Týden
v české politice (1 . 4. – 7. 4. 201 9)
Událost týdne:
2. dubna zahájil prezident Miloš Zeman třídenní návštěvu Rakouska setkáním s krajany a
zástupci českých spolků ve Vídni. Zeman ve svém projevu mimo jiné vyzval vídeňskou radnici,
aby jako výraz přátelství mezi oběma národy přispěla na provoz Školského spolku Komenský,
který v Rakousku působí. Proti tomu se ohradil bývalý starosta Vídně Michael Häupl a
připomněl, že město spolku v předchozích letech několikrát přispělo. Během Häuplova
mandátu v letech 201 4 a 201 7 například Vídeň poskytla Spolku Komenský na denní provoz
vzdělávacích institucí 550 tis. eur (1 4 mil. Kč). Zeman se následně prostřednictvím svého
mluvčího Jiřího Ovčáčka bývalému starostovi Vídně omluvil a uvedl, že vycházel z nesprávné
informace.
1 . dubna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády, že ČR je
schopná zvládnout předsednictví v EU ve druhé polovině roku 2022 levněji, než tomu bylo
v roce 2009. Podle Babiše stálo předsednictví v roce 2009 3,5 mld. Kč. Předchozí týden
informoval Deník N, že Babiš pokládá náklady na předsednictví za neúměrně vysoké a považuje
jej proto za zbytečné.
1 . dubna informoval server Seznamzprávy.cz, že hnutí ANO vrátilo peníze, které mu jako dary
věnovali v posledních letech bývalý radní Brna-střed Jiří Švachula a bývalý místostarosta
městské části Brno-Ivanovice Petr Liškutin (oba dříve ANO). Oba muži byli obvinění a jsou ve
vazbě pro podezření z manipulace veřejných zakázek.
3. dubna uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj v pořadu
TV Prima, že se v listopadu 201 7 sešel s prvním místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem
Faltýnkem, aby s ním projednal, proč vláda úřadu snížila rozpočet. Důvodem ke škrtům měly být
podle Rafaje zásahy ÚOHS proti ministerstvům, které vede hnutí ANO. S tím ale Faltýnek
nesouhlasí. Následující den to popřel i premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého byl ÚOHS
krácen kvůli nespotřebovaným výdajům a plošným škrtům. Rafaj v rozhovoru dále připustil, že
s Faltýnkem mluvil také o mýtu, nicméně popřel, že by dělal rozhodnutí ve prospěch některé
z firem, která se tendru na mýtný systém zúčastnila.
3. dubna obhájil poslanec Václav Klaus mladší (nezařazený) post předsedy sněmovního
školského výboru. Členové výboru nového kandidáta Martina Baxu (ODS) nezvolili, v tajné volbě
pro něj hlasovalo 6 z 21 poslanců. Vedení ODS Klause mladšího v polovině března vyloučilo ze
strany a požadovalo proto i výměnu v čele výboru.
4. dubna zaslala polovina senátorů ČTK otevřený dopis adresovaný premiérovi Andreji Babišovi
(ANO), v němž Babiše senátoři žádají, aby okamžitě odvolal z funkce ministryni průmyslu a
obchodu Martu Novákovou (za ANO). Podle senátorů Nováková svým jednáním poškodila vztahy
mezi ČR a Tchaj-wanem, když v předchozím týdnu vykázala tchaj-wanského zástupce na žádost
čínského velvyslance z jednání zahraničních investorů. Nováková chybu nepřipustila a uvedla,
že se opírá o podporu prezidenta Miloše Zemana.
6. dubna skončilo první kolo doplňující ch senátních voleb na Praze 9. Do druhého kola
postoupili současný starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS), který získal 24,25 % hlasů, a scénárista
David Smoljak (za Starosty), pro kterého hlasovalo 23,53 % voličů. K volbám přišlo 1 8,48 %
oprávněných voličů. Vítěz nahradí Zuzanu Baudyšovou (za ANO), která na post r ezignovala ze
zdravotních důvodů.
Telegraficky
- Dne 4. dubna informoval server ČTK s odvoláním na informaci Lidových novin, že ředitel
Bezpečností informační služby Michal Koudelka převzal počátkem března v sídle americké
Ústřední zpravodajské služby prestižní ocenění za zahraniční spolupráci.
- Dne 5. dubna oznámilo ministerstvo vnitra na svém webu, že ve volbách do Evropského
parlamentu kandiduje 39 uskupení.

© CEVRO, z. s. 2019
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Michaela Oplíštilová

