Týden
v české politice (1 3. 6. – 1 9. 6. 201 6)
Událost týdne:
1 4. června se sešla Bezpečnostní rada státu, na které policejní prezident Tomáš Tuhý představil
návrh změn v rámci Policie ČR, během kterých by mělo dojít k vybudování Národní bezpečnostní
centrály, ve kterém by sídlily reorganizovaný Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a
Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality. Ze závěrů schůzky uniknuvších do médií
vyplynulo, že bude reorganizace posunuta o měsíc a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD)
případné změny odsouhlasí až po skončení dohodovací ho řízení. I přesto druhý den M. Chovanec
plán podepsal. Podle ministra financí Andreje Babiše a spravedlnosti Roberta Pelikána (oba
ANO) porušil ministr vnitra podpisem koaliční smlouvu. A. Babiš zprvu hrozil jejím vypovězením,
nakonec ale prohlásil, že chce pouze její revizi. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s jednáním
souhlasil, Následně se s vicepremiérem Babišem shodli, že s modifikovanou koaliční smlouvou
nebude nutné znovu požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu PČR. Média popisují koaliční
tahanice o reorganizaci policie jako politickou hru ČSSD a hnutí ANO, kterou v některých
případech dávají do souvislosti s předvolebním bojem.
1 3. června podal bývalý advokát Zdeněk Altner k soudu podnět na rozpuštění ČSSD či pozastavení
její činnosti. Podnět zároveň odeslal i vládě, Poslanecké sněmovně PČR a prezidentu Zemanovi.
Podle Z. Altnera ČSSD tím, že mu nezaplatila soudem určených 338 milionů korun, porušila
zákon i ústavu. Nejvyšší soud minulý týden odložil vykonatelnost tohoto rozhodnutí, ČSSD tak
zatím platit nemusí.
1 3. června proběhl na policejním prezidiu výslech dvou osob žalobci z Olomouckého vrchního
státního zastupitelství. Konkrétní jména uvedena nebyla, nicméně již minulý týden bylo
oznámeno, že plánují vyslechnout policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka
Zdenka Laubeho kvůli plánu na reorganizaci policie. Údajně existuje podezření, že je
reorganizace opětovnou snahou o odstranění ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu Roberta Šlachty, který po ohlášení plánované reorganizace oznámil svou rezignaci.
Premiér Bohuslav Sobotka prohlásil, že považuje za vhodné, aby R. Šlachta, vzhledem k povaze a
množství informací, kterými po letech služby u policie disponuje, zůstal ve službách státu, a
vedení Policie ČR by mu tedy mělo takovou možnost nabídnout. Dne 1 5. června R. Šlachta
prohlásil, že chce svůj odchod ještě zvážit.
1 6. června informovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR o dalším rozsudku v kauze Diag Human (DH).
Belgický soud uznal nevykonatelnost rozhodnutí z roku 2008 ve sporu mezi ČR a DH, podle
kterého měla Česká republika zaplatit společnosti dalších 8,33 miliardy korun a úroky. Podobně
již rozhodly soudy ve Francii, Rakousku, Švýcarsku a Velké Británii. Stále ještě probíhají řízení
v Lucembursku a USA.
Telegraficky
- Dne 1 4. června uvedla Česká televize, že bývalý předseda Petr Pithart odmítl nominaci na
státní vyznamenání. P. Pithart své rozhodnutí blíže nekomentoval, již dříve se však kriticky
vyjádřil na adresu prezidenta Zemana, který státní vyznamenání uděluje. Po astrofyzikovi
Jiřím Grygarovi se tak jedná již o druhého člověka, jenž nominaci na státní vyznamenání
odmítl.
- Dne 1 7. června oznámil premiér Bohuslav Sobotka, že pozvání na návštěvu ČR přijal jeho
čínský protějšek Li Kche-čchiang. Řekl také, že čínský premiér podporuje českou
kandidaturu na předsednictví platformy 1 6+1 (státy střední a východní Evropy a Číny).
- Dne 1 7. června vynesl soud rozhodnutí v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Všichni
čtyři obvinění, Jana Nečasová, Milan Kovanda, Ondrej Páleník a Jan Pohánek, byli zproštěni
viny. Státní zástupce se proti rozsudku na místě odvolal.
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