Týden
v české politice (1 5. 5. – 21 . 5. 201 7)
Událost týdne:
1 5. května odmítl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) návrh hnutí ANO, podle nějž měla v čele
rezortu financí nahradit Andreje Babiše (ANO) jeho náměstkyně Alena Schillerová (ANO). Tu
však Sobotka považuje za „ prodlouženou ruku“ Babiše. Podle Sobotky navíc Schillerová nese
odpovědnost za pomalou kontrolu firem, jež emitovaly korunové dluhopisy. Vhodným
kandidátem nebyl pro Sobotku ani ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). O dva dny
později však Sobotka akceptoval dalšího kandidáta ANO, předsedu sněmovního hospodářského
výboru a bývalého ředitele české pobočky Microsoftu Ivana Pilného. Prezident Miloš Zeman
proti Pilnému nevznesl námitek.
1 6. května začalo hlavní líčení v případu údajně předraženého nákupu armádních letounů CASA,
v němž obžalobě čelí exministryně obrany Vlasta Parkanová a někdejší ředitel ministerské
sekce vyzbrojování Jiří Staněk.
1 6. května uvedl premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že ČSSD uvažuje o vlastním
kandidátovi v prezidentských volbách 201 8, neboť mezi současnými uchazeči není levicový
kandidát, který by byl protiváhou mocenského paktu prezidenta Miloše Zemana a mini stra
financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.
1 9. května převzal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na Kypru půlroční předsednictví Výboru
ministrů Rady Evropy, která prosazuje zejména ochranu lidských práv. K prioritám ČR v rámci
předsednictví bude patřit především ochrana lidských práv zranitelných skupin, například
dětských migrantů či Romů, dále podpora právního státu a demokracie. ČR se chce zaměřit i na
lepší výuku jazyků a uchování spolupráce s jinými mezinárodními organizacemi.
1 9. května vyřadilo předsednictvo ČSSD z jihočeské kandidátky do sněmovních voleb bývalého
hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimolu. Důvodem jsou okolnosti kolem Zimolova nákupu
rekreačního domu v Lipně nad Vltavou. ČSSD si podle předsedy Bohuslava Sobotky nepřeje být
kauzou zatěžována. Jihočeská ČSSD s vyškrtnutím Zimoly nesouhlasí a požaduje rozhodčí řízení.
1 9. května informovala Česká televize, že Vrchní státní zast upitelství v Olomouci vyšetřuje
společně s Národní protidrogovou centrálou rozsáhlý případ úniku informací z policejních spisů,
v němž je obviněno 1 8 osob. Dle dostupných informací se jedná například o někdejšího policistu
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Michala Ratajského, bývalého důstojníka
Generální inspekce bezpečnostních sborů Miroslava Palána či podnikatele Davida Rusňáka,
který má úzké vazby na hnutí ANO, jež v minulosti sponzoroval. Předseda ANO Andrej Babiš
v reakci prohlásil, že Rusňák bude z hnutí vyloučen a nařídil jihomoravské organizaci, aby mu
vrátila jeho sponzorský dar. Rusňák, který je zároveň zetěm Babišovy náměstkyně Aleny
Schillerové, jíž v přecházejících dnech odmítl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nominovat jako
náhradu za Babiše v čele rezortu financí, se následně sám rozhodl ukončit členství v ANO. Den
po zveřejnění kauzy skončilo sedm osob ve vazbě, například advokátní koncipient Václav
Kvíčala či bývalí policisté Jakub Sloup a Jakub Patloka.
Telegraficky
- Dne 1 6. května informovala agentura ČTK, že Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) zatím
nebude hlasovat o novele zákona o registru smluv se senátními úpravami. PS PČR totiž
pracuje na novém kompromisním návrhu.
- Dne 1 7. května pokračovaly v centru Prahy a sedmi dalších českých městech
demonstrace z předcházejícího týdne proti ministru financí Andreji Babišovi (ANO) a
prezidentu Miloši Zemanovi.
- Dne 1 8. května prohlásil ministr financí Andrej Babiš (ANO), že návrh státního rozpočtu na
příští rok je hotov a předloží ho on, nikoliv jeho předpokládaný nástupce Ivan Pilný (ANO).
Počítá s deficitem 50 miliard korun.
- Dne 21 . května uvedl ředitel rýnovické věznice v Jablonci nad Nisou Vlastimil Kříž, že ještě
neobdržel prezidentskou milost pro odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.
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