Týden
v české politice (6. 6. – 1 2. 6. 201 6)
Událost týdne:
8. června oznámil policejní prezident Tomáš Tuhý, že se plánuje vybudování Národní
centrály boje proti organizovanému zločinu. Pod centrálu by měly do budoucna spadat
Útvar proti organizovanému zločinu (ÚOOZ) a protikorupční policie, které budou
reorganizovány do pěti různých oddělení zabývajících se organizovaným zločinem,
terorismem, kyberkriminalitou, nejzávažnější hospodářskou kriminalitou a korupcí. Proti se
ostře postavil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), státní zástupce Pavel Zeman,
pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či ředitel ÚOOZ Robert Šlachta, který
prohlásil, že se změnami nesouhlasí a oznámil svou rezignaci k 30. červnu. Společně s ním
ohlásili odchod i další vysocí představitelé útvaru. Navrhovaná reforma vyvolala ostr é
střety mezi představiteli vlády z ČSSD a ANO. Mezitím informovaly internetové servery
novinky.cz a aktualne.cz, že vrchní státní zastupitelství v Olomouci zahájilo vyšetřování,
které má ukázat, zdali reorganizace není plánem na odstranění R. Šlachty. V p átek 1 0.
března oznámil premiér Sobotka, že se navrhovanou reformou bude zabývat Bezpečnostní
rada státu, která by se měla sejít v úterý 1 4. června.
6. června informovala rozhlasová stanice Český rozhlas Radiožurnál (ČRO) o dalším vývoji
vyšetřování ve věci obvinění Davida Ratha z korupce. Dle ČRO z dostupných dokumentů
vyplývá, že vyšetřovatelé hledají peníze, které měl bývalý hejtman získat prostřednictvím
úplatků, v zahraničních bankách, kupříkladu v Kataru či Izraeli. Podle kriminalistů existuje
podezření, že má D. Rath na svých účtech 675 milionů. D. Rath pro radiožurnál uvedl, že
podezření odmítá.
7. června vyhověl Nejvyšší soud návrhu ČSSD a odložil vykonavatelnost dříve vydaného
pravomocného rozhodnutí, podle kterého měla strana zaplatit svému bývalému advokátovi
smluvní pokutu ve výši 337 milionů. Tento právní prostředek se využívá jen ve výjimečných
případech. Nejvyšší soud ještě musí rozhodnout o dovolání ČSSD, ve kterém se ohradila
proti rozsudku o pokutě.
7. června předložilo Ministerstvo životního prostředí ke schválení upravený seznam evropsky
chráněných lokalit. Mezi uvedenými územími chybí tzv. Porta Bohemica. Ministerstvo se
rozhodlo území na seznam nezařadit kvůli plánované stavbě děčínského jezu. Kvůli absenci
území na seznamu již Evropská komise zahájila s ČR řízení pro porušení evropského práva.
V krajním případě by Česká republika mohla dostat pokutu až 54 milionů korun či přijít o
sedm miliard korun z evropských dotací na vnitrozemskou vodní dopravu.
Telegraficky
- Dne 8. června oznámil mluvčí pražské policie Jan Daněk, že bylo zahájeno trestní
stíhání tří mladíků ze střední průmyslové školy Na Třebešíně. Mladíci údajně
dlouhodobě šikanovali jednu z vyučujících školy, která v lednu tohoto roku zemřela.
Její smrt byla některými médii dávána do spojitosti se šikanou.
- Dne 9. června informovala agentura ČTK s odvoláním na týdeník Dotyk, že firmy patřící
do holdingu Agrofert, jež patří ministru financí Andreji Babišovi, zajišťují 87 % dodávek
bionafty do státního podniku Čepro, jehož jediným akcionářem je Ministerstvo financí
ČR. Ve srovnání s rokem 201 3 se jejich dodávky zdvojnásobily.
- Dne 1 0. června oznámila senátorka Veronika Vrecionová (ODS), že společně se
skupinou dalších senátorů připravuje návrh k Ústavnímu soudu na zrušení těch část í
zákona o hazardních hrách, jež umožňují blokaci nepovolených her, které mají dle
kritiků ministerstvu financí umožnit cenzuru internetu.
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