Týden
v české politice (1. 1. – 7. 1. 2018)
Událost týdne:
5. ledna uvedli poslanci ze sněmovního mandátového a imunitního výboru, že zpráva Evropského
úřadu pro boj proti podvodům o farmě Čapí hnízdo odpovídá policejnímu spisu. Zpráva pracuje
s termíny „dotační podvod“ a „poškozování zájmů EU“, nekonstatuje však trestnost žádné osoby,
jelikož to nespadá do pravomocí evropského úřadu. Závěr zprávy, který doporučuje vyjmutí farmy
Čapí hnízdo z projektů financovaných EU, byl zveřejněn předchozí den ministerstvem financí, a to
navzdory doporučení městského státního zastupitelství v Praze, které navrhlo zprávu
nezveřejňovat. V souvislosti s Čapím hnízdem jsou trestně stíháni mimo jiné premiér Andrej Babiš
(ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Týž den požádali Babiš i Faltýnek
prostřednictvím svých právních zástupců o posunutí termínu účasti na jednání sněmovního
mandátového a imunitního výboru, který se má následující týden kauzou zabývat. Babiš také
začátkem týdne oznámil, že společnost Agrofert, kterou dříve vlastnil a pod níž patřila farma Čapí
hnízdo, podala stížnost k soudnímu dvoru EU. Později odpoledne předsedkyně výboru rady
Regionálního operačního programu Střední Čechy a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová
uvedla, že výbor se bude zabývat vyjmutím farmy Čapí hnízdo z evropského financování 16. ledna.
2. ledna oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), že návrhy na změnu jednacího řádu vlády považuje
za praktické. Opozice se změnou řádu naopak nesouhlasí, neboť má obavu z nedostatečného
přístupu veřejnosti k informacím. Dle Babiš však bude vláda transparentní.
3. ledna předložila pirátská strana novelu zákona týkající se povinného zveřejňování smluv
v internetovém registru. Požadují, aby energická společnost ČEZ a další státní firmy, stejně jako
soukromé firmy, povinně zveřejňovaly smlouvy v registru.
4. ledna prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s Asociací krajů, že hodlá zrušit nařízení,
jímž k začátku roku 2017 zvedla minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) minimální plat řidičů
linkových autobusů. Nedomnívá se, že by měl premiér rozhodovat o platech řidičů soukromých
přepravců. Později na prohlášení reagovali odboráři a přepravci s tím, že Babišův záměr by vedl ke
snížení platů, což by vyvolalo protesty a následný odchod řidičů z oboru. Následující den Babiš
oznámil, že se nařízení měnit nebude.
5. ledna rozhodlo hnutí ANO vyměnit na Vysočině svého náměstka, hejtmana pro ekonomiku
Josefa Pavlíka, který měl být údajně členem Lidových milicí. Odchod navrhovala ČSSD i ODS, se
kterými je ANO v krajské koalici. Na postu by ho měl vystřídat dosavadní krajský zastupitel Martin
Kukla (ANO).
5. ledna vyšlo najevo z majetkového přiznání hradního kancléře Vratislava Mynáře, které poprvé
zveřejnil, že vlastní akcie Unipetrolu a Pražské teplárenské, na 125 pozemků po celé ČR a byty
v Praze a Brně. Některé mají hodnotu několika desítek milionů korun. Mynář majetkové přiznání
zveřejnil až na základě rozhodnutí soudu, který minulý rok potvrdil, že se povinnost zveřejnění
vztahuje i na hradního kancléře.
6. ledna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že v případě, že jeho vládě nebude vyjádřena důvěra
v prvním kole, bude i při sestavování druhé vlády opět preferovat model menšinového kabinetu.
Telegraficky
- Dne 2. ledna uvedl místopředseda ČSSD Jan Birke, že nebude obhajovat svůj post na
nadcházejícím sjezdu strany.
- Dne 5. ledna ukázala analýza společnosti Monitora Media, že prezident Miloš Zeman dominuje
v počtu zmínek ve všech typech médií.
- Dne 6. ledna obhájil post předsedy Pirátské strany Ivan Baroš na celostátním fóru Pirátské
strany.
- Dne 7. ledna oznámil prezident Miloš Zeman, že pokud by neuspěl v prvním kole prezidentských
voleb, nebude ve druhém kole hlasovat pro žádného z kandidátů.
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