Týden
v české politice (26. 1 2. 201 6 – 1 . 1 . 201 7)
Událost týdne:
28. prosince informoval server Seznam Zprávy, že podnikatel Pavel Sehnal obnovil pravicovou
politickou stranu Občanská demokratická aliance (ODA), známou především z 90. let. Obnovená
ODA má sídlo na adrese Sehnalovy skupiny SPGroup, do níž patří například pojišťovna Slavia či
realitní společnosti AAABYTY.CZ, a v jejím předsednictvu jsou kromě Sehnala další šéfové
SPGroup. Konkrétní politické plány zamýšlí Sehnal uveřejnit v druhé polovině ledna 201 7. Podle
dostupných informací zaregistroval Sehnal firmu na ministerstvu vnitra do rejstříku politických
stran a hnutí v září 201 6. V lednu se má Sehnal sejít se zakladateli původní ODA, Danielem
Kroupou a Pavlem Bratinkou, kterým se nelíbí, že Sehnal využil název strany bez jejich souhlasu.
26. prosince pochválil prezident Miloš Zeman ve svém tradičním vánočním projevu
ze zámku v Lánech dobrý stav české ekonomiky, dávající základ růstu životní úrovně obyvatel.
Opakovaně odmítl dobrovolné přijímání uprchlíků. V projevu se vyslovil i proti cenzuře
internetu, čímž pravděpodobně narážel na vznik útvaru spadajícího pod ministerstvo vnitra,
k jehož úkolům patří i boj proti dezinformacím v kyberprostoru. Ministerstvo v reakci na
Zemanova slova uvedlo, že Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které bude fungovat
od ledna, nebude cenzurovat obsah internetu ani médií. Ministerstvo hodlá přeložit Zemanovi
materiál shrnující činnost nového útvaru, aby vyvrátilo jeho obavy.
27. prosince informoval Zpravodajský portál Českého rozhlasu, že ministr financí Andrej Babiš
(ANO) navrhuje vybudování vládní čtvrti na konečné linky metra C v pražských Letňanech, kde
by mohlo výhledově sídlit až 1 1 tisíc úředníků různých rezortů. Podle Babiše by sloučení úřadů
přineslo kromě účinnější a snadnější komunikace a logistiky i úspory.
27. prosince informovala Česká televize, že pražský městský soud opakovaně zrušil osvobozující
rozsudek nad manželkou expremiéra Petra Nečase Janou Nečasovou a třemi bývalými
zpravodajci Milanem Kovandou, Ondřejem Páleníkem a Janem Pohůnkem v případu údajného
zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování tehdejší premiérovy manželky z osobních
důvodů. Případem se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 1 .
29. prosince uvedla agentura ČTK s odvoláním na Mladou frontu Dnes, že odvolací Vrchní soud
v Olomouci vyhověl žádosti Američana Kevina Dahlgrena, odsouzeného na doživotí
za čtyřnásobnou vraždu svých příbuzných v Brně-Ivanovicích v roce 201 3, a nařídil vypracovat
revizní psychiatrický posudek. Podle advokáta Richarda Spíška byl Dahlgren v době vraždy
nepříčetný. To však předchozí posudky neprokázaly. Pokud nový posudek uzná Dahlgrena za
nepříčetného, může skončit v psychiatrické léčebně namísto věznice.
29. prosince informovala agentura ČTK s odvoláním na údaje Českého statistického úřadu, že
cizinců v ČR stále přibývá a v současnosti tvoří asi 4,6 % obyvatel. Největší část imigrantů
pochází ze zemí EU, nejčastějšími zeměmi původu mimo EU jsou Ukrajina a Vietnam. Podle
demografů představují cizinci pro Česko významný zdroj pracovní síly i příliv mozk ů.
1 . ledna informovalo ministerstvo zahraničních věcí, že bývalý ředitel protokolu prezidentské
kanceláře Jindřich Forejt ukončí na vlastní žádost 2. ledna pracovní poměr
na ministerstvu. Již začátkem prosince opustil Forejt z osobních a zdravotních důvodů i post
ředitele hradního protokolu. Forejt se teoreticky stále může stát velvyslancem ve Vatikánu, pro
což se již vícekrát vyslovil prezident Miloš Zeman, neboť kandidát na post velvyslance nemusí
být zaměstnancem ministerstva. Kandidáta musí schvál it vláda a prezident a musí disponovat
bezpečnostní prověrkou na stupeň „ Tajné“ . Právě situace kolem Forejtovy prověrky je však
nejasná.
Telegraficky
- Dne 29. prosince informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu o výsledcích průzkumu
agentury Median pro Český rozhlas, podle nichž si 84 % Čechů přeje zachování přímé volby
prezidenta, což je o 6 % více než na jaře roku 201 5.
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