Týden
v české politice (8. 1. – 14. 1. 2018)
Událost týdne:
13. ledna byly sečteny hlasy prvního kola prezidentských voleb, které probíhalo od předchozího dne. Do
druhého kola postoupili současný prezident Miloš Zeman, který získal 38,56 % hlasů, a bývalý předseda
Akademie věd Jiří Drahoš s 26,60 % hlasů. Zeman zvítězil ve všech krajích kromě Prahy, kde ho předčil
Drahoš. Volební účast byla 61,9 %. Po sečtení hlasů vyjádřili podporu Drahošovi někteří neúspěšní
kandidáti, konkrétně bývalý diplomat Pavel Fischer, který skončil na třetím místě, spisovatel a
podnikatel Michal Horáček, lékař Marek Hilšer a expremiér Mirek Topolánek. Zemanovi vyjádřil podporu
jen Petr Hannig. Zeman avizoval, že se před druhým kolem zúčastní dvou prezidentských debat.
8. ledna uvedl místopředseda ČSSD a bývalý předseda Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) Jan Hamáček,
že bude kandidovat na pozici předsedy ČSSD. ČSSD bude volit nové vedení na mimořádném sjezdu
v únoru, který pořádá v reakci na neúspěch v loňských volbách do PS PČR. Později v týdnu oznámil
kandidaturu na předsednický post i poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk. Ostravská ČSSD pak
nominovala bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu a někdejšího šéfa vojenské tajné služby
Miroslava Krejčíka. Nominaci získal i statutární místopředseda strany Milan Chovanec, který zvažuje, zda
se bude o funkci ucházet.
8. ledna otevřel Vrchní soud v Olomouci kauzu solárních elektráren na Chomutovsku související
s údajným nezákonným vydáním licencím dvěma tamním solárním elektrárnám, jež měly obdržet licence
na základě falešných revizních zpráv. Mezi devíti obžalovanými je i bývalá předsedkyně Energetického
regulačního úřadu Alena Vitásková. Žalobce navrhl vysoké peněžité tresty a zvýšení trestu o dva roky
dvěma revizním technikům. Odvolací soud se případem začal zabývat dva roky poté, co brněnský krajský
soud vynesl rozsudek, který Vitáskovou odsoudil k 8,5 letům vězení. Ta považuje obvinění za
vykonstruované.
8. ledna informovala agentura ČTK s odvoláním na Hospodářské noviny, že zpráva Evropského úřadu pro
boj proti korupci (OLAF) uvádí o vyšetřování farmy Čapí hnízdo, že při žádosti o dotaci byly podány
nepravdivé nebo neúplné informace. Kvůli padesátimilionové dotaci je obviněno 11 lidí, mezi kterými
jsou i premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. O tři dny
později zveřejnily servery Aktuálně.cz a Hospodářské noviny kompletní znění zprávy OLAF o vyšetřování
dotace. OLAF v ní vyjádřil podezření na porušení českého národního práva i práva EU. Společnost Imoba,
která je vlastníkem Čapího hnízda, označila zprávu za absurdní a za výsledek politického nátlaku. Během
téhož týdne proběhla debata sněmovního mandátového a imunitního výboru ohledně vydání Babiše a
Faltýnka k trestnímu stíhání. Ti se však z účasti na jednání výboru omluvili a jednání bylo přerušeno a
odloženo na následující týden.
10. ledna proběhlo hlasování Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) o důvěře menšinové jednobarevné
vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). S výjimkou ANO oznámily všechny sněmovní strany, že vládu
nepodpoří. PS PČR jednala o vyjádření důvěry zhruba sedm hodin. Nakonec se rozhodla na návrh ODS
odsunout jednání na 16. ledna. Jako důvod své žádosti uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk
Stanjura, že mandátový a imunitní výbor neměl dostatek času k mimořádnému jednání o kauze Čapí
hnízdo.
13. ledna byl zahájen dvoudenní kongres ODS v Ostravě. Předseda strany Petr Fiala obhájil svůj post, ve
volbě neměl protikandidáta. První místopředsedkyní zůstane Alexandra Udženija a místopředsedy Evžen
Tošenovský, Martin Kupka a Miloš Vystrčil. Jediným nově zvoleným místopředsedou se stal Martin Baxa.
Do druhého kola prezidentských voleb vyjádřila ODS podporu bývalému předsedovi Akademie věd Jiřímu
Drahošovi.
Telegraficky
- Dne 8. ledna schválila vláda konečnou verzi vládního programového prohlášení.
- Dne 8. ledna jmenoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) svým náměstkem bývalého
předsedu sněmovního ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny PČR Jeronýma Tejce. Tejc po
podzimních sněmovních volbách opustil ČSSD.
- Dne 13. ledna proběhlo druhé kolo voleb do Senátu PČR na Trutnovsku. Vítězem se stal starosta
Vrchlabí Jan Sobotka (STAN), který porazil továrníka Jiřího Hlavatého (ANO).
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