Týden
v české politice (1 2. 1 2. – 1 8. 1 2. 201 6)
Událost týdne:
1 3. prosince obvinila policie celkem 24 osob z poškozování zájmů EU a dalších trestných činů,
jichž se měli dopustit v souvislosti s rozdělováním evropských dotací pro Ústecký
a Karlovarský kraj z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Škoda byla
vyčíslena na téměř 1 4 miliard korun. Mezi obviněnými jsou podle dostupných informací
podnikatelé i politici z dotčených krajů, například bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová,
starosta Chebu Petr Navrátil (oba ČSSD), bývalý senátor Alexandr Novák či podnikatel Daniel
Ježek, který je jako jediný stíhán ve vazbě, aby bylo zamezeno případnému ovlivňování svědků.
Zneužívání dotací vyšetřuje policie již od roku 201 1 , kdy byl za korupci obviněn a v letošním roce
odsouzen k sedmi letům vězení tehdejší ředitel ROP Severozápad Petr Kušnierz. Právě ten je
autorem několika dokumentů, v nichž poukázal na další osoby, jež se údajně podílely
na manipulaci projektů v rámci ROP Severozápad. Podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava
Sobotky nezodpovídá za kauzu ČSSD, nýbrž konkrétní lidé. S tím nesouhlasí ministr financí
Andrej Babiš (ANO), podle nějž Sobotka v té době z pozice prvního místopředsedy sociálních
demokratů za jednání svých spolustraníků zodpovídal.
1 4. prosince zamítla vláda návrh zákona, jenž měl obnovit trestný čin veřejného hanobení
prezidenta, neboť ho považuje za nadbytečný a překonaný. Prezident se dle vlády může proti
případným slovním atakům hájit prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti či trestním
oznámením pro pomluvu. Stanovisko vlády není závazné, představuje pouze doporučení pro
zákonodárce. Návrh podala skupina původně 60 poslanců z řad KSČM, ČSSD, hnutí ANO a
Úsvitu-Národní Koalice, část z nich ale svůj podpis později odvolala.
1 4. prosince schválila vláda návrh ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) na odvolání
dvou odborných náměstkyň – náměstkyně pro majetek a mezinárodní věci Lenky Kolaříkové
a náměstkyně pro strategie Lenky Ptáčkové-Melicharové, jejichž pozice považuje ministr
za nadbytečné. Ludvík odmítl, že by jeho kroky odporovaly služebnímu zákonu. Zrušením pozic
neztratí náměstkyně status státní služby a podle Ludvíka je nyní starostí státního tajemníka
najít jim odpovídající pracovní místa.
1 5. prosince přerušil Obvodní soud pro Prahu 1 po přečtení obžaloby hlavní líčení v případu
„ poslaneckých trafik“ , ve kterém čelí obvinění z podplacení tří zákonodárců novými funkcemi
bývalá ředitelka kabinetu předsedy vlády Jana Nečasová, expremiér Petr Nečas a bývalý státní
úředník Roman Boček. Důvodem odročení jednání byly námitky advok átů na podjatost
olomouckých vrchních státních zástupců, kteří případ vedou. Státní zástupce Martin
Brzobohatý námitky odmítl. Nečas s Bočkem by mohli být potrestáni odnětím svobody až na
šest let. Nečasové hrozí až osm let vězení, neboť je obžalovaná ješt ě z údajného krácení daní
z luxusních darů.
1 7. prosince byl otevřen poslední dvanáctikilometrový úsek dálnice D8 vedoucí přes České
středohoří. Asi dvoukilometrový úsek u prackovické estakády byl však kvůli nestabilnímu
podloží sveden do jednoho pruhu. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) by ke stabilizaci
úseku mělo dojít v rámci několika týdnů, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) však nevyloučil ani
budoucí úplné uzavření úseku. Na slavnostní otevření úseku dálnice, která se stavěla 32 let,
se dostavili čeští i němečtí politici. Prezident Miloš Zeman označil při této příležitosti za viníky
průtahů při otevírání dálnice „ zelené aktivisty“ .
Telegraficky
- Dne 1 5. prosince zvolil akademický sněm novou předsedkyní Akademie věd bioložku
a profesorku Univerzity Karlovy Evu Zažímalovou. Pokud Zažímalovou schválí vláda
a následně ji jmenuje prezident, měla by nastoupit do funkce 25. března 201 7.
- Dne 1 6. prosince rozhodla celostátní konference KDU-ČSL, že lidovci zahájí jednání o možné
spolupráci s hnutím Starostů a nezávislých (STAN) pro nadcházející sněmovní volby. Výsledky
rozhovorů by měly být známy do konce února 201 7.
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