Týden
v české politice (11. 9. – 17. 9. 2017)
Událost týdne:
12. září zopakoval prezident Miloš Zeman po setkání se svým německým protějškem Frankem-Walterem
Steienmeierem na Pražském hradě svůj negativní postoj k přijímání uprchlíků. Zdůraznil, že ČR projevuje solidaritu
prostřednictvím pomoci v zemích původu. Pomoc ve zdrojových zemích je důležitá i dle Steinmeiera, stejně tak je dle
něj ale nutné respektovat rozhodnutí Evropského soudního dvora, který nedávno zamítl žaloby Slovenska a
Maďarska proti systému povinného přerozdělování migrantů na základě unijních kvót. Zeman se dále vyslovil pro
zrušení protiruských sankcí. Dle Steinmeiera bude možné přistoupit ke zrušení sankcí až poté, co pokročí mírový
proces na Ukrajině.
11. září přerušila vláda jednání o rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 50 miliard korun. Definitivně
schválit by ho měla za dva týdny. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) by výsledek rozpočtu mohl být
pozitivní i díky čerpání eurodotací. Schodek však kritizuje pravicová opozice. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek
označil rozpočtovou politiku vlády za politiku „rozežraného a neefektivního státu“. Poslanec Jan Skopeček (ODS)
označil schodek za výsledek neschopnosti vlády správně využít předchozího pozitivního ekonomického vývoje.
11. září se dohodly koaliční strany, že od listopadu vzrostou platy učitelů o 15 % a platy ostatních zaměstnanců
veřejné správy o 10 %. 10% zvýšení výdělků se vztahuje i na vojáky a příslušníky bezpečnostních složek. Ministr
financí Ivan Pilný (ANO) kvůli růstu platů navýšil příjmovou stranu navrhovaného rozpočtu o 21 % oproti návrhu
z června.
11. září informovala agentura ČTK, že obdržela otevřený dopis od zástupců Národního divadla, v němž si stěžovali
na to, že ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek narušil svou návštěvou přípravu zaměstnanců
divadla na vystoupení a že zde přednesl agitační projev. Zaorálek kritiku odmítl s tím, že přišel na žádost odborů
spojených s Národním divadlem, neboť vládní koalice právě projednávala jejich platy. Odboráři dopis následně
odsoudili jako „mediální kampaň“ vedenou proti Zaorálkovi.
12. září zamítl kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) žalobu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana
proti náměstkovi olomouckého vrchního státního zástupce Pavlovi Komárovi. Dle NSS Komár sice chyboval, když
v loňském červnu informoval média o předvolání původců reorganizace policie, policejního prezidenta Tomáše
Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho, nedopustil se však zásadního provinění.
14. září zrušil pražský vrchní soud rozsudek v kauze vyzrazení utajované zprávy BIS, který uložil někdejší šéfce
kabinetu premiéra Petra Nečase Janě Nečasové 1,5letou podmínku a tříletý zákaz činnosti s přístupem k utajovaným
informacím a lobbistovi Ivo Rittigovi a jeho advokátovi Davidu Michalovi devítiměsíční podmínku. Dle odvolacího
senátu je nutno předložit další důkazy.
14. září přijal prezident Miloš Zeman předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na Pražském hradě, s nímž jednal o
Babišově předchozím působení v čele ministerstva financí i o kauze Čapí hnízdo, kvůli níž byl Babiš vydán
k trestnímu stíhání. Podle Babiše Zeman během schůzky zopakoval, že premiérem jmenuje vítěze voleb. Babiš dodal,
že se Zemanem nehodlá spolupracovat v rámci prezidentských voleb v roce 2018.
15. září informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, že šéf rezortu Jiří Havlíček potrestal svého náměstka Karla
Novotného (oba ČSSD) udělením výtky a odebráním čtvrtletních odměn za jeho hanlivý výrok na adresu Romů na
Facebooku. Uvedl v něm, že Romové jsou „otravní a k ničemu“. Za výrok se Novotný omluvil a nabídl rezignaci.
15. září informovala agentura ČTK o výsledcích průzkumu agentury STEM/MARK, z nichž vyplývá, že 59 % voličů
rozhodne o tom, které straně dá svůj hlas, až týden před volbami. 47 % respondentů činí rozhodnutí na základě
konkrétních návrhů a programů stran, 29 % dotázaných na základě osobností strany a 22 % dle ideového směřování
strany.
Telegraficky
- Dne 13. září schválila Poslanecká sněmovna PČR hospodářskou a obchodní dohodu CETA, která odstraňuje
většinu cel a průmyslových poplatků mezi zeměmi EU a Kanadou.
- Dne 13. září skončila poslední řádná schůze Polanecké sněmovny PČR před říjnovými sněmovními volbami.
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