Týden
v české politice (3. 4. – 9. 4. 2017)
Událost týdne:
4. dubna jmenoval prezident Miloš Zeman novým ministrem průmyslu a obchodu dosavadního náměstka
rezortu Jiřího Havlíčka, který ve funkci nahradil odvolaného Jana Mládka (oba ČSSD). Podle premiéra
Bohuslava Sobotky (ČSSD) stojí před Havlíčkem šest priorit, mezi něž patří prosazení zákona o
elektronických komunikacích či digitalizace průmyslu. Řešit bude muset i situaci těžební společnosti
OKD, která je v úpadku.
3. dubna oznámil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, že se nebude ucházet o vedení pražské
kandidátky ČSSD v podzimních sněmovních volbách, neboť neprosadil kandidátku, kterou sám postavil.
Dle dostupných informací Ludvík chtěl, aby na druhém místě figurovala jeho náměstkyně z ministerstva
Lenka Teska Arnoštová. Ta se však nakonec vešla jen do první pětky.
3. dubna informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že Jakub Kleindienst, jenž vede prezidentskou
volební kampaň Jiřího Drahoše, byl v minulosti členem dozorčí rady firmy ML Compet, která měla být
zapojena do korupční kauzy Davida Ratha související s manipulací zakázek ve Středočeském kraji.
Kleindienst tvrdí, že původně uvažoval o koupi společnosti a o nezákonném dění ve firmě nevěděl.
Drahoš chce situaci prověřit. Uvedl, že Kleindienst má stále jeho důvěru.
4. dubna si povolal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) britskou velvyslankyni v Praze Jane
Thompsonovou, aby s ní prodiskutoval rozsudek britského soudu z předcházejícího dne, který osvobodil
Brita, jenž loni v září ubil českého občana v Londýně. Muž uvedl, že jednal v sebeobraně, což Zaorálek
nepovažuje za důvěryhodné. Podle Thompsonové útok nesouvisel se zemí původu oběti. Následující den
zaslala ČR do Londýna diplomatickou nótu s žádostí o sdělení, jak by bylo možné verdikt zrevidovat.
4. dubna přehlasovala Poslanecká sněmovna PČR veto prezident Miloše Zemana týkající se novely zákona
o národních parcích. Svaz obcí Národního parku Šumava zamýšlí podat proti novele ústavní stížnost.
6. dubna postoupili poslanci mandátového a imunitního výboru případ týkající se nesrovnalostí
v majetkovém přiznání ministra financí Andreje Babiše (ANO) přestupkovému úřadu v pražských
Černošicích. Hrozí mu pokuta 50 tisíc korun. Babiš přiznal v majetkových přiznáních za rok 2014 o 26
milionů více než v nedávno zveřejněných zprávách auditorských společností EY a PwC. Podle Babiše je
nesoulad způsoben rozdílnou povahou a účelem obou dokumentů. Připustil také chybu účetní.
6. dubna uvedl prezident Miloš Zeman, že „vážně uvažuje“ o udělení milosti Jiřímu Kajínkovi, jenž byl
odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a pokus o vraždu. Zeman není o jeho vině přesvědčen.
Zdůraznil také, že Kajínek je za mřížemi již 20 let.
6. dubna sdělila sněmovní komise pro kontrolu činnosti armádní tajné služby, že v případě agenta
Vojenského zpravodajství zadrženého poblíž vily ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) v Praze 6 nebyl
porušen zákon. Agent podle komise v oblasti působil z jiných důvodů a o vilu se nezajímal.
8. dubna informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že pražský vrchní soud zrušil rozhodnutí soudu
nižší instance o zastavení stíhání firmy Agrotec v souvislosti s údajnou manipulací zakázek České pošty.
Došel k závěru, že Agrotec pouhým vypracováním etického kodexu nevynaložil veškeré možné úsilí, aby
zabránil protiprávnímu jednání svého zaměstnance.
Telegraficky
- Dne 5. dubna potrestal soud tři členy skupiny Ztohoven, kteří na podzim 2015 vyměnili prezidentskou
standartu na Pražském hradě za červené trenýrky, šestiměsíční podmínkou a pokutou 60 tisíc korun.
- Dne 6. dubna oznámil tiskový odbor ministerstva zahraničí, že ministr rezortu Lubomír Zaorálek
(ČSSD) odvolal z funkce generálního ředitele Českých center Jana Závěšického. Důvodem mají být
jeho vážná manažerská pochybení, což Závěšický odmítá.
- Dne 6. dubna oznámil prezident Miloš Zeman, že sněmovní volby vypíše v nejpozdějším možném
termínu, tedy 20. a 21. října.
- Dne 6. dubna sdělil předseda pražské KDU-ČSL a pražský radní Jan Wolf, že lidovce povede v Praze do
podzimních sněmovních voleb ministr kultury Daniel Herman.
© CEVRO, z. s. 2017
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Natálie Maráková

