Týden
v české politice (1 3. 2. – 1 9. 2. 201 7)
Událost týdne:
1 7. února připustil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že si
dovede představit případnou spolupráci s KSČM na vládní úrovni po podzimních sněmovních
volbách. Bohumínské usnesení z roku 1 995, zakazující sociálním demokratům vládní koalici
s komunisty, označil Sobotka za překonané, a uvedl, že nepovažuje za nu tné zabývat se jeho
formálním zrušením na březnovém sjezdu strany, což část ČSSD požaduje. Prezident Zeman již
avizoval, že by vládu jmenoval i se zástupci komunistů.
1 3. února informovala agentura ČTK, že Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozh odl,
že ČR musí zaplatit více než dva miliony korun třem stěžovatelům, podle nichž byla regulací
nájemného porušena jejich vlastnická práva. Náhrada, která má být asi o 90 % vyšší, než
přiznávají české soudy, byla vypočtena jako rozdíl mezi výší tržního a regulovaného nájmu
z období před deregulací. Deregulace nájemného probíhala mezi lety 2007 až 201 2 a týkala se
asi 700 tisíc domácností.
1 4. února informovala Česká televize, že čtyři z pěti Čechů, jenž byli v roce 201 5 uneseni
v Libanonu a následně vyměněni za Libanonce Alího Fajáda a Chálida Marabího, zažalovali
Českou republiku kvůli tomu, že česká ministerstva zamítla jejich žádost o odškodnění ve výši
40 milionů korun. Muži chtějí docílit i objasnění svého únosu, jemuž podle nich mohly české
tajné služby zabránit.
1 4. února oznámil mluvčí prezident a Miloše Zemana Jiří Ovčáček, že Zeman podal u Ústavního
soudu ČR podnět kvůli zákonu o střetu zájmů, přezdívanému „ lex babiš“ . Podle Zemana
narušuje norma ochranu vlastnických práv zakotvenou v Listině základních práv a svobod a
odporuje i mezinárodním úmluvám zakazujícím diskriminaci na základě majetku.
1 4. února informoval premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že ČSSD navrhuje ve svém
volebním programu zavedení speciální daně pro banky, jejíž sazba by se odvíjela od výše aktiv
banky. Podle pravicové opozice by však zavedení sektorové daně odradilo investory, zvýšilo
ceny klientům bank a zkomplikovalo český daňový systém.
1 5. února nařídil pražský městský soud nové projednání případu exministra do pravy a bývalého
předsedy Věcí veřejných Víta Bárty, v němž Bárta žádá od státu odškodnění ve výši 20 milionů
korun za trestní stíhání pro obvinění z korupce, jehož byl zproštěn. Obvodní soud Bártovu žalobu
dříve zamítl kvůli překročení půlroční promlčecí lhůty, s tím však odvolací soud nesouhlasil.
Bártův další požadavek na vyplacení tří milionů korun za nesprávný úřední postup však pražský
městský soud zamítl.
1 6. února informovala agentura ČTK, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyzval v dopisu
ministra financí Andreje Babiše (ANO), aby objasnil, zda se nákupem dluhopisů v hodnotě téměř
1 ,5 miliardy korun, které Babiš v roce 201 3 odkoupil od tehdy jím vlastněného holdingu
Agrofert, zabývala Finanční správa. Babiš čelí podezření, že se nákupem korunových dluhopisů
snažil vyhnout placení daní. Podle Babiše jsou útoky vůči jeho osobě součástí Sobotkovy
kampaně před březnovým sjezdem ČSSD. Již v předcházejícím týdnu Babiš uvedl, že daňové
výhody z dluhopisů ve výši 52 milionů korun věnuje na dobročinné účely.
1 7. února začal Obvodní soud pro Prahu 6 projednávat žalobu Michala Ratha proti jeho bratrovi
a exhejtmanovi Davidu Rathovi ohledně dědictví po jejich zesnulém otci. Podle Michala Ratha
nesepsal před třemi lety závěť, která odkazuje veškerý majetek Davidu Rathovi, jejich otec.
Dokument navíc podle něj nesplňuje nutné náležitosti.
Telegraficky
- 1 4. února podepsal prezident Miloš Zeman tzv. protikuřácký zákon zavádějící úplný zákaz
kouření v pohostinských zařízeních, divadlech či kinech. Místopředseda Senátu PČR
Jaroslav Kubera (ODS) hodlá normu napadnout u Ústavního soudu ČR.
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