Týden
v české politice (1 6. 1 . – 22. 1 . 201 7)
Událost týdne:
1 8. ledna informovalo pražské vrchní státní zastupitelství, že předalo podnět ministru
spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO) k podání stížnosti k Nejvyššímu soudu kvůli zrušení
rozsudku v korupční kauze exhejtmana Davida Ratha, jenž byl zrušen na základě údajně
nezákonných odposlechů. Následující den informovala agentura ČTK, že podnět k podání
stížnosti podal Pelikánovi i Rath, který si kromě nezákonných odposlechů stěžuje na porušení
místní příslušnosti soudu a státního zastupitelství, neboť jeho případem se zpočátku zabývali
ústečtí žalobci a ústecký soud, ačkoliv údajná trestná činnost se měla vztahovat
ke Středočeskému kraji, popřípadě Praze. Začátkem téhož týdne také rozhodl Krajský soud
v Praze, že druhá část kauzy Davida Ratha, týkající se manipulace veřejných zakázek
Středočeského kraje a krajských nemocnic, se vrátí k došetření.
1 7. ledna přehlasovala Poslanecká sněmovna PČR veto Senátu PČR a prosadila zákon
o rozpočtové odpovědnosti, zavádějící opatření proti zadlužování veřejných rozpočtů. Senát již
dříve avizoval, že se v případě schválení zákona obrátí na Ústavní soud ČR, neboť zákon je podle
něj neústavní ve vztahu k obcím.
1 8. prosince pokračoval pražský obvodní soud v projednávání žaloby bývalé somálské
studentky, která po Střední zdravotnické škole v Praze 1 0 žádá omluvu a 60 tisíc korun
za nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání. Dívka tvrdí, že ji škola donutila ukončit studium
poté, co si odmítla sundat pokrývku hlavy, tzv. hidžáb. Ředitelka školy to odmítá a argumentuje,
že dívka nemohla k výuce nastoupit, neboť nedodala potřebné dokumenty. Škola nicméně trvá
na svém právu určit pravidla oblékání. Kvůli narušování jednání ze strany odpůrců islámu se
soudkyně rozhodla vykázat veřej nost ze soudní síně.
1 9. ledna schválil Senát PČR beze změn tzv. protikuřácký zákon, zavádějící úplný zákaz kouření
v restauracích, divadlech, kinech či na nástupištích. Pokud zákon podepíše prezident Miloš
Zeman, který to již přislíbil, začne platit na konci května letošního roku.
1 9. ledna schválila jednomyslně sněmovní komise k reorganizaci policie text své závěrečné
zprávy. Komise se setká ještě koncem ledna kvůli doprovodným usnesením. Se zprávou budou
následně v plénu seznámeni poslanci a ve stejný den bude i zveřejněna na stránkách
Poslanecké sněmovny PČR.
22. ledna představila Strana zelených svůj dlouhodobý program, jenž mimo jiné zakotvuje
princip ekologické daňové reformy, který zavádí vyšší daně pro firmy těžící neobnovitelné
zdroje, a naopak zvýhodňuje podnikání šetrné k životnímu prostředí. Program zahrnuje i aktivní
volební právo od 1 6 let, omezení poslanecké imunity či možnost uzavření manželství mezi
osobami stejného pohlaví. Zelení oznámili, že jejich volebními partnery pro podzimní volby
budou hnutí Změna a bývalí členové již neexistujícího Hnutí Zelení. Předcházející den strana
uvedla, že přestává používat zkratu SZ. Nově bude zkrácenou verzí název Zelení, a to kvůli větší
srozumitelnosti.
Telegraficky
- Dne 20. ledna ukončil své působení v ČR americký velvyslanec Andrew Schapiro. Schapiro
odešel z postu v den inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, neboť byl
tzv. politickým velvyslancem, jmenovaným na základě úzkých vztahů s předchozím
prezidentem Barackem Obamou.
- Dne 20. ledna informovala agentura ČTK, že více než 1 60 signatářů Charty 77 žádá
v otevřeném dopise českou vládu, aby se zasadila o dodržování lidských práv v Číně a o
propuštění vězněného čínského disidenta a nositele Nobely ceny za mír Liou Siao-poa.
- Dne 22. ledna obhájil Petr Mach funkci předsedy Strany svobodných občanů. V prosinci 201 6
přitom rezignoval, neboť nesouhlasil s tím, aby hlavním či výlučným bodem programu
Svobodných bylo vystoupení ČR z EU. Nová volba předsedy tak podle něj byla i volbou
o dalším směřování strany.
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