Týden
v české politice (29. 1. – 4. 2. 2018)
Událost týdne:
3. února oznámilo česko-romské sdružení Konexe, že podalo trestní oznámení na předsedu SPD
Tomia Okamuru kvůli jeho výrokům z předchozího týdne, jež se týkaly romského koncentračního
tábora v Letech u Písku. Okamura v DVTV prohlásil, že tábor nebyl oplocený a lidé se tam mohli
volně pohybovat. O několik dnů později se Okamura omluvil za tvrzení, že tábor nebyl oplocený.
Zopakoval však, že ho většinou nikdo nehlídal. Podle Konexe jsou Okamurovy výroky popíráním
genocidy.
30. ledna informoval předseda hnutí STAN Petr Gazdík po zasedání celostátního výboru hnutí, že
STAN podpoří v letošních volbách do Senátu PČR rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. Ten
zvažuje dle serveru Echo24.cz kandidovat jako nestraník s podporou stran od středu napravo. Podle
hnutí STAN bude Senát PČR pojistkou proti nedemokratickému vývoji v ČR, který hrozí zejména kvůli
rýsující se vládní spolupráci ANO, KSČM a SPD. Podle Gazdíka by vyjednávání o vládě usnadnilo,
kdyby premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) netrval na premiérském postu, protože žádná
demokratická sněmovní strana nechce jít do vlády s trestně stíhaným politikem.
31. ledna oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po jednání vlády, že memorandum o těžbě
lithia je neplatné. Zkritizoval ministra průmyslu Tomáše Hünera (za ANO) za to, že v předchozím týdnu
uvedl, že ČR uzavře s firmou European Metals Holding dodatek k dohodě, kterou uzavřel již Hünerův
předchůdce ve funkci Jiří Havlíček (ČSSD). Podle Babiše měl Hüner pouze dojednat právní
nezávaznost dokumentu. I na základě ujištění o neplatnosti memoranda prohlásil následující den
předseda KSČM Vojtěch Filip po schůzce s Babišem, že KSČM se vrací k jednání s hnutím ANO o nové
vládě.
31. ledna oznámil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, že SPD zaplatila 7,4 milionu korun společnosti
Play Net za mediální poradenství a předvolební analýzy v souvislosti s loňskými sněmovními volbami.
SPD tak zaplatila za služby výrazně více než vítězné hnutí ANO či Piráti, kteří ve volbách skončili
s obdobným výsledkem. Okamura byl předchozí den kritizován za netransparentní financování
kampaně, neboť nejprve odmítl zveřejnit příjemce peněz. Úřad pro dohled nad hospodařením
politických stran hodlá finanční transakce prověřit.
2. února vyzvali pražští Piráti náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), aby odstoupil z funkce.
Důvodem má být špatný stav pražských mostů, zejména pak Libeňského mostu, a situace v městské
firmě Technická správa komunikací (TSK), která údržbu mostů zanedbává. Opoziční ODS a TOP 09
požadují, aby kromě Dolínka odstoupilo celé vedení Prahy. Dolínek v reakci uvedl, že se jedná o
záležitost technickou a odbornou, nikoliv politickou. Stav mostů je dle něj výsledkem vlády Prahy
v posledních dvaceti letech.
3. února informoval sever ČTK s odvoláním na rozhovor premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) pro
deník Právo, že Babiš připustil možnost předčasných voleb, pakliže jeho vláda opětovně nezíská
důvěru. Volby by se dle něj mohly konat letos na podzim. Následující den reagovali na výrok úřadující
předseda ČSSD Milan Chovanec, který jej označil za přípravu na druhé kolo jednání o vládě, a
předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle nějž Babiš vyvíjí tlak na ČSSD.
Telegraficky
- Dne 29. ledna oznámila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), že
ministerstvo financí vyjmulo farmu Čapí hnízdo z evropského financování.
- Dne 29. ledna jmenoval prezident Miloš Zeman 12 rektorů veřejných vysokých škol a univerzit.
- Dne 31. ledna jmenoval prezident republiky Miloš Zeman 25 soudců.
- Dne 1. února byl jmenován do funkce šéfa protokolu Kanceláře prezidenta republiky Vladimír
Kruliš.
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