovým kabinetem Petra Nečase (ODS), jehož jednání Zeman navštívil loni, Tehdejší ministershý předseda NeČas odmÍtal zvýŠení
minimální mzdy, které naopak současný kabinet podporuje, Se současným premiérem je tak Zeman v této věci "na jedné lodi".

Zeman vládě vytknul, že dosud neuzavřela dohodu mezi ministry prŮmyslu a zahraniČÍ o spolupráci v oblasti exportní politiky a

ekonomické diplomacie, Prezident je znám svou podporou obchodu i se zeměmi, které b,ývají kritizovány za nedodržování lidslcých práv,
Dlouhodobě podporuje lepšívztahy například s Čínou, Ruskem nebo něktenými postsovětskými státy. "Jsem rád,žejsme našli široké
porozumění z hlediska přístupu k nor4im trhům, ať už ve střední Asii a dalších oblastech, jako je Jižní Korea," konstatoval prezident.

Podle Zemana by se Česko mělo zaměřit na zlepšování obchodních vztahů především se zeměmi ve středníAsii, tedy Kazachstánem,
Turkmenistánem, Azerbájdžánem a částečně Uzbekistánem. "Jsou to země s bohatými přírodními zdrqi, s investiČními příleŽitostmi a
především se séhopnostÍ splácení našich investičních aktivit," řekl prezident. Další takovou zemí je podle něj ČÍna. "Věřím, Že v
budoucnosti, až skončí kize na Ukajině, se takovou zemí opět stane ruská federace. Zahrnul bych sem Vietnam, zahrnul bych sem
například Mexiko a řadu dalších zemí," dodal.

premiér Bohuslav Sobotka (Čsso) vyzdvihnul především to, že se vládě daří koordinovat s hlavou státu postoje v oblasti zahraniČní
politiky, bezpečnosti a obrany, Za to Zemanovi poděkoval.

Na jednání vlády chce Zeman docházet tehdy, pokud bude mít jiný názor na projednávané materiály, Řek, že se bude snaŽit například
přesvědčit ministry, aby odmítli senátní novelu zákona o Národní parku Šumava, která podle něi dává příliš velké možnosti "zeleným
fanatikům". Už dříve Zeman řekl, že je připraven tuto normu vetovat.

Prezident na tiskové konferenci řekl, že z jednání vlády odjíždí spokojen a s "rozjasněnou myslf'. "A dokonce i s plným Žaludkem,
protože mi na vládě dali oběd," dodal,

Dnešní návštěva byla první Zemanovou návštěvou Sobotkova kabinetu. Všechna dosud avizovaná setkání se odsunula.
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