Týden
v české politice (1 3. 3. – 1 9. 3. 201 7)
Událost týdne:
1 5. března projednávala Poslanecká sněmovna PČR na návrh předsedy TOP 09 Miroslava
Kalouska bod „ Daňové podvody ministra financí“ . Závěrečné usnesení ukládá ministru financí a
předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby dokonce dubna objasnil své příjmy, kt eré
v minulosti vynaložil na nákup korunových dluhopisů skupiny Agrofert a aby vyvrátil podezření
týkající se daňových úniků v souvislosti s jeho obchody s Agrofertem. Pokud Babiš požadavky
nesplní, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) má vyvodit blíže nespecif ikované důsledky. Poslanci
také podpořili dřívější usnesení rozpočtového výboru, podle nějž mohl být při emisi korunových
dluhopisů v roce 201 2 obcházen zákon, a proto by ji dle výboru měla prověřit daňová správa.
Finanční správa dle vlastního vyjádření poskytne rozpočtovému výboru souhrnné informace k
prověření korunových dluhopisů, odmítla však měnit stávající správní praxi v této otázce, neboť
to shledává nadbytečným a požadavek podle ní přesahuje kompetence rozpočtového výboru.
Babiš se předcházející den snažil připojit návrh na zdanění korunových dluhopisů k daňové
novele zákona zvýhodňující dárce krve a kostní dřeni. Předkladatelé z opoziční TOP 09 a STAN
však novelu stáhli, neboť by dle nich zdanění korunových dluhopisů nemělo být řešeno v rámci
této novely. Babiš považuje veškerá obvinění za manipulace a lži, své příjmy a transakce
s Agrofertem však ve stanoveném termínu vysvětlí.
1 4. března uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO), že jeho rezort bude reagovat na
schválení evropské směrnice zpřísňující držení některých střelných zbraní vypr acováním
vlastního návrhu, který by umožnil ponechat si některé zbraně, jež směrnice zakazuje. Podle
ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) není zapotřebí , aby ministerstvo obrany řešilo
problematiku, jíž se dlouhodobě zabývá ministerstvo vnitra.
1 6. března napadlo 20 senátorů v čele s místopředsedou Senátu PČR Jaroslavem Kuberou (ODS)
a Ivo Valentou (za Stranu soukromníků) prostřednictvím ústavní stížnosti protikuřácký zákon,
jenž má platit od konce května. Absolutní zákaz kouření v pohostinských zařízeních či na
nástupištích podle nich nepřiměřeně ovlivňuje svobodu občanů.
1 6. března rozhodl pražský městský soud, že nevpuštění protičínských demonstrantů na
Hradčanské náměstí během loňské pražské návštěvy čínské hlavy státu neporušilo ústavou
garantované právo na shromažďování, neboť cílem opatření bylo zajistit bezpečnost osob
nacházejících se na místě. Žalobci, k nimž patří i bývalý místopředseda vlády Martin Bursík,
s verdiktem nesouhlasí a obrátí se na Nejvyšší správní soud.
1 7. března informovala agentura ČTK, že podle březnového volebního modelu agentury STEM
by volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) vyhrálo hnutí ANO s 27 % hlasů. Na druhém
místě by skončila ČSSD (1 5,5 % ) a třetí by se umístila KSČM (1 3,9 % ). Do PS PČR by se dostala
ještě KDU-ČSL (7,6 % ), ODS (7,3 % ), TOP 09 (6,7 % ) a Piráti (5,5 % ), kteří dosáhli svého nejlepšího
výsledku v průzkumech od posledních voleb před čtyřmi lety. Následující den uvedl předseda
Pirátů Ivan Bartoš na celostátním fóru strany, že Piráti budou usilovat o zisk 1 0 % hlasů voličů.
1 8. března schválily celostátní konference KDU-ČSL a vedení hnutí Starostů a nezávislých
(STAN) vytvoření společné koalice pro podzimní sněmovní volby. Na lidovecké konferenci
hlasovalo pro koalici 39 delegátů, 31 nesouhlasilo. V nadcházejícím týdnu musí koalici, jež ke
vstupu do Sněmovny potřebuje získat alespoň 1 0 % hlasů voličů, potvrdit i sněm STAN.
Telegraficky
- Dne 1 3. března informoval server Neovlivní.cz, že bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího
Rusnoka Karel Štogl se rozhodl ucházet o prezidentských post v lednových volbách.
- Dne 1 5. března byl jmenován ředitelem zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf
Jindrák, který na tomto postu nahradil Hynka Kmoníčka, jenž se stal velvyslancem v USA.
Jindrák v minulosti působil jako velvyslanec v Maďarsku, Rakousku či Německu.
- Dne 1 8. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vl k, který v letech 1 991 až 201 0
působil jako pražský arcibiskup.
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