Týden
v české politice (24. 4. – 30. 4. 2017)
Událost týdne:
28. dubna reagoval ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dopisem na dřívější žádost poslanců, aby
vyvrátil podezření z daňových úniků. Babiš v dopise trvá na tom, že jeho podnikání bylo vždy v souladu se zákonem.
Kauzu související s nákupem nedaněných korunových dluhopisů označuje za organizovanou kampaň namířenou proti
němu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jenž zvažuje Babišovo odvolání, uvedl, že se k dopisu vyjádří
v následujícím týdnu. Během téhož týdne informoval Deník.cz, že Sobotkovi poradci vypracovali analýzu, z níž
vyplývají pochybnosti ohledně Babišova podnikání. Sobotka k otázce související s kontrolou emisí korunových
dluhopisů Finanční správou uvedl, že stále přetrvává nejistota, zda Finanční správa kontroluje všechny subjekty
stejně a včas. Na konci týdne potvrdil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka, že ve společnosti právě probíhá kontrola
Finanční správy, jež se zaměřuje i na dotčené korunové dluhopisy.
24. dubna odstoupila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) z funkce zastupitelky
Královéhradeckého kraje. Ačkoliv je přesvědčena o rozporu v legislativě, nechce nechávat kraj v právní nejistotě
poté, co ministerstvo vnitra již dříve vyzvalo zastupitelstvo k jejímu odvolání pro údajnou neslučitelnost funkcí. Ve
stejné situaci se nachází i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která je současně
zastupitelkou Středočeského kraje. Drábovou však následující den odmítli středočeští zastupitelé zbavit mandátu.
24. dubna informoval server Info.cz, že Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil v účetnictví ministerstva financí za
rok 2015 chyby ve výši 100 miliard korun. Podle NKÚ je třeba odstranit systémové nedostatky a stanovit přesná
pravidla pro vykazování některých údajů. Ministerstvo pracuje na nápravě.
24. dubna informovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, že podle dubnového volebního modelu by volby do
Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) vyhrálo hnutí ANO s 33,5 % hlasů. Druhá by skončila ČSSD (16 %), třetí
KSČM (12,5 %). Do PS PČR by se dostaly ještě ODS (10,5 %), KDU-ČSL (7,5 %) a TOP 09 (6 %). Koalice KDUČSL a STAN by dohromady získala 9,5 % hlasů, což by ke vstupu do PS PČR nestačilo. Naopak podle dubnového
průzkumu společnosti Kantar TNS by si lidovci a Starostové zajistili účast v PS PČR s 10,5 % hlasů. ODS by s 11,5
% předstihla KSČM (10,5 %) a do Sněmovny by se dostala i SPD (6,5 %).
25. dubna podpořila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) přeměnu deseti fakultních nemocnic na univerzitní
nemocnice. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) si od změny slibuje efektivnější řízení nemocnic a větší
volnost při jejich hospodaření. Poslanci naopak opětovně nenašli společnou řeč v otázce návrhu zákona o sociálním
bydlení, když nedokončili úvodní debatu. PS PČR dále schválila usnesení, kterým formálně uznala genocidu Arménů
ze strany Osmanské říše během první světové války, za což si vysloužila kritiku Turecka.
26. dubna podepsali zástupci ČSSD, KDU-ČSL, Jihočeši 2012 a Pro Jižní Čechy dohodu o koalici v Jihočeském
kraji. Novou hejtmankou se stala Ivana Stráská, která ve funkci vystřídala Jiřího Zimolu (oba ČSSD).
26. dubna schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona, podle níž by zdravotní sestry nepotřebovaly k výkonu
povolání dosáhnout titulu bakalář, ale stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Podle
České asociace sester však kratší doba studia není dostačující.
27. dubna oznámil Nejvyšší soud ČR (NS ČR), že zrušil odsuzující rozsudek nad lobbistou Markem Dalíkem za
pokus o podvod v případu nákupu obrněných vozidel pandur v roce 2007. Podle NS ČR musí pražský vrchní soud
rozhodnout, zda se na případ vztahuje starý zákon nebo nový trestní zákoník. Od toho se mimo jiné odvíjí i výše
trestu. To, že se Dalík trestného činu dopustil, NS nezpochybnil.
Telegraficky
- Dne 24. dubna informovala agentura ČTK, že někdejší olomoucký hejtman Oto Košta ukončil k 18. dubnu své
členství v hnutí ANO.
- Dne 25. dubna zprostil Obvodní soud pro Prahu 2 viny Jindřicha Frühaufa, jenž byl obžalován za údajné házení
vajec na prezidenta Miloše Zemana v roce 2014 na shromáždění k 17. listopadu. Podle soudu se skutek nepodařilo
prokázat.
- Dne 26. dubna potvrdil odvolací soud, že výpověď současného ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL)
z funkce ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v roce 2013 je neplatná. ÚSTR měl Hermanovi
dle soudu nabídnout jiné místo.
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