Týden
v české politice (1 6. 5. – 22. 5. 201 6)
Událost týdne:
1 9. května zamítl Ústavní soud (ÚS) stížnost novináře Janka Kroupy, který se domníval, že jej
odposlouchávala policie, aby zjistila zdroj jeho informací k údajné korupční kauze kvůli nákupu
obrněných transportérů Pandur. ÚS prohlásil, že se stížností nemůže zabývat, neboť dle zákona může
být podána až poté, co je odposlouchávaný o svém odposlouchávání oficiálně informován, což se
v případě Kroupy nestalo. Novinář t ento přístup označil za formalistický. ÚS zároveň připustil, že ta
část trestního zákoníku, které tuto problematiku ošetřuje, by mohlo být upravena, kupříkladu
stanovením maximální doby, po kterou je možné odkládat poskytnutí informace o odposlechu. J.
Kroupa o ni Úřad pro odhalování organizovaného zločinu požádal, nebylo mu však vyhověno.
1 6. května vydaly Židovská obec v Praze a Federace židovských obcí v ČR společné prohlášení, ve
kterém se ohradily proti projevům předsedy Senátu PČR Milana Štěcha (ČSSD) a předsedy Českého
svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky, které zazněly den předtím během pietní slavnosti
v Terezíně. Židovské organizace označily Štěchův projev za nacionalistický a protiněmecký a slova J.
Vodičky namířená proti uprchlíkům za xenofobní. Nic podobného by dle nich nemělo na vzpomínkové
akci zaznít. Předseda Senátu kritiku odmítl.
1 6. května uvedla mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci, že na ministerstvo vnitra a Útvar
pro ochranu ústavních činitelů byla podána žaloba kvůli nezákonnosti počínání, kterého se státní
složky dopustily, když nevpustily demonstranty na Hradčanské náměstí během návštěvy čínského
prezidenta v ČR. Podle právníka Jana Kalvody žalobu podali čtyři osoby, Martin Bursík, Kateřina
Jacques a další dva lidé, jejichž identitu nechtěl prozradit. Podle žalujících došlo zamezením přístupu
k omezení ústavně zaručeného shromažďovacího práva.
1 7. května zveřejnil Český rozhlas s odvoláním na policejní dokumenty informace o minulý týden
zadrženém Radku Holubovi, členu protikorupční policie. R. Holub je údajně podezřelý z vynášení
informací, které se týkaly vyšetřování případů v Nemocnici Na Homolce a Pražském dopravním
podniku. Podezřelý měl varovat ředitele Nemocnice před plánovanou domovní prohlídkou a předat
citlivé dokumenty týkající se kauzy třetí osobě.
1 7. května zveřejnila strana TOP 09 na svém webu seznam 1 6 opatření, které vláda přijala či navrhla
přijmout, jež podle nich „ omezují lidskou svobodu.“ Vláda dle strany není schopna efektivně řešit
„ skutečné potřeby občanů, proto se [ TOP 09] zavázala, že se pokusí zrušit všechny položky na
seznamu. Mezi problematickými opatřeními je uvedena elektronická evidence tržeb, pokuta za
urážení úřední osoby, cenzura internetu či kontrola veřejnoprávních médií ze strany NKÚ.
1 8. května oznámilo ministerstvo financí, že přijalo rezignaci generálního ředitele Celní správy ČR
Petra Kašpara. Své místo opustí k 30. červnu 201 6. Oficiálně se tak rozhodl ze zdravotních důvodů.
Podle serveru iDNES.cz by jeho odchod mohl být kvůli pomalé přípr avě celní správy na elektronickou
evidenci tržeb. Český rozhlas také připomněl, že k rezignaci došlo týden poté, co Útvar odhalování
korupce a finanční kriminality zadržel bývalého zaměstnance celní správy kvůli podezření na vynášení
informací z policejních spisů.
1 9. května informoval server Neovlivni.cz o podání trestního oznámení ministra financí Andreje Babiše.
Ministr Babiš měl údajně některým bankám nabízet výhodnější podmínky ve stycích se státem, ty
samé banky měly na oplátku poskytovat lepší obchodní podmínky společnostem, se kterými je Andrej
Babiš spřízněn. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka odmítl, že by od nástupu do ministerské funkce
Andrej Babiš pro Agrofert vyjednával „ podmínky úvěrového financování či jakékoli jiné záležitosti“ .
Podle něj se jedná o kampaň za účelem poškození Agrofertu i ministra Babiše.
Telegraficky
- Dne 1 7. května bylo oznámeno, že novým guvernérem České národní banky bude 25. června
jmenován Jiří Rusnok.
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