Týden
v české politice (6. 3. – 1 2. 3. 201 7)
Událost týdne:
9. března oznámil prezident Miloš Zeman na setkání se svými příznivci na Pražském hradě
při příležitosti výročí čtyř let v prezidentském úřadu, že se na počátku příštího roku bude znovu
ucházet o prezidentský post. Veřejnosti své rozhodnutí sdělil následující den a uvedl,
že nepovede žádnou osobní kampaň ani se nebude účastnit televizních a rozhlasových debat.
7. března informoval server Seznam Zprávy, že v minulém týdnu zadržela ochranka ministra
vnitra Milana Chovance (ČSSD) příslušníka Vojenského zpravodajství (VZ) , který fotografoval
okolí vily ministerstva vnitra, již občas užívá i Chovanec. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO)
připustil, že VZ skutečně působilo na Praze 6, spekulace týkající se možného sledování
Chovance však označil za absurdní. Koncem téhož týdne dospěla sněmovní komise pro kontrolu
VZ k závěru, že sledovaným objektem VZ nebyla Chovancova vila.
7. března nezařadili zastupitelé Středočeského kraj e na program jednání slučitelnost funkcí
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a středočeské zastupitelky Dany
Drábové, ačkoliv je k tomu vyzval ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Drábová byla zvolena
za hnutí STAN, které na rozdíl od mini sterstva vnitra upřednostňuje služební zákon před
volebním zákonem. Služební zákon podle STAN souběh funkcí povoluje. Drábová prozatím
funkce obhájila a domnívá se, že by o záležitosti měl rozhodnout soud. Podle dvou odborných
právnických posudků, které následně zveřejnilo ministerstvo vnitra, funkce slučitelné nejsou.
8. března schválila vláda sporný zákon o sociálním bydlení. Koaliční hnutí ANO však s jeho
podobou nesouhlasí. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) by měli mít na
sociální bydlení nárok pouze lidé nacházející se v sociální nouzi.
8. března zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky únorového průzkumu
odrážejícího důvěru českých občanů ve vybrané stranické představitele. Nejvíce respondentů
(46 % ) důvěřuje šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Nedůvěřuje mu naopak 48 % dotázaných.
Druhým nejdůvěryhodnějším politikem je dle průzkumu předseda SPD Tomio Okamura (35 % ) a
třetím premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka (34 % ). Okamurovi nedůvěřuje 53 % a
Sobotkovi 57 % dotázaných.
1 0. března byl předsedou ČSSD na sjezdu v Brně počtvrté zvolen Bohuslav Sobotka, když
získal 67 % hlasů. Funkci prvního místopředsedy obhájil ministr vnitra Milan Chovanec. Ještě
před hlasováním obvinil Sobotka předsedu hnutí ANO Andreje Babiše ze snahy koncentrovat
ve svých rukou veškerou moc. Po ukončení sjezdu však uvedl, že základem kampaně ČSSD bude
její program, nikoliv kritika Babiše. Sjezd se nezabýval otázkou zrušení tzv. bohumínského
usnesení, zakazujícího ČSSD vládní spolupráci s KSČM. Sobotka ale zdůraznil, že ČSSD nebude
spolupracovat na vládní úrovni se stranami odmítajícími členství ČR v NATO či EU.
1 0. března zveřejnil ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš závěry zpráv dvou
mezinárodních auditorských společností EY a PWC, jež potvrzují Babišovo dřívější tvrzení,
že v roce 201 3 disponoval dostatečnými financemi na nákup korunových dluhopi sů své tehdejší
společnosti Agrofert v hodnotě asi 1 ,5 miliardy korun. Obě firmy potvrdily Babišův celkový
výdělek mezi lety 1 996 až 201 5 ve výši 2,4 miliardy korun. Analytici i sami autoři zpráv
upozorňují, že závěry zpráv mají nižší význam než výsledky plnohodnotného auditu.
Telegraficky
- 9. března odvolali chebští zastupitelé starostu Petra Navrátila kvůli jeho obvinění
v dotační kauze ROP Severozápad.
- 1 0. března vetoval prezident Miloš Zeman novelu zákona o národních parcích, neboť
podle něj nepřiměřeně nadřazuje ochranu životního prostředí nad zájmy obcí, jejich
obyvatel a dalších subjektů v šumavském národním parku.
- 1 0. března informovala agentura ČTK, že pražský vrchní soud nesouhlasil se zastavením
stíhání firmy Agrotec v kauze zakázek České pošty a vrátil případ k novému projednání
pražskému městskému soudu.
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