Týden
v české politice (4. 3. – 10. 3. 2019)
Událost týdne:
7. března se v Bílém domě ve Washingtonu setkal premiér Andrej Babiš (ANO) s americkým
prezidentem Donaldem Trumpem. Trump pochválil ČR jako inovativní zemi, které se
hospodářky daří a která je schopná efektivně bojovat proti kybernetickým hrozbám. Babiš a
Trump jednali o obchodě nebo o energetice. Ve společném prohlášení podpořili svrchovanost a
územní celistvost Ukrajiny stejně jako pokračování sankcí proti Rusku. O den dříve navštívil
Babiš sídlo CIA, kde jednal s ředitelkou Ginou Haspelovou.
4. března zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého by
v únoru šlo k volbám do Evropského parlamentu 28 % oprávněných voličů v ČR. Nejvíce hlasů by
získalo hnutí ANO, a to 26 %. Na druhém místě by se 16 % skončila ODS a na třetím místě s 11, 5 %
Piráti.
4. března uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), že vláda se k poslaneckému
návrhu ústavní změny na zavedení klouzavého mandátu postavila neutrálně. Klouzavý mandát
prosazují Piráti, podle nichž by členové vlády po dobu výkonu ministerské funkce neměli být
zároveň členy Poslanecké sněmovny PČR. Za poslance, který by se stal členem vlády, by
nastoupil náhradník.
6. března prohlásil předseda tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä na setkání s primátorem
Prahy Zdeňkem Hřibem (Piráti), že ČR, a zejména sametová revoluce z roku 1989, jsou pro
Tibeťany inspirací v jejich boji za svobodu. Dokazují totiž, že i malý národ bojující proti velké
zemi, může zvítězit. Sanggjä ocenil, že na pražském magistrátě a na dalších 700 radnicích,
školách či organizacích v ČR bude letos opět viset tibetská vlajka.
6. března jednal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě s ruskou delegací vedenou
ministrem průmyslu Denisem Manturovem. Zeman ocenil vývoj ekonomické spolupráce
s Ruskem. Podle ruské agentury TASS měl Zeman s Manturovem hovořit i o ruské účasti na
modernizaci jaderných elektráren Temelín a Dukovany nebo na projektu plavebního kanálu
Dunaj-Odra-Labe. Následující den informoval server Deník N, že jeden ze členů Manturovy
delegace nebyl vpuštěn do ČR. To Zeman na TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem
označil za „hloupou provokaci“. Podle serveru je zmíněný muž na seznamu nežádoucích osob a
je spolupracovníkem ruských tajných služeb.
7. března zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu v sídle Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS), na radnici Brna-střed, v bytě a prostějovské vile prvního
místopředsedy ANO a poslance Jaroslava Faltýnka či v pražském sídle společnosti Kapsch,
která v ČR provozuje mýtný systém. Policie prohledala též byt generálního ředitele společnosti
Kapsch Karla Feixe. Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda uvedl,
že razie detektivů souvisela s některými veřejnými zakázkami, kterými se zabýval ÚOHS, včetně
zakázky na mýtný systém, který v ČR provozuje společnost Kapsch od roku 2007. Faltýnek
připustil, že jednal se zástupci společnosti Kapsch a scházel se i zástupci ÚOHS s cílem vypsání
tendru. Deník Právo však zveřejnil část policejních odposlechů, na kterých Faltýnek předsedovi
ÚOHS Petru Rafajovi mimo jiné říká, že je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch. Policie
obvinila později v témže týdnu devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání
výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Pět mužů bylo vzato do
vazby, mezi nimi i radní a bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula (ANO), který je
sponzorem ANO a zasedá i v dozorčí radě ČD Cargo a na ÚOHS.
9. března uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka, že smlouvy uzavřené mezi ČR
a Velkou Británií zůstanou v platnosti i po brexitu. Nahradit by měly například evropský zatýkací
rozkaz, který by v případě brexitu bez dohody pro Británii neplatil.
10. března přijela do ČR česká rodačka, diplomatka a politička Madeleine Albrightová na
několikadenní návštěvu. V následujícím týdnu má v Praze představit knihu s názvem „Fašismus:
Varování“ a zúčastnit se oslav na Pražském hradě k 20. výročí vstupu ČR do NATO.
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