Týden
v české politice (27. 6. – 3. 7. 201 6)
Událost týdne:
28. června vytvořila Poslanecká sněmovna PČR (PS) vyšetřovací komisi, která se bude zabývat
podezřeními, které se objevily v souvislosti s plánovanou reorganizací policie. O den později do ní byli
zvoleni zástupci, za každou parlamentní stranu jeden – Richard Dolejš (ČSSD), Bohuslav Chal upa
(ANO), Zdeněk Ondráček (KSČM), Daniel Korte (TOP 09), Jiří Bartošek (KDU-ČSL), Martin Lank (Úsvit) a
Pavel Blažek (ODS), který se stal jejím předsedou. Závěry, ke kterým komise dospěje, by měly být
předány PS do října 201 6. První zasedání proběhne 1 1 . července.
27. června schválila vláda vznik pracovní skupiny, jež se bude zabývat tzv. brexitem. V čele skupiny,
která připraví pozici a priority pro nadcházející jednání o odchodu Velké Británie z EU, bude tajemník
pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Podle premiéra Bohuslava Sobotky bude hlavním cílem
zachování rovnocenných podmínek pro české občany na britském pracovním trhu.
28. června zveřejnil Ústavní soud verdikt, kterým zrušil část zákona, který osobám žijícím
v registrovaném partnerství znemožňoval tzv. individuální adopci dítěte. Dle českého právního řádu
mohou v současné době dítě adoptovat pouze heterosexuální pár y. Ministr pro lidská práva Jiří
Dientsbier po vyhlášení verdiktu oznámil , že chce předložit novelu zákona, která umožní osvojení
partnerova potomka lidem žijícím v registrovaném partnerství.
28. června schválila Poslanecká sněmovna PČR zákonné omezení prodejní doby obchodů s prodejní
2
plochou nad 200 m , které nebudou smět mít otevřeno o sedmi vybraných dnech (Nový rok,
Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince). Na Štědrý den budou moci
fungovat pouze do 1 2: 00. Toto omezení již dlouho podporovaly odbory, proti se naopak stavěla
Hospodářská komora.
28. června informoval server Neovlivni.cz, že se státní zastupitelství v Praze zabývá podezřením, že
část výkupného, které mělo být zaplaceno za dvě Česky unesené v Pákistánu, někam „ zmizela.“ Server
dává kauzu do souvislosti s politickým bojem mezi ČSSD a hnutím ANO, ztráta má totiž údajně být
zapříčiněna napětím mezi Úřadem pro zahraniční styky a informace, který měl zajišťovat výplatu
výkupného, jenž spadá pod ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), a vojenskou rozvědkou, která
odpovídá ministru obrany Martinu Stropnickému (ANO).
29. června zveřejnil časopis Respekt informaci, že se do výběrového řízení na ředitele Národní
bezpečnostní centrály, která má vzniknout od 1 . srpna 201 6, přihlásil pouze jediný kandidát – Michal
Mazánek, jenž v současné době řídí Úřad kriminální policie a vyšetřování. Sám dotyčný informaci
nepotvrdil. Respekt spekuloval, že M. Mazánek je už předem vybraný a odsouhlasený špičkami
policejního prezidia Tomášem Tuhým a Zdeňkem Laubem i ministrem vnitra M. Chovancem.
1 . července schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu, která dává finanční správě větší pravomoc
kontrolovat majetek občanů. Pokud by zjistila majetek nepřiznaný v daňovém přiznání v hodnotě
vyšší než sedm milionů korun, majitel bude muset prokázat, jakým způsobem na něj získal
prostředky. Pokud tyto informace nedoloží, může mu být uděleno penále až ve výši 1 00 % hodnot y
majetku.
Telegraficky
- Dne 30. června oznámil náměstek ministra financí Ondřej Zá vodský, že ministerstva financí a
vnitra založili tzv. Hazardní kobru, tým na boj proti nelegálnímu hazardu. Členy budou zástupci
Policie ČR, Celní a Finanční správy.
- Dne 1 . července se funkce guvernéra České národní banky ujal Jiří Rusnok.
- Dne 2. července schválila švédská vláda prodej dolů a elektráren firmy Vattenfall v německém
Sasku a Braniborsku Energetickému a průmyslovému holdingu, který vlastní Daniel Křetínský a
Patrik Tkáč. Realizaci prodeje ještě musí schváli t antimonopolní orgány.
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