Týden
v české politice (24. 7. – 30. 7. 201 7)
Událost týdne:
25. července rozhodl celostátní výbor hnutí STAN, že hnutí půjde do podzimních sněmovních
voleb samostatně. STAN tak odmítl nabídku KDU-ČSL, která v předchozím týdnu ustoupila
od plánů na vytvoření volební koalice a pouze pozvala zástupce STAN na své kand idátky.
Předseda STAN Petr Gazdík zdůvodnil rozhodnutí snahou hnutí udržet si vlastní identitu. Podle
lidovců povede rozhodnutí STAN ke „ zbytečnému tříštění sil“ , věří však ve spolupráci
po volbách. O dva dny později představilo hnutí nové logo, volební h eslo „ Odvaha převzít
odpovědnost“ a celostátního lídra kampaně, kterým se stal poslanec a někdejší dlouholetý
starosta Jan Farský.
24. července schválila vláda, že ČR vyšle 24 milionů korun na podporu libyjské pobřežní
a námořní stráže s cílem snížit počet migrantů připlouvajících přes Středozemní moře
k evropským břehům, zejména do Itálie. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zdůraznil, že ČR tak
bude ze zemí EU přispívat na fungování libyjské stráže nejvíce.
25. července odsoudil pražský vrchní soud lobbistu Marka Dalíka k pětiletému trestu odnětí
svobody a pokutě ve výši čtyři miliony korun kvůli podvodu v rámci jednání o nákupu obrněných
vozidel Pandur v roce 2007. Dle obžaloby si měl Dalík říci o úplatek ve výši půl milionu korun,
přičemž předstíral vliv na rozhodování členů vlády. Zbrojařské firmě Steyr měl slibovat,
že zajistí pokračování nákupu vozidel.
25. července vypovídali předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš a někdejší
redaktor MF Dnes Marek Přibil před sněmovní komisí, zabývající se únikem informací
z vyšetřovacích spisů. Popřeli, že by někdy disponovali tzv. živým spisem. Podle předsedy
komise Martina Plíška (TOP 09) nezodpověděl Babiš komisi otázky týkající se obsahu jeho
schůzek s Přibilem a pouze opakoval své politické postoje. Komise si pozve i premiéra
Bohuslava Sobotku (ČSSD). Důvodem je nakládání se spisem v případu těžební společnosti OKD.
26. července informovala agentura ČTK, že Nejvyšší soud ČR nedávno zrušil rozsudek odsuzující
jednoho ze zakladatelů firmy Ol eo Chemical Kamila Jirounka k šestiletému vězení, neboť podle
něj nebyla vyvrácena Jirounkova obhajoba. Jirounek měl podle obžaloby na základě padělané
směnky vymáhat peníze od spolumajitele firmy Ravak Jindřicha Vařeky. Jirounek odmítá, že by
věděl o tom, že směnka je padělaná.
28. července oznámil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), že mu egyptský velvyslanec
v Praze Abdar Rahmán Saláhaddín během schůzky přislíbil, že se zasadí o vyplacení odškodného
pro rodinu české turistky, která během téhož týdne zemřela v káhirské nemocnici na následky
bodných ran, které utrpěla během útoku na pláži v turistickém letovisku Hurghada.
28. července informovala Česká televize, že policie odložila trestní oznámení, které podal
předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš v souvislosti s pořízením nahrávek,
na kterých jsou zachyceny Babišovy schůzky s někdejším novinářem MF Dnes Markem Přibilem.
Podle policie nebyla naplněná skutková podstata některého z trestných činů.
Telegraficky
Dne 25. července informoval server iROZHLAS.cz, že policie obvinila poslance Josefa Novotného (ČSSD)
a Jaroslava Borku (KSČM) v kauze ROP Severozápad související s údajnými manipulacemi s evropskými
dotacemi. Borka zůstává navzdory obvinění v čele karlovarské kandidátky pro sněmovní volby.
Dne 25. července rozhodl Ústavní soud ČR (ÚS ČR), že úřady budou moci i nadále kontrolovat, čím lidé
topí v kotlích.
Dne 25. července informoval server Aktuálně.cz, že v kauze manipulací se sportovními dotacemi
ministerstva školství byli obviněni předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta, generální
sekretář Jan Boháč a ČUS jako právnická osoba.
Dne 28. července naznačili po vzájemné diskuzi ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) a ministr
financí Ivan Pilný (ANO), že kraje nedostanou požadovaných 822 milionů korun na dofinancování zvýšení
platů v sociálních službách v minulém roce.
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