Týden
v české politice (22. 5. – 28. 5. 2017)
Událost týdne:
24. května jmenoval prezident Miloš Zeman Ivana Pilného nástupcem Andreje Babiše (oba ANO) na postu
ministra financí. Babiše z funkce Zeman odvolal na žádost premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).
Místopředsedou vlády se namísto Babiše stal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Pilný již
avizoval, že nemá v úmyslu měnit personální obsazení rezortu financí ani Finanční správy. Již předchozí
den po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že rozpočet na rok 2018 navržený Babišem se
schodkem 50 miliard korun považuje za rozumný. Například ODS považuje tento schodek v době růstu za
nepřijatelný. Podle ČSSD v rozpočtu chybí miliardy korun napříč všemi rezorty.
22. května sdělil premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, že navzdory požadavku jihočeské ČSSD není
podle stanov strany možné svolat rozhodčí řízení kvůli vyškrtnutí jihočeského exhejtmana Jiřího Zimoly
z kandidátky do sněmovních voleb.
23. května byl na základě prezidentské milosti propuštěn z rýnovnické věznice v Jablonci nad Nisou Jiří
Kajínek, odsouzený v roce 1998 za dvojnásobnou vraždu na doživotí. Na Kajínka před věznicí čekali
novináři, jimž mimo jiné sdělil, že doufá v obnovu procesu.
23. května prohlásil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, že ANO nikdy nepřijalo dar v hodnotě 1,1 milionu
korun od podnikatele Davida Rusňáka. Právě to je dle Babiše důvodem, proč dar chybí ve výroční zprávě
ANO za rok 2014 i v účetnictví. Darovací smlouva se sice našla, není na ní však Babišův podpis a dle
Babiše je tak neplatná. Babiš nařídil audit, který má zjistit, zda brněnská organizace ANO získala věci
z daru nebo ne. Hospodařením ANO se na návrh ODS bude zabývat i kontrolní výbor Poslanecké
sněmovny PČR. Rusňák byl v předchozím týdnu vyslýchán kvůli kauze úniku informací z policejních spisů.
Předseda ANO Andrej Babiš následně nařídil, aby jihomoravská organizace dar Rusňákovi vrátila.
24. května informoval server Seznam Zprávy, že podle květnového volebního modelu agentury Median
ztratily ČSSD i ANO v důsledku vládní krize voličské preference. ČSSD přišla zhruba o 4 % voličů, ANO o
1,5 %. Téměř všechny ostatní strany zastoupené v Poslanecké sněmovně PČR posílily. Podle Medianu
Sobotka získal sympatie liberálních voličů, kteří však nejsou voliči ČSSD. Babiš naopak ztratil některé
liberální příznivce, ale nejspíš přilákal konzervativnější voliče sociálních demokratů. Podle modelu by
ANO volby vyhrálo s 26 % hlasů, ČSSD by se 14 % skončila druhá. V důsledku krize klesla mírně oproti
dubnu i popularita prezidenta Miloše Zemana z 37 % na 35 %.
26. května přijal premiér Bohuslav Sobotka rezignaci ministryně školství Kateřiny Valachové (oba ČSSD),
která se rozhodla odstoupit k 31. květnu kvůli kauze fotbalových dotací. Na její místo navrhl Sobotka
prezidentu Miloši Zemanovi jejího dosavadního náměstka Stanislava Štecha. Odchod Valachové během
schůzky koncem téhož týdne nerozmluvil ani Zeman, který ji seznámil s podporou odborné veřejnosti.
27. května schválil sjezd KDU-ČSL volební koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), když ji
podpořilo 82 % přítomných delegátů. Pavel Bělobrádek uhájil pozici předsedy KDU-ČSL na další dva roky,
když 84 % hlasů delegátů porazil svého protikandidáta, zlínského hejtmana Jiřího Čunka. Prvním
místopředsedou zůstává ministr zemědělství Marian Jurečka. Koalice potřebuje ke vstupu do Poslanecké
sněmovny PČR (PS PČR) získat alespoň deset procent hlasů voličů. Delegáti druhý den sjezdu vyzvali
vedení, aby se zasadilo o změnu volebních zákonů tak, aby byla snížena hranice, již musí koalice více
stran překonat ke vstupu do PS PČR.
Telegraficky
- Dne 24. května oznámili zástupci KDU-ČSL a STAN, že společnou koalici povede v Praze do
nadcházejících sněmovních voleb předseda STAN Petr Gazdík.
- Dne 24. května schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o elektronických
komunikacích. Zákon má mimo jiné posílit ochranu spotřebitelů v oblasti elektronických
komunikací.
- Dne 26. května zveřejnila skupina Julius Šuman na Twitteru auditorskou zprávu o farmě Čapí
hnízdo. Zpráva uvádí, že není možné dokázat ani vyloučit provázanost holdingu Agrofert
s Čapím hnízdem v době, kdy byla dotace čerpána.
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