Týden
v české politice (9. 1 . – 1 5. 1 . 201 7)
Událost týdne:
1 1 . ledna přehlasovala Poslanecká sněmovna PČR veto prezidenta Miloše Zemana a prosadila
novelu zákona o střetu zájmů, tzv. lex babiš, jež omezuje podnikání členů vlády, čímž podle
mnohých míří především proti ministru financí Andreji Babišovi (ANO). Prezident Zeman již dříve
avizoval, že se v případě odhlasování novely obrátí na Ústavní soud ČR. Babiš považuje zákon
za „ podraz“ ze strany premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Znovu potvrdil svůj záměr zbavit se
do konce ledna akcií svého koncernu Agrofert.
9. ledna informovala agentura ČTK s odvoláním na výsledky prosincového průzkumu agentury
STEM, že korupci považuje za jeden z nejzávažnějších českých problémů 87 % Čechů. Oproti
loňsku, kdy byl problém korupce zastíněn migrační krizí, to znamená šestiprocentní nárůst.
9. ledna jednala vláda o využití loňského přebytku ve výši 61 ,8 miliardy korun. ČSSD navrhla
vynaložení přebytku na výplatu a valorizaci důchodů, či na snížení letošního schodku. Ministr
zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce část přebytku použít na zlepšení kvality života lidí
na venkově. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) odkázal na tvrzení prezidenta Miloše Zemana
z předcházejícího týdne, když uvedl, že peníze z přebytku reálně neexistují a účet je tedy
nepoužitelný.
1 0. ledna potrestal soud bývalou šéfku kabinetu premiéra Petra Nečase Janu Nečasovou
podmíněným trestem v délce 1 ,5 roku a tříletým zákazem práce v pozicích s přístupem
k utajovaným informacím za vyzrazení utajovaného obsahu zprávy Bezpečnostní informační
služby v roce 201 2. Soud uložil devítiměsíční podmínku také lobbistovi Ivu Rittigovi a jeho
advokátovi Davidu Michalovi, jemuž měla Nečasová obsah zprávy týkající se Rittiga tlumočit.
Oba se proti rozsudku odvolali. Někdejší poradce ministra zemědělství Tomáš Jindra byl naopak
obvinění zproštěn.
1 1 . ledna rozhodl Ústavní soud ČR, že přístup k archivním dokumentům totalitních režimů
nebude omezen. Při publikaci získaných informací musí však badatelé respektovat ochranu
citlivých osobních údajů.
1 1 . ledna uvedl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas Plus, že má informaci
o tom, že se na území ČR pohybuje osoba ze severní Afriky, která je podezřelá ze spolupráce
s teroristickými islámskými organizacemi. Za zveřejnění utajované informace , a tím i narušení
práce zpravodajských služeb, Zemana zkritizovali vládní i opoziční poslanci či bývalí šéfové
Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiří Růžek a Karel Randák. Násl edující den ujistil premiér
Bohuslav Sobotka po setkání s ministrem vnitra Milanem Chovancem (oba ČSSD) a řediteli
zpravodajských služeb, že neexistuje žádná informace o zhoršení bezpečnostní situace v ČR .
1 2. ledna se dohodly koaliční strany, že sociální bydlení nebude mít na starost nový úřad, jak
zamýšlel návrh zákona ministerstva práce a sociálních věcí, nýbrž již existující Státní fond
rozvoje bydlení při ministerstvu pro místní rozvoj. Obce nebudou mít prozatím povinnost
zajištovat sociální bydlení, vstup do systému bude dobrovolný. Ministryně práce Michaela
Marksová chce zákon ve Sněmovně zrychleně projednat, aby bylo možné přijmout jej ještě
do podzimních voleb. Zákon měl původně platit od ledna.
1 3. ledna zamítli poslanci návrh ministra financí Andreje Babiše (ANO), podle nějž by se
elektronická evidence tržeb nevztahovala na nákupy v e-shopech placené kartou přes internet
a na živnostníky s paušální daní.
Telegraficky
- Dne 1 0. ledna uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman 1 0. března
nejspíše oznámí své rozhodnutí o tom, zda bude opětovně kandidovat na prezidentský post.
- Dne 1 1 . ledna byl jako nástupce Jaroslavy Jermanové ve funkci místopředsedy Poslanecké
sněmovny PČR zvolen kandidát hnutí ANO Radek Vondráček.
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