Týden
v české politice (5. 9. – 1 1 . 9. 201 6)
Událost týdne:

5. září proběhlo páté zasedání sněmovní komise k reorganizaci policie. Tentokrát byli
vyslechnuti ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), ministr financí Andrej Babiš (ANO)
a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Podle ministra vnitra je na
hodnocení výsledků reorganizace stále brzo, za svým rozhodnutím o její realizaci si však
stojí. Ministr financí ji i nadále považuje za porušení koaliční smlouvy. Další zasedání se
konalo o tři dny později, kdy komise vyslechla bývalého detektiva Úvaru pro odhalování
organizovaného zločinu Jiřího Komárka. Ten po skončení výslechu pro novináře prohlásil,
že pokyn k zahájení reorganizace dal ministr vnitra Milan Chovanec v rámci předvolebního
boje.
6. září uspořádala strana TOP 09 tiskovou konferenci, na které obvinila ministra financí
Andreje Babiše, že sněmovní komisi pro kontrolu odposlechů nepředkládá pravidelné zprávy
o odposleších celní správy. Později se ukázalo, že některé zprávy byly uloženy v archivu,
komise si je však nevyžádala. A. Babiš v otevřeném dopise vyzval předsedu komise Daniela
Korteho (TOP 09) k omluvě. D. Korte prohlásil, že pochybení odmítá a stále trvá na tom, že
chybí zprávy za poslední tři pololetí.
7. září oznámil předseda kontrolního výboru zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav
Navrkal (KSČM), že výbor dospěl k názoru, že ve spolupráci kraje s firmami napojenými
na lobbistku Janu Mrencovou nedošlo k pochybení. Záležitostí se bude zabývat Národní
centrála proti organizovanému zločinu.
7. září schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o ochraně ovzduší. Ta by
úředníkům umožnila fyzickou kontrolu kotlů v domácnostech, aby zjistili, jakým typem
paliva lidé topí, jako poslední možnost při důvodném podezření na porušení zákona. Novelu
kritizovali poslanci z opozičních TOP 09 a ODS, kteří oznámili, že novelu hodlají napadnout
u Ústavního soudu, neboť podle nich porušuje ústavně zaručené domovní svobody.
7. září informoval server Neovlivni.cz, že úřednice ministerstva financí Barbora Boschat, která
v Bruselu od Úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) zjišťovala informace o vyšetřování kauzy
Čapí hnízdo ministra financí Andreje Babiše, byla povýšena. Ministerstvo informaci zveřejnilo
na svých webových stránkách. Jejím bývalým nadřízeným, kteří na její chování upozornili,
naopak hrozí odchod z ministerstva.
8. září odsoudil soud kvůli kauze opencard bývalého primátora Bohuslava Svobodu (ODS)
k podmíněnému trestu ve výši 2,5 roku. Jeho nástupce ve funkci , primátor Tomáš Hudeček
(dříve TOP 09), a bývalý radní pro dopravu Josef Nosek byli odsouzeni ke dvouleté podmínce.
Bývalé radní pro IT Evě Vorlíčkové a řediteli IT odboru pražského magistrátu Janu Teskovi
byly uděleny tříleté podmínky. Ostatních 1 0 obžalovaných bylo zproštěno viny. Všichni
odsouzení se proti rozsudkům odvolali. T. Hudeček označil případ za politickou kauzu.
Telegraficky
- Dne 6. září uvedl poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO), že v případě schválení zákona

omezujícího podnikání členů vlády by jeho strana zvažovala podání stížnost i
k Ústavnímu soudu.
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