Týden
v české politice (19. 12. – 25. 12. 2016)
Událost týdne:
19. prosince informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman vetoval tzv. „lex
Babiš“, respektive novelu zákona o střetu zájmů, která má omezit podnikání členů vlády a je tak podle
mnohých namířena primárně proti ministru financí a předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který ji
považuje za protiústavní. O normě tak bude znovu hlasovat Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR). Podle
Zemana odporuje novela českému ústavnímu pořádku a mezinárodním smlouvám, narušuje svobodu a
základní práva jednotlivce a cílí proti konkrétnímu politickému soupeři. Pokud PS PČR Zemanovo veto
v lednu přehlasuje, obrátí se prezident na Ústavní soud ČR. Babiš koncem týdne uvedl, že pokud novela
Sněmovnou projde, je připraven zbavit se své společnosti Agrofert.
19. prosince informovala agentura ČTK, že důvodem pro zrušení rozsudku v kauze bývalého hejtmana
Davida Ratha ze strany Vrchního soudu v Praze bylo nezákonné pořízení odposlechů. Verdikt posílal
Ratha na 8,5 roku do vězení a uložil mu propadnutí majetku v hodnotě 20 milionů korun za korupci.
Ústecký okresní soud podle vrchního soudu dostatečně nezdůvodnil nařízení odposlechů, stejně tak
žádosti žalobců a policistů o povolení odposlechů shledal vrchní soud jen jako velmi obecné a obsahující
nesprávné informace. Záznamy proto nelze využít ani v rámci nového řízení. Podle vrchní státní
žalobkyně Lenky Bradáčové odporuje rozhodnutí vrchního soudu dosavadní rozhodovací praxi, a proto
předloží ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO) stížnost pro porušení zákona. Ten označil
rozhodnutí vrchního soudu za zvláštní a zamýšlí podat stížnost k Nejvyššímu soudu ČR. Podle Ratha tím
Pelikán vyvíjí na soudce nátlak.
21. prosince prohlásil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na bilanční tiskové konferenci, že vláda dokázala
v posledních letech nastolit politickou, ekonomickou i sociální stabilitu. Zdůraznil především zvyšování
průměrné i minimální mzdy, nízkou nezaměstnanost a celkové zlepšení životní úrovně obyvatel. Podle
analytiků však za růstem ekonomiky stojí především cyklické faktory, vláda k němu přispěla jen
omezeně. Vláda podle nich nastoupila v době hospodářské konjunktury, jež byla umocněna uvolněním
měnových podmínek ze strany ČNB a vzhledem k proexportní orientaci ČR souvisí hospodářský vzestup i
s lepší situací na zahraničních trzích. Vládu odborníci ocenili zejména za politickou stabilitu a dočerpání
peněz z rozpočtu EU.
21. prosince odmítl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) výrok ministra financí Andreje Babiše (ANO) o tom,
že migrační politika německé kancléřky Angely Merkelové umožnila teroristický útok na vánoční trh
v Berlíně počátkem týdne. Podle Sobotky je namísto výkřiků zapotřebí zabývat se konkrétními reálnými
řešeními migrační krize. V této souvislosti zdůraznil význam readmisní dohody s Tureckem o navracení
migrantů nebo zvýšenou ochranu hranic balkánských států, se kterou pomáhají i čeští policisté.
22. prosince informovala agentura ČTK, že podle volebního modelu STEM by v prosinci ve sněmovních
volbách zvítězilo hnutí ANO s 29,7 % hlasů. ČSSD oproti říjnu posílila téměř o dva procentní body a s 16,7
% hlasů by skončila druhá. Do Poslanecké sněmovny PČR by se dostala ještě KSČM (13,8 %), ODS (7,5 %),
KDU-ČSL (6,9 %) a těsně i TOP 09 (5,2 %).
22. prosince pozastavila své členství v ČSSD exhejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Důvodem je
její obvinění v dotační kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Již dříve opustil
ČSSD ze stejného důvodu bývalý náměstek Vaňhové Arno Fišera, členství přerušili i bývalý předseda ČSSD
v Karlovarském kraji Petr Navrátil a dva další členové krajského výkonného výboru strany Jakub Pánik a
Miloslav Čermák. Již předcházející týden uvedl premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že trestně
stíhané osoby by neměly zastávat veřejné ani stranické funkce.
Telegraficky
- Dne 19. prosince podepsal prezident Miloš Zeman státní rozpočet na rok 2017, počítající se schodkem
60 miliard korun.
- Dne 24. prosince informovala agentura ČTK, že ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL
Marian Jurečka uvažuje o kandidatuře na předsedu strany. Finální rozhodnutí oznámí v lednu.
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