Týden
v české politice (28. 1 1 . – 4. 1 2. 201 6)
Událost týdne:
28. listopadu proběhlo jednání vlády o změnách v elektronické evidenci tržeb (EET), které
v předcházejícím týdnu navrhl její iniciátor a ministr financí Andrej Babiš (ANO). Premiér a
předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na následné tiskové konferenci uvedl, že podpora ČSSD pro
EET trvá, jeho strana však zmírňující změny navržené jen pár dní před startem první fáze EET
nepodpoří. Smyslem zákona je vylepšit výběr daní, proto ČSSD nepovažuje změny, umožňující se
EET v některých případech vyhnout , za vhodné. Tyto události podnítily o dva dny později
skupinu senátorů ODS a STAN a Ivo Valentu (za Stranu soukromníků) k návrhu na zrušení zákona
o EET, neboť podle nich poškozuje malé podnikatele. EET byla pro stravovací a ubytovací služby
spuštěna 1 . prosince, od března příštího roku se budou zapojovat i další obory podnikání. Vláda
chce opatřením zamezit daňovým únikům, podle pravicové opozice však EET likviduje drobné
živnostníky. Na konci týdne se proti zavedení EET uskutečnila na Václavském náměstí
demonstrace zhruba 500 jejích odpůrců, kterou uspořádala Asociace podnikatelů a manažerů,
podle níž je EET „ projevem státní zvůle“ a „ šmírováním živnostníků“ .
29. listopadu schválila Poslanecká sněmovna PČR v senátní verzi novelu zákona o střetu zájmů,
známou jako „ lex Babiš“ . Zákon omezuje podnikání členů vlády i možnost provozovat určitá
média, čímž je podle mnohých namířen primárně proti ministrovi financí a předsedovi hnutí ANO
Andreji Babišovi. Podle novely se o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky
nebudou moci ucházet firmy, v nichž vlastní členové vlády alespoň čtvrtinový podíl. Babiš
uvedl, že ČSSD a její předseda Bohuslav Sobotka lhali, když tvrdili, že se n ovela bude vztahovat
až na budoucí ministry. Babiš označil novelu za protiústavní, další postup bude diskutovat
s právníky. Pokud prezident Miloš Zeman novelu nevetuje, začne platit zhruba od přelomu
letošního a příštího roku.
30. listopadu se Senát v usnesení distancoval na návrh opoziční ODS od nedávného pročínského
prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů, pod kterým je kromě prezidenta Miloše Zemana,
premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka
(ČSSD) uveden i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Senátoři označili prohlášení za Štěchův
osobní názor. Sobotka i Zeman usnesení Senátu zkritizovali. Podle Sobotky je usnesení odrazem
postoje pravice, podle Zemana narušuje koordinaci zahraniční politiky ČR.
30. listopadu dorazil na státní návštěvu ČR francouzský prezident Francois Hollande, během
které se setkal s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).
Politici diskutovali zejména ekonomickou spolupráci, spolupráci v rámci EU i bezpečnostní
situaci, především otázku migrace či ukrajinského a syrského konfliktu. Posledním
francouzským prezidentem, který před Hollandovou návštěvou zavítal do ČR, byl v roce 201 1
Nicolas Sarkozy, který dorazil na pohřeb bývalého prezidenta Václava Havla.
4. prosince rozhodl Městský soud v Brně, že íránský podnikatel s českým občanstvím Shahram
Abdullah Zadeh půjde znovu do vazby. Státní zástupce ho obvinil z ovlivňování svědka a křivého
obvinění. Zadeh byl již v minulosti vzat do vazby, neboť je spolu se svými 1 4 společníky
obžalován z daňových úniků při dovozu pohonných hmot do ČR z Německa a Slovinska v letech
201 2 a 201 3, kterými měl státu způsobit újmu ve výši 2,5 miliard korun, za což mu hrozí 1 3 let
vězení. V únoru letošního roku se však dostal na svobodu zaplacením kauce ve výši 1 50 milionů
korun. Policie znovu zadržela Zadeha ke konci týdne a provedla u něj domovní prohlídku. Zadeh
jakoukoliv vinu popírá a kauza má podle něj pouze vytvořit zdání boje proti daňovým únikům,
skuteční pachatelé ale dle jeho slov zůstávají nepotrestaní. Podle Zadehovy advokátky Aleny
Kojzarové souvisí znovuzadržení jejího klienta s jeho dřívější výpovědí, kdy v rámci obhajoby
uvedl, že policie v případu ovlivňuje svědky.
Telegraficky
- Dne 30. listopadu uvedl v rozhovoru pro Lidové noviny expremiér a bývalý předseda ČSSD Jiří
Paroubek, že nevylučuje svůj návrat do politiky, aby podpořil ČSSD, jíž klesají volební
preference. Paroubek by dle svých slov mohl kandidovat za ČSSD i jako nestraník.
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