Týden
v české politice (21. 8. – 27. 8. 2017)
Událost týdne:
21. srpna informovala předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová
(ODS), že pražské státní zastupitelství umožní předsedovi ANO Andreji Babišovi a předsedovi
poslaneckého klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi, aby se podívali do policejní žádosti týkající se jejich
vydání k trestnímu stíhání v souvislosti s dotací pro Farmu Čapí hnízdo. Komise bude moci do spisu také
jen nahlédnout, žádost o kopii spisu policie zamítla. V týž den vyzval ministr vnitra Milan Chovanec
(ČSSD) ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby vysvětlil svůj výrok, podle nějž stojí za
policejní žádostí snaha ovlivnit volby. Pelikán to uvedl v rozhovoru pro týdeník Respekt. Podle Chovance
by měl Pelikán případné informace o snaze ovlivnit volby sdělit vládě v utajeném režimu. Načasování
policejní žádosti zkritizoval během téhož týdne i prezident Miloš Zeman, podle nějž byla zneužita
policejní moc pro politické účely. Dle Chovance by se měl Zeman v případě pochybností obrátit na
Bezpečnostní informační službu (BIS) či požádat o svolání Bezpečnostní rady státu. Podle návrhu
sněmovního organizačního výboru by PS PČR mohla o vydání Babiše a Faltýnka jednat 6. září.
21. srpna představili Realisté svého kandidáta na prezidentskou funkci, kterým je prezident Asociace
obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Hynek se bude snažit získat podporu pro svou
kandidaturu u občanů prostřednictvím sběru podpisů, ale osloví i zákonodárce.
22. srpna uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), že považuje za dobrý nápad, aby ČR získala status
pozorovatele při jednáních ministrů financí eurozóny. ČR by se tak mohla účastnit debat zemí eurozóny,
ač není jejím členem.
22. srpna sdělil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) po výpovědi u sněmovní komise pro
vyšetřování úniku informací z vyšetřovacích spisů, že nakonec zbaví nejvyššího státního zástupce Pavla
Zemana mlčenlivosti. Komise dle Pelikána řádně zdůvodnila, proč chce Zemana vyslechnout.
23. srpna informoval server iROZHLAS.cz, že získal nahrávku z roku 2012, na níž je zachycen rozhovor
předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a dvou pražských podnikatelů. V nahrávce Babiš mimo jiné
naznačuje, že v minulosti finančně podporoval ODS. ODS reagovala prověrkou účetnictví, v níž žádnou
transakci od Babiše ani s ním souvisejících firem nedohledala. Zdůraznila, že vedení strany nemá na
Babiše žádné vazby. Babiš odmítl záležitost komentovat. Koncem týdne zveřejnila také anonymní
skupina Julius Šuman na Twitteru nahrávku, na níž Babiš mluví o opavské firmě FAU, která se po zásahu
finanční správy dostala loni na podzim do konkurzu. Bylo to v době, kdy byl Babiš ministrem financí.
Zajišťovací příkazy finanční správy později označil Krajský soud v Ostravě za nezákonné. Finanční správa
obvinění z účelové likvidace důrazně odmítla.
24. srpna dokončilo hnutí STAN svůj program pro říjnové sněmovní volby, v němž navrhují například i
novou pravomoc pro Senát PČR, podle níž by Senát mohl třípětinovou většinou hlasů navrhnout
Ústavnímu soudu zrušení amnestie či milosti. Napadnout by tak bylo možné i amnestie exprezidenta
Václava Klause z roku 2013. STAN oznámil i odchod podnikatele Dalibora Dědka z čela Ústecké
kandidátky. Dědek tak reagoval na výroky, že je miliardářem snažícím si hnutí koupit a ovládnout.
27. srpna informovala agentura ČTK, že dle výsledků předvolebního průzkumu agentury Median by ve
sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO s 26,5 % hlasů. ČSSD by se 14,5 % skončila druhá, KSČM s 13 %
třetí. Do Poslanecké sněmovny PČR by se dále dostaly ještě ODS (10 %), TOP 09 (9 %), KDU-ČSL (6,5 %) a
SPD (6 %). Median upozornil, že data pro výzkum byla sbírána ještě před podáním policejní žádosti o
vydání představitelů ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.
Telegraficky
- Dne 21. srpna sdělila ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD), že požádala ministerstvo financí o
návod, jak uvolnit z rezervy úřadu práce 822 milionů korun. Tento obnos požadují kraje na
dofinancování loňského navýšení platů v sociálních službách.
- Dne 21. srpna schválila vláda odkup vepřína v Letech, který stojí na místě někdejšího koncentračního
tábora pro Romy z období druhé světové války. Chov vepřů má být ukončen do jara.
- Dne 23. srpna určil předseda Senátu ČR Milan Štěch (ČSSD), že prezidentské volby budou vypsány na
12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo by se uskutečnilo o 14 dnů později.
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