Týden
v české politice (6. 2. – 1 2. 2. 201 7)
Událost týdne:
9. února schválil celostátní výbor Starostů a nezávislých (STAN) nabídku KDU-ČSL a pověřil
vedení STAN, aby s lidovci zahájilo jednání o vytvoření společné dvojkoalice v nadcházejících
sněmovních volbách. Pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR bude koalice potřebovat získat
alespoň 1 0 % hlasů voličů.
6. února informovala agentura ČTK, že ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) se rozhodl
neprodloužit v dubnu fungování projektu HateFree Culture, jenž byl spuštěn v listopadu 201 4 a
cílí proti projevům rasové i jiné nesnášenlivosti. Chvojka uvedl, že projekt od počátku vnímal
jako časově omezený.
6. února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že německá policie zadržela loni
v prosinci ve Frankfurtu nad Mohanem bývalého senátora za ODS Alexandra Nováka, který je
jedním z podezřelých v dotační kauze ROP Severozápad. Novák je německým občanem, českého
občanství se vzdal. O Novákově vydání do ČR rozhodne vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad
Mohanem, neboť Novák odmítl zjednodušené řízení o vydání do ČR.
8. února schválila vláda návrh ministra pro lidská práva Jana Chvojky (ČSSD) na ochranu tzv.
whistleblowerů, neboli osob upozorňujících na protiprávní jednání svého zaměstnavatele.
Podle ministerstva financí je však úprava nedostatečná, neboť se nezabývá například
výpadkem příjmů whistleblowera či jeho nemajetkovou újmou. Ministr financí Andrej Babiš
(ANO) již loni předložil vlastní poslanecký návrh. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) nyní
věří, že po debatě v Poslanecké sněmovně PČR dojde ke sblížení obou návrhů.
1 0. února zprostil pražský městský soud viny lobbistu Iva Rittiga v případu tunelování
petrochemické firmy Oleo Chemical . Soud naopak odsoudil bývalé majitele firmy Michala
Urbánka a Kamila Jirounka, šéfa výroby Radomíra Kučeru a Petera Kmetě . Urbánek, Jirounek a
Kučera měli podle soudu uzavřít fiktivní smlouvy o poradenství s Kmeťovou karibskou firmou
Cokeville Assets, a tím způsobit škodu akcionářům Olea ve výši až 20 milionů korun. Státní
zástupce Adam Borgula se snažil dokázat, že peníze přes Cokeville Assets dále putovaly
k Rittigovi. To se však podle soudu prokázat nepodařilo.
1 1 . února uvedl opětovně zvolený předseda Strany práv občanů (SPO) Jan Veleba, že by jeho
strana v rámci sněmovních voleb chtěla kandidovat společně s SPD Tomia Okamury. Spolupráci,
kterou strany navázaly již během loňských krajských voleb, podporuje i prezident a čestný
předseda SPO Miloš Zeman. Okamura však již sdělil, že SPD zamýšlí kandidovat samostatně.
1 1 . února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu o výroční zprávě americké nevládní
organizace Freedom House, která označila hnutí ANO za populistickou a nacionalistickou
stranu, jejíž výsledek v nadcházejících sněmovních volbách může mít vliv na vývoj demokracie
v Česku. S tím se neztotožňuje předseda ANO Andrej Babiš, podle nějž se hnutí sice orientuje
primárně na prosazování českých zájmů v Evropě, odmítá však nařčení z populismu či
ohrožování české demokracie.
Telegraficky
- Dne 6. února odmítl rezignovat olomoucký hejtman Oto Košta, ačkoliv ho k tomu vyzval
krajský zastupitelský klub ANO, podle nějž Košta nezvládá řízení kraje. Košta s tímto
odůvodněním nesouhlasí a za výzvou vidí mocenské cíle některých osob. Pokud Košta
neodstoupí,
navrhne
ANO
na jednání krajského zastupitelstva jeho odvolání.
- Dne 9. února navrhla krajská konference ČSSD v Moravskoslezském kraji na předsedu strany
premiéra Bohuslava Sobotku. Sobotka tak získal nominaci ve všech krajích kromě
Jihočeského.
- Dne 9. února uvedl Obvodní soud pro Prahu 1 , že státní zástupce obžaloval předsedu krajně
pravicové Národní demokracie Adama B. Bartoše za podněcování k nenávisti Židů a imigrantů
v jeho projevech a knihách. Mohl by být odsouzen až ke třem letům vězení.
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