Týden
v české politice (27. 2. – 5. 3. 201 7)
Událost týdne:
3. března informoval mluvčí vlády ČR Martin Ayrer, že Tomáš Prouza (ČSSD) rezignuje
k 31 . březnu na funkci státního tajemníka pro evropské záležitosti, kterým je od roku 201 4.
Důvodem má být nabídka ze soukromého sektoru. Prouzovo jméno bylo přitom v poslední době
skloňováno v souvislosti s hledáním nástupce ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka poté,
co byl Mládek z funkce odvolán. Do vybrání Prouzova nástupce povede sekci pro evropské
záležitosti dosavadní ředitel odboru koordinace evropských politik Jan Král.
27. února informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že hnutí Starostů a nezávislých
(STAN) konzultovalo svou stranickou a personál ní politiku se zlínským podnikatelem Michalem
Redlem, jenž byl obviněn v kauzách Radovana Krejčíře. Redla oslovil europoslanec Stanislav
Polčák (STAN) s žádostí o doporučení na obsazení postů v pražských městských firmách a na
magistrátu. Podle oficiálního vyjádření Starostů hnutí ve skutečnosti požádalo
o konzultaci Redlova otce, Petra Redla, jako jednoho z odborníků. Následující den Polčák
oznámil, že na březnovém sjezdu STAN nebude obhajovat post místopředsedy hnutí ani nebude
kandidovat na žádnou volenou funkci, neboť nechce poškodit pověst hnutí. Současně však
zdůraznil, že kontakty na Redla nikdy neovlivnily jeho politická rozhodnutí.
27. února nepřijala vláda jednotné stanovisko k návrhu ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD)
na změnu ústavního zákona o zbraních, podle nějž by se majitelé legálně držených zbraní mohli
podílet na zajištění bezpečnosti ČR. Proti návrhu se staví například ministr spravedlnosti Robert
Pelikán (ANO). O novele ústavního zákona bude rozhodovat Parlament ČR.
28. února informovala agentura ČTK, že prezident Miloš Zeman podnikne v druhé polovině
dubna návštěvu USA, během níž se setká i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zemana doprovodí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a ministr financí Andrej Babiš (ANO).
1 . března schválila Poslanecká sněmovna PČR původní verzi zákona o národních parcích
bez senátních úprav. Podle odpůrců senátní ver ze, mezi něž patří i ministr životního prostředí
Richard Brabec (ANO), zajistí původní zákon uchování a ochranu národních parků. Zastánci
senátní verze, jež mimo jiné navrhovala posílit pravomoci obcí, považují schválení poslanecké
verze zákona za vítězství ekologických aktivistů a příznivců divočiny. Prezident Miloš Zeman již
avizoval, že zákon vetuje.
1 . března informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že Krajský soud v Praze vrátil
žalobcům a policii k došetření druhou část případu exhejtmana Davida Ratha související
s manipulací veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic, v němž je kromě
Ratha obviněno devět dalších osob a osm firem. Krajský soud se ztotožnil s předchozím
verdiktem pražského vrchního soudu, který ji ž loni zrušil rozsudek v první větvi Rathovy
korupční kauzy z důvodu nezákonně pořízených odposlechů. Krajský soud konstatoval,
že rozhodnutí o tom, zda případ půjde před soud, bude možné učinit až po vyřazení důkazů
souvisejících s odposlechy z vyšetřovacího spisu a novém výslechu některých svědků.
Telegraficky
- Dne 27. února odvolalo zastupitelstvo Olomouckého kraje hejtmana Otu Koštu (ANO) a jako
jeho nástupce zvolilo krajského předsedu ANO Ladislava Oklešťka.
- Dne 28. února odvolal prezident Miloš Zeman Jana Mládka (ČSSD) z funkce ministra průmyslu
a obchodu a vedením rezortu dočasně pověřil premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).
- Dne 1 . března obdržela Kancelář prezidenta republiky oficiální souhlas Spojených států
amerických s vysláním současného ředitele zahraničního odboru prezidentské kancelář e
Hynka Kmoníčka do USA jako českého velvyslance. Kmoníček by měl ve funkci nahradit Petra
Gandaloviče v březnu.
- Dne 3. března uvedla mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci, že se bývalá šéfka
kabinetu expremiéra Petra Nečase Jana Nečasová odvolala proti odsuzujícímu verdiktu
v případu vyzrazení utajovaných informací Bezpečnostní informační služby.
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