Týden
v české politice (3. 7. – 9. 7. 201 7)
Událost týdne:
6. července zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR dopis šéfa rezortu Milana Chovance (ČSSD)
jeho italskému protějšku Marcu Minnitimu, v němž Chovanec slibuje, že se zasadí o uvolnění
až 800 tisíc euro na podporu aktivit EU v Libyi, které cílí na snížení počtu migrantů
přicházejících do EU. Chovanec nabídl také vyslání policistů, kteří by pomáhali
s navracením nelegálních migrantů. Připomněl, že ČR považuje systém povinné
redistribuce migrantů za nefunkční.
3. července informovala agentura ČTK, že ukrajinské úřady nedovolily předcházející den
nezařazenému poslanci Milanu Šarapatkovi, aby se společně s dalšími členy delegace
zúčastnil Parlamentního shromáždění NATO v Kyjevě. Nesměl opustit tranzitní prostor
letiště. Ukrajinské úřady krok nevysvětlily. Šarapatka byl v roce 201 4 členem pozorovací
mise dohlížející na referendum o připojení poloostrova Krym k Rusku. Od té doby však
cestoval na Ukrajinu několikrát a dle svých slov vždy bez problémů.
4. července oznámili předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a předseda STAN Petr Gazdík, že
ve společné koalici pro říjnové volby hodlají pokračovat, a to navzdory průzkumům, které
ukazují, že by koalice nepřekonala 1 0% hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké
sněmovny PČR. Podle senátora KDU-ČSL a zlínského hejtmana Jiřího Čunka by však měla
být koalice ukončena. Bělobrádek s Gazdíkem též informovali, že doporučí svým
spolustraníkům, aby podpořili Jiřího Drahoše v kandidatuře na prezidentskou funkci. Ten si
podpory váží, zdůraznil však, že zůstává nestranickým kandidátem.
4. července se uskutečnila schůzka premiérů zemí visegrádské čtyřky (V4 – ČR, SR, Polsko,
Maďarsko) s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhemem Sísím v Budapešti. Na okraj
jednání se se Sísím setkal premiér Bohuslav Sobotka a hovořil s ním o boji proti terorismu,
obchodu i turistice. Sobotka se sešel i se svým maďarským protějškem Viktorem Orbánem,
s nímž jednal zejména o migraci a potřebě koordinace společného postupu při odp ovědi
Evropské komisi, která proti ČR, Polsku a Maďarsku zahájila řízení kvůli nerespektování
povinných kvót na přerozdělení uprchlíků.
7. července rozhodl již podruhé Obvodní soud pro Prahu 1 , že nárok chartisty Petra Hanzlíka
na náhradu škody kvůli akci Asanace komunistické Státní bezpečnosti (StB) je promlčený.
V rámci Asanace byl Hanzlík donucen odstěhovat se do Rakouska, čímž mu podle něj
vznikla škoda v souvislosti se ztrátou domu a vyššího důchodu, na nějž mohl mít nárok díky
tehdejší práci výkupčího pro národní podnik Kara. Podle advokáta se Hanzlík hodlá odvolat.
8. července prohlásil bývalý prezident Václav Klaus, že rozdělení Československa bylo
prospěšné pro oba nástupnické státy, více podle něj pomohlo Slovensku. Klaus byl za ČR
v roce 1 992 vůdčí osobností vyjednávání o rozdělení státu.
Telegraficky
- Dne 3. července informovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, že v červnu
vyjádřilo důvěru prezidentovi 48 % dotázaných, což je o 7 % více než květnu. O 3 %
vzrostla i důvěra ve vládu, která se tak dostala na 26 % .
- Dne 7. července informoval server Česká justice, že ministr spravedlnosti Robert Pelikán
(ANO) dočasně zprostil funkce brněnského soudce Jana Kozáka. Důvodem je trestní
stíhání, které bylo vůči Kozákovi zahájeno v souvislosti s údajným zneužitím pravomoci.
- Dne 7. července informoval server iROZHLAS.cz, že německý Vrchní soud ve Frankfurtu
nad Mohanem prodloužil vazbu exsenátorovi Alexandru Novákovi, který čelí obvinění
v kauze ROP Severozápad. Soud by měl o vydání do ČR rozhodnout nejdříve v srpnu.
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