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Příslušníci StB
na kandidátce

Dieselgate
změnila VW

Vyšší daně pro
bohaté Američany

Konkurence
pro Adidas

Přísaha Roberta Šlachty má podle zjištění
HN na kandidátkách dva spolupracovníky
a dva příslušníky StB.

Dieselgate přivedla Volkswagen
k elektroautům. Odškodnit Čechy
ale nechce, tvrdí autor knihy o aféře.

Biden a demokraté chtějí vyšší daně
pro korporace a nejbohatší Američany.
Kapitálových zisků se ale příliš nedotknou.

Eric Liedtke dříve odpovídal za značky
Adidasu. Nyní rozjíždí konkurenční
brand a chce být obdobou Elona Muska.
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Majetek politiků

Pirát zkomplikoval snahu starostů,
aby je minula majetková přiznání
Změna zákona, k jehož nápravě vyzval i Ústavní soud, zřejmě spadne pod stůl. Poslancům ANO se
nelíbilo, že k bodům, na nichž byla shoda, přidal pirát Jakub Michálek návrh řešící střet zájmů premiéra.

Ondřej Leinert

ondrej.leinert@hn.cz

V

ypadalo to jako formalita.
Poslanci všech sněmovních
stran už během minulého
roku předložili návrh, který
měl mimo jiné ulevit 12 tisícům komunálních politiků,
aby nemuseli podávat majetková přiznání.
Výjimka z povinnosti by se týkala neuvolněných politiků, kteří nemají nárok na odměnu
a svoji funkci zpravidla vykonávají ve volném
čase. Na schválení zákona mělo velký zájem
hlavně hnutí Starostové a nezávislí. Paradoxně však kvůli aktivitě jejich koaličního partnera, šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka, se teď poslancům do jednání o zákonu
nechce. Nedostal se ani na poslední řádnou
schůzi sněmovny v tomto volebním období.

Ten členům vlády zakazuje vlastnit média
nebo přijímat státní dotace – a to ani pokud
by svůj majetek vložili do svěřenského fondu.
Zákon by dopadl na premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Právě ANO spolu s KSČM a SPD
toto úterý odmítlo změnu zákona projednat.
Mezi nimi i ti, kteří se pod návrh podepsali
jako jeho spolupředkladatelé.
„Sněmovna projednání odmítla a víc to nechci komentovat,“ řekl třeba poslanec ANO
Petr Sadovský, který se při hlasování o zařazení bodu na schůzi zdržel. Proč se poslancům vládního hnutí do projednání nechtělo,
objasnil až jejich místopředseda Roman Kubíček. „Je to kvůli té aktivitě pana Michálka.
Zneužil návrh, který měl komunálním politikům usnadnit život, aby zase napsal něco
proti panu Babišovi.“
Komunisté a SPD pak argumentují tím, že
kvůli Michálkovým i dalším pozměňovacím
návrhům původně jednoduchá novela tak na-

12 tisíc

bobtnala, že už by na její projednání nebylo
dost času, a sněmovna má na pořadu důležitější věci. „Stejně dobře možné je to udělat
i po volbách,“ odmítá šéf komunistických
poslanců Pavel Kováčik, že by neprojednání
zákona teď byl problém.
Starostové vesměs tvrdí, že Michálkovu aktivitu chápou. „Když máme otevřenou novelu
zákona o střetu zájmů, tak by určitě bylo dobré vyřešit to v jednom i s premiérovým střetem zájmů. Ale je pravda, že jsem ho od toho
předložení trochu odrazoval,“ přiznává Polčák. „Ale říkal, že pro to má podporu a že to
projde,“ dodává.
Michálek tvrdí, že si za podáním návrhu
stojí. „Celá země vidí, jaký je střet zájmů premiéra problém, tak přece by bylo absurdní,
abych si při projednávání novely zákona
o střetu zájmů dal klapky na oči a předstíral,
že se nic neděje,“ líčí. „Nevím, čeho se poslanci
bojí. Může se přece hlasovat o mém pozmě-

ňovacím návrhu a ten buď projde, nebo ne.
Nikomu nebráním, aby se projednal i ten původní návrh zákona,“ dodává.
Že by o Michálkově podnětu byla složitá
diskuse, naznačuje i postoj poslanců koaliční
ČSSD, z nichž část chtěla věc projednat. Třeba šéfovi poslanců ČSSD Janu Chvojkovi se
návrh zamlouval. „Je to zpřísnění, které by
ale přineslo jasnější oddělení politické a ekonomické moci. Doufám, že kolega Michálek
v jeho prosazování vytrvá i po letošních volbách. Komunální volby jsou až za rok a přijetí
zákona se do nich dá stihnout,“ věří Chvojka.
Podle Polčáka však nepřijetím hrozí víc
věcí. Hlavně to, že ministerstvo spravedlnosti
zcela zavře takzvaný Centrální registr oznámení, do něhož politici a další veřejní funkcionáři ukládají svoje majetková přiznání.
Částečně se tak už stalo. Pokud chce někdo
o dotyčném něco zjistit, musí písemně požádat u ministerstva, které žádosti vyřizuje,
podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy podle takzvané sto šestky.
„Ale podle toho zákona není možné poskytovat podobné osobní údaje. Vím, že v této
věci už jedná Úřad pro ochranu osobních údajů,“ říká Polčák s tím, že novela měla současný
zmatek napravit.
„Úřad pro ochranu osobních údajů se obrátil na ministerstvo spravedlnosti a na jejich
odpověď čekáme. Do této doby to nebudeme
komentovat,“ odmítl mluvčí úřadu Tomáš
Paták říct, zda skutečně hrozí úplné zavření registru. Ministerstvo spravedlnosti pak
tvrdí, že chod registru v souladu s verdiktem
Ústavního soudu upravilo už loni.

EU

◾ Tolika komunálním politikům měla
pomoci nová podoba zákona o střetu
zájmů, podle které by nemuseli podávat
majetková přiznání.

V bilancování unie
si šéfka EK pomohla
Havlem a emocemi

„Snažíme se teď sesbírat podpisy pro mimořádnou schůzi. Je to důležitá věc. Zákon
opravuje věci, které už loni odmítl Ústavní
soud a konstatoval, že to máme do konce
roku 2020 napravit. Máme září 2021 a nic,“
říká poslankyně STAN Věra Kovářová.
Podle jejího kolegy z hnutí, europoslance Stanislava Polčáka, který je též předsedou Sdružení místních samospráv, vyvolává
současný stav „obrovsky zlou krev“. „Nejen
na obcích, ale i v ochotě lidí vůbec se komunální politice věnovat. Aby vyplňovali nějaké
papíry a psali, co kde doma mají, nemají mnozí zapotřebí,“ tvrdí Polčák, jenž jako právník
pracoval na zmíněné novele. Na její přijetí
naléhá STAN i proto, že příští rok se mají konat komunální volby.
Zákon čeká ve sněmovně na konečné
schválení od dubna a nyní jej chtěli zástupci
STAN projednat. Na souhlas sněmovny čekal
zákon i proto, že zájem ostatních poslanců
věc projednat opadl v dubnu poté, co Michálek přidal k novele pozměňovací návrh.

rsula von der Leyenová pronesla ve Štrasburku výroční řeč o stavu Evropské unie.
Hodnotila v ní, jak se Evropa vyrovnala
s pandemií, a zmínila priority do dalšího roku,
konkrétně boj s dopady klimatických změn a digitalizaci evropských ekonomik. K zesílení svého
vzkazu si pomohla emocemi. Sledovat řeč přímo
v sále pozvala italskou parasportovkyni Beatrice
Viovou, která přes amputaci nohou i rukou nevzdala svůj sen a stala se z ní zlatá olympionička
v šermu. Podle Ursuly von der Leyenové symbolizuje mladá Italka esenci spojené Evropy, že „pokud se něco zdá nemožné, pak se to dá zvládnout“.
Von der Leyenová ale sáhla i ke kritice, konkrétně
omezování nezávislé justice a médií v některých
zemích, a tady si pomohla exprezidentem Václavem Havlem. Zmínila, že hodnoty jako právě svoboda slova, o kterých často mluvil Havel, „musíme
a budeme bránit“. Z konkrétních bodů zaujala
novým programem pro mladé lidi, kteří by rádi
zkusili pracovat v jiném státě EU, ale nemají peníze. Těm by měla EU start zaplatit.
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