Týden
v české politice (14. 8. – 20. 8. 2017)
Událost týdne:
18. srpna rozjednal sněmovní mandátový a imunitní výbor žádost policie o vydání předsedy hnutí ANO
Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s
dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Další schůzi naplánoval výbor na 30. srpna. Hodlá na n kromě Babiše a
Faltýnka
pozvat
i
vyšetřovatele
případu
Pavla
Nevtípila
a dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha. Výbor, který chce dle předsedkyně Miroslavy
Němcové (ODS) věc uzavřít do 5. září, požádá také o celý vyšetřovací spis ke kauze. Babiš, jenž čelí
podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, již o den dříve požádal výbor, aby
mu policejní žádost poskytl. S tím by však dle Němcové musel souhlasit dozorující státní zástupce. Podle
informací serveru iROZHLAS.cz žádost podrobně popisuje převody akcií Farmy Čapí hnízdo mezi
Babišovými dětmi Adrianou a Andrejem, partnerkou Monikou a jejím bratrem Martinem Herodesem
s cílem znepřehlednit vlastnickou strukturu společnosti, aby dosáhla na 50 milionovou dotaci určenou
pro malé a střední podniky. Babiš měl dotační podvod řídit, Faltýnek při něm napomáhat. Babiš tato
obvinění důrazně odmítl. Uvedl, že dotace byla poskytnuta v souladu se zákonem.
15. srpna vypovídali před sněmovní komisí k únikům z policejních spisů premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)
a olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, jenž byl o den dříve zbaven mlčenlivosti. Sobotka podle
vlastního vyjádření diskutoval s komisí své kompetence ve vztahu ke Generální inspekci bezpečnostních
sborů (GIBS). Zdůraznil, že nefiguruje v žádné kauze úniku informací z trestněprávních spisů. Ištvan
odmítl, že by statní zastupitelství byla „slabým článkem“ systému. V týž den došlo k roztržce předsedy
komise Martina Plíška (TOP 09) se členem komise a místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR Radkem
Vondráčkem (ANO). Vondráček vyzval Plíška k rezignaci, neboť podle něj vyzradil novinářům neveřejné
informace týkající se žádosti policie o vydání poslanců ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka
k trestnímu stíhání. Podle Plíška se Vondráček snaží svést problémy hnutí ANO na jiné osoby.
O dva dny později odmítl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zbavit mlčenlivosti
nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, neboť žádosti komise podle Pelikána neobsahovaly „vážné
důvody“ nutné pro zbavení mlčenlivosti. Plíšek to považuje za Pelikánovu „obstrukci“.
16. srpna respektoval Senát PČR stanovisko své volební komise, podle nějž se dlouholetý předseda
Jazzové sekce Karel Srp nemůže stát členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, neboť byl
v roce 1968 členem Komunistické strany Československa. Nesplňuje proto podmínku spolehlivosti. Senát
tak
o
Srpově
nominaci,
kterou
navrhl
prezident
Miloš
Zeman,
ani nerozhodoval. Podle Srpa by požadavky neměly být vztahovány na komunisty z doby Pražského jara.
17. srpna schválil Senát PČR sněmovní úpravy své původní předlohy tzv. stykového zákona, jehož
existenci předvídá Ústava ČR a jenž především zakotvuje, že Poslanecká sněmovna
a Senát budou moci navzájem upravovat podobu ústavních a volebních zákonů tak, aby se dobraly
k předepsané shodě na jejich obsahu.
17. srpna představila ODS tzv. Vyšehradskou deklaraci, která zakotvuje 12 podmínek, při jejichž splnění
by strana byla ochotná vstoupit po říjnových sněmovních volbách do vlády. Deklarace obsahuje například
požadavek snížení daní, zrušení elektronické evidence tržeb (EET), zjednodušení daňového přiznání,
zjednodušení kontaktu mezi občany a státní správou, odmítnutí kvót na přerozdělování uprchlíků i
povinného přijetí eura či zvýšení výdajů na obranu na dvě procenta HDP během šesti let. Politickou i
finanční prioritou vlády by dle deklarace mělo být školství.
Telegraficky
- Dne 14. srpna schválil výbor hnutí STAN, že celostátním lídrem hnutí bude v nadcházejících volbách
poslanec Jan Farský, který bude stát i v čele pražské kandidátky. Výbor schválil
i konečné složení všech kandidátních listin. Předseda STAN Petr Gazdík povede kandidátku ve
Zlínském kraji.
- Dne 17. srpna zveřejnila Kancelář prezidenta ČR krátkou zprávu o zdravotním stavu prezidenta Miloše
Zemana, podle níž je Zemanův stav „velmi dobrý“. Trpí jen na neuropatii dolních končetin.
- Dne 19. srpna oznámil bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, že překročil hranici
50 tisíc podpisů nutnou pro kandidaturu na post prezidenta.
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