Týden
v české politice (28. 8. – 3. 9. 2017)
Událost týdne:
30. srpna doporučil sněmovní mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovně PČR vydat předsedu
hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání
v souvislosti s 50milionovou dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Babiše rozhodnutí nepřekvapilo, kauzu znovu
označil za politickou. S tím se ztotožnilo i vedení ANO, které pro vydání poslanců nevidí důvod.
28. srpna bylo v Černínském paláci v Praze zahájeno každoroční týdenní setkání českých velvyslanců,
které se letos zaobíralo zejména vztahem ČR k EU.
28. srpna pověřil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) ministra financí Ivana Pilného (ANO), aby prověřil
postup Finanční správy v souvislosti s opavskou firmou FAU, o níž o den dříve hovořil
na zveřejněné nahrávce exministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. FAU následující den
vyhověla požadavku Pilného a zprostila mlčenlivosti Babiše, Finanční správu i ministerstvo financí.
Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček doručil Pilnému ještě tentýž týden analýzu k využívání
zajišťovacích
příkazů.
Firma
FAU
se
loni
v říjnu
dostala
do
insolvence
a následně byla poslána do konkurzu. FAU je vlastníkem skladu pohonných hmot v areálu přerovské
společnosti Precheza, která patří do holdingu Agrofert, jenž donedávna vlastnil Babiš. Babiš vyloučil, že
by v době svého ministrování zneužil Finanční správu k likvidaci FAU. Finanční správa uvedla, že pracuje
nezávisle, nikoliv na základě zadání.
29. srpna zahájila ČSSD v Brně předvolební kampaň, přičemž hlavními tématy pro Jihomoravský kraj jsou
zvýšení mezd, vylepšení dopravní infrastruktury či příprava na sucho. Premiér a lídr krajské kandidátky
Bohuslav Sobotka prohlásil, že ČSSD chce v Jihomoravském kraji zvítězit.
29. srpna ukončila sněmovní komise k únikům informací z policejních spisů výslechy svědků. Před komisí
vypovídali někdejší novinář MF Dnes Marek Přibil, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, předseda
Městského soudu v Praze Libor Vávra a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín.
1. září zahájila Občanská demokratická strana (ODS) horkou část své předvolební kampaně s názvem
„modrá vlna“. Členové ODS budou objíždět ČR ve 14 dodávkách s tvářemi krajských lídrů a osobně
oslovovat voliče s programem strany. V programu ODS prosazuje mimo jiné snížení daní, omezení
byrokracie či zvyšování mezd v době ekonomického růstu.
1. září vypovídal před soudem v kauze údajně nevýhodné privatizace podniku OKD premiér Bohuslav
Sobotka (ČSSD). Sobotka byl během privatizace v roce 2004 ministrem financí. Sobotka odmítl provinění
a uvedl, že pochybili jeho předchůdci, kteří rozhodli o snížení státního podílu v OKD na polovinu.
3. září představilo hnutí ANO volební program s heslem „Teď nebo nikdy“, v němž se staví proti přijetí
eura, vyslovuje se pro zrušení superhrubé mzdy a její nahrazení dvěma sazbami daně z příjmů ve výši 19
a 23,35 %. Program dále navrhuje zrušení možnosti ponechat si mandát poslance či senátora, pokud se
dotyčný stane členem vlády, snížení počtu ministrů z 16 na 13 či volbu senátorů v jednom kole.
3. září zahájilo předvolební kampaň hnutí Starostů a nezávislých (STAN) u vinohradu rulandského šedého
nad Valticemi na Břeclavsku, za symbol kampaně zvolili víno. V programu se STAN vyslovuje pro
zakotvení ČR v EU a NATO, občanské svobody i občanskou zodpovědnost.
Telegraficky
Dne 28. srpna informovala agentura ČTK, že se skupina senátorů vedená Václavem Chaloupkou (Občané patrioti)
obrátila na Ústavní soud ČR kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy.
Dne 30. srpna oznámil podnikatel a bývalý starosta obce Vraclav na Orlickoústecku Vladimír Boštík,
že se ve volbách 2018 hodlá ucházet o post prezidenta. Uvedl, že nasbíral 63 242 podpisů.
Dne 30. srpna oznámil předseda Strany svobodných občanů Petr Mach, že se rozhodl odstoupit z funkce
europoslance, neboť chce veškerý čas věnovat kampani strany před říjnovými sněmovními volbami.
Dne 1. září oznámila ministryně práce Michaela Marksová, že kraje dostanou z rezervy úřadů práce požadovaných
822 milionů korun na dofinancování loňského zvýšení platů v sociálních službách. Peníze by měly kraje obdržet
v říjnu.
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