Týden
v české politice (9. 5. – 1 5. 5. 201 6)
Událost týdne:
11. května byl zahájen zásah Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), během
kterého byli zadrženi někteří současní i bývalí pracovníci policie. Média spekulovala, že jednalo
o detektiva protikorupčního útvaru Police ČR Radka Holuba, bývalého policistu Igora Gáboríka a
bývalého celníka Pavla Šímu. Následujícího dne byla prohledána kancelář státní zástupkyně pro
Prahu Dagmar Máchové. Podle České televize měli zadržení kontakty na pražskou mafii. Dne 14.
května soudce Martin Dostál oznámil, že dva ze zadržených byli vzati do vazby. K případu se 12.
května vyjádřil i ministr vnitra Milan Chovanec, když prohlásil, že bude požadovat vysvětlení,
proč v případu, který se týkal kriminality v rámci policie, zasahoval ÚOOZ a ne Generální inspekce
bezpečnostních složek (GIBS). Podobně se vyjádřili i někteří poslanci a požadovali uskutečnění
jednání, které by se kompetencemi ÚOOZ a GIBS zabývalo.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v neděli 15. května uvedl, že určení policejní složky, která
se určitou kauzou zabývá, záleží na dozorujícím žalobci, jenž při svém rozhodování bere do úvahy
mnoho různých okolností. P. Zeman zároveň prohlásil, že jej překvapil zájem politiků o formu
vyšetřování, nikoliv o fakt, že možná docházelo k únikům informací z justice a policie.
1 1 . května schválila vláda příspěvek pro zaměstnance společnosti OKD, kteří se v důsledku
špatné finanční situace podniku ocitnou bez práce. Podle délky pracovního poměru a věku
příslušného pracovníka bude po dobu t ří měsíců až pěti let vyplácen příspěvek ve výši až 8000
Kč. Předsedové opozičních TOP 09 a ODS rozhodnutí kritizovali. Podle nich by stát neměl
problémy řešit tvorbou nových zákonů na míru konkrétních případů, ale využitím již existujících
prostředků v rámci systému.
1 1 . května zveřejnily Lidové noviny informace o dokončení prověrky dotace ve výši 50 milionů
udělené farmě Čapí hnízdo, na které pracovali zaměstnanci ministerstva financí. Auditoři ve
výsledné zprávě uvedli, že osobní provázanost Čapího hnízda a Agrofertu je dol ožená výroky
ministra Babiše v Poslanecké sněmovně PČR, to však není porušením dotačních podmínek. Zda
k porušení skutečně došlo, tedy zdali bylo Ptačí hnízdo fakticky napojeno na koncern Agrofert,
auditoři dle zprávy prošetřit nemohli, jelikož nemohou zkoumat firmy, které nedostaly dotaci.
1 5. května se ministr kultury Daniel Herman zúčastnil výročního sudetoněmeckého sjezdu
v Norimberku a přednesl na něm zdravici. Jednalo se o první případ, kdy člen české vlády osobně
navštívil setkání sudetských Němců. Přítomnost českého ministra byla pozitivně přijata na obou
stranách. Pouze KSČM vyzvala D. Hermana kvůli účasti na sjezdu k okamžité rezignaci.
Telegraficky
- Dne 1 0. května představil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) strategii
zdravotnictví do roku 201 7. Mělo by dojít ke zvýšení plat ů i reformě vzdělávání
zdravotníků. Cílem navrhovaných opatření má být zastavení odchodů zdravotnických
zaměstnanců ze zdravotnictví.
- Dne 1 0. května odmítl pražský soud poskytnutí zadostiučinění ve výši 23 milionů korun
bývalému ministru dopravy Vítu Bártovi. Prostředky měly pokrýt nemajetkovou újmu,
kterou V. Bárta utrpěl kvůli svému stíhání za korupci. Soudkyně žalující straně přiznala
pouze odškodnění ve výši 1 6 tisíc korun jako náhradu nákladů na právní zastoupení.
- Dne 1 2. května byli na Pražském hradě jmenováni tři noví rektoři českých vysokých škol –
Kamil Kuča (Univerzita Hradec Králové), Josef Salač (Policejní akademie) a Bohuslav
Přikryl (Univerzita obrany v Brně).
- Dne 1 4. května se konal sjezd KSČM. Předsednický post po jedenácti letech v úřadu obhájil
Vojtěch Filip.
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