Týden
v české politice (9. 10. – 15. 10. 2017)
Událost týdne:
9. října potvrdila mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová, že předseda hnutí Andrej Babiš a místopředseda
ANO Jaroslav Faltýnek byli obviněni v souvislosti s 50milionovou evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo.
Politici vinu odmítají a proti obvinění podávají stížnost. Babiš také podal trestní oznámení kvůli
twitterové skupině Šuman, která zveřejňuje nahrávky a jiné materiály o jeho aktivitách. Mladá fronta
Dnes následně informovala, že kvůli dotaci byla obviněna i náměstkyně jihlavského primátora z hnutí
ANO Jana Mayerová, jež žádost o dotaci v minulosti podepsala. Mayerová považuje obvinění a celou
kauzu za účelové.
11. října zamítla vláda návrh hnutí ANO na zrušení memoranda o těžbě lithia, které v předchozím týdnu
podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou těžařskou firmou European Metals Holdings
(EMH). Vláda však současně schválila zprávu o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu při nakládání
se strategickými nerostnými surovinami v ČR, podle níž se má vliv státu v této oblasti zvýšit. Ve stejný
den se memorandem zabýval i Senát PČR, který žádal od Havlíčka a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD)
vysvětlení, proč bylo memorandum podepsáno tak krátce před volbami.
12. října sdělila Česká pirátská strana, že se obrátila na soud se stížností proti Radě pro rozhlasové a
televizní vysílání, a to kvůli předvolební debatě mezi předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a
volebním lídrem ČSSD Lubomírem Zaorálkem, jež se má uskutečnit na televizi Nova v předvečer voleb.
Pirátům se nelíbí, že by se diskuse měli zúčastnit jen představitelé dvou nejsilnějších stran. Nova
odmítla, že by porušovala zákon a upozornila, že duely lídrů dvou nejsilnějších uskupení jsou na
západních televizních stanicích běžnou záležitostí.
12. října zrušil slovenský ústavní soud předchozí verdikty podřízených soudů, podle nichž byl předseda
hnutí ANO Andrej Babiš evidován neoprávněně ve svazcích komunistické tajné policie StB jako agent.
Vyhověl tak stížnosti slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN). Případem se bude znovu zabývat
bratislavský krajský soud. Ústavní soud poukázal na to, že rozsudky byly založeny na výpovědích
bývalých příslušníků StB, kteří nebyli zbaveni mlčenlivosti a které navíc nepovažuje za důvěryhodné.
Dodal, že žalovanou stranou ve sporech o vedení osob v evidenci StB nemá být ÚPN. Babiš v reakci znovu
popřel, že by s StB spolupracoval, a prohlásil, že zažaluje slovenské ministerstvo vnitra.
12. října popřel někdejší ministr zemědělství a exposlanec Ivan Fuksa u soudu v pozici svědka v kauze
tzv. poslaneckých trafik, že by mu bývalý premiér Petr Nečas (oba ODS) nabídl výměnou za složení
poslaneckého mandátu místo v Českém Aeroholdingu. Místo mu dle jeho slov nabídl tehdejší ministr
financí Miroslav Kalousek (TOP 09), ovšem až po Fuksově rezignaci.
13. října uvedl prezidentský kandidát Michal Horáček v rozhovoru s ČTK, že projekt společné evropské
měny sice má slabá místa, ČR by ale dle něj euro měla přijmout zejména z bezpečnostních důvodů.
Ukotvení ČR v EU a NATO považuje za zásadní. Vládu s komunisty by nejmenoval. Vládu s komunisty
označil následující den v rozhovoru s ČTK za nepřijatelnou i další prezidentský kandidát Marek Hilšer.
15. října informovala agentura ČTK, že ze srovnání aktuálních volebních modelů agentur STEM, Focus,
Median a CVVM vyplývá, že by ve sněmovních volbách mělo i přes klesající preference zvítězit hnutí
ANO. Průzkumy mu přisuzují 26,5 až 30,9 % hlasů. Na druhém místě by měla skončit buď ČSSD (11,7 až
15,7 %) nebo KSČM (11,1 až 13,9 %). Čtvrtá by se mohla umístit ODS (8,3 až 9,9 %). Do Poslanecké
sněmovny PČR (PS PČR) by se měly dostat ještě SPD (6,5 až 9,3 %), KDU-ČSL (5,5 až 6,2 %), TOP 09 (4,4
% až 7%) a nově i Piráti (6,0 až 6,9 %). Z průzkumu agentury Median vyplývá, že asi 22 % voličů ČSSD
přešlo k ANO. Pro ANO chce hlasovat i více než pětina lidí, kteří v posledních volbách v roce 2013
nevolili. Tyto hlasy jsou však dle Medianu poměrně nejisté.
Telegraficky
- Dne 11. října informoval server E15.cz, že místopředseda Evropského parlamentu (EP) Pavel Telička
se rozhodl ukončit spolupráci s hnutím ANO. Za jeho rozchodem se stranou stojí dlouhodobější
názorové neshody s předsedou ANO Andrejem Babišem. Telička uvedl, že se k situaci podrobněji
vyjádří po schůzce s Babišem, která se má uskutečnit po sněmovních volbách. Svého mandátu v EP se
vzdát nehodlá.
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