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Z domova
Kauza Čapí hnízdo

Babišův seznam Šéf ANO jména ministrů do své druhé vlády tají.
Foto: František Vlček, MAFRA

Imoba má dotaci
vrátit do
29. června
Firma Imoba z holdingu Agrofert
má prodlouženou lhůtu k dobrovolnému vrácení padesátimilionové dotace na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí
hnízdo do 29. června. Žádosti firmy vyhověl Úřad regionální rady
Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. K vrácení
dotace úřad vyzval Imobu coby
nástupnickou společnost původního příjemce peněz, původní lhůta
vypršela v pondělí. Pro podezření
z dotačního podvodu kvůli sporné
dotaci čelí trestnímu stíhání premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).
„Mohu potvrdit, že jsme o prodloužení žádali, protože ta problematika je právně velmi složitá,“ řekl
mluvčí Imoby a Agrofertu Karel
Hanzelka. Jaký bude další postup
firmy, neuvedl. „Je to o společných
jednáních právníků,“ dodal. (ČTK)

Umění

Slovanská epopej
se bude stěhovat
na Výstaviště

Andrej Babiš si dnes jde na Hrad pro druhé jmenování premiérem

ČSSD s ANO ve vládě
Pokračování ze str. 1

Plán Prahy, kam umístit dílo českého secesního malíře Alfonse Muchy, se opět mění. Pražští radní
včera schválili záměr umístit stálou expozici Slovanské epopeje Alfonse Muchy do Lapidária na Výstavišti v Holešovicích. „Výhodou
tohoto řešení je, že za dva a půl
roku by už Slovanská epopej mohla mít domov, jaký si po celou
dobu zaslouží, a my tím navíc podpoříme rozvoj Výstaviště, protože
Epopej na to místo jistě přiláká velké množství lidí,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová. Pražští radní
zároveň schválili záměr na rekonstrukci budovy Lapidária, kde se
nachází stálá expozice Národního
muzea. Exponáty by zde měly zůstat. (rsr)

Také o Miroslavu Pochem spolu
včera odpoledne na Hradě hovořili
prezident Miloš Zeman s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Spor
se nikam neposunul. Zatímco Hamáček na Pocheho nominaci trvá,
Zeman ho stále odmítá.
Klíčovým bude zřejmě postoj premiéra Babiše. Podle kuloárních informací prezidentovi slíbil, že mu
Pocheho jméno na Hrad nepřinese.
To znamená, že by ho musel odmítnout při jednání socialistům. Výměnou za to prý šéf ANO od Miloše Zemana získal příslib, že se prezident
nebude zastávat své oblíbenkyně,
ministryně obrany Karly Šlechtové,
kterou už Babiš ve vládě nechce.
Další verze zase hovoří o slibu
předsedy ANO lídrům ČSSD, že jim
do nominace na ministerská křesla
nijak mluvit nebude. Pak by se spor
o Pocheho – pokud prezident vytr-

vá – mohl dostat až k Ústavnímu
soudu.
Poche je pro Hamáčka ve straně
jedním z klíčových spojenců díky
svým kontaktům v regionech napříč ČSSD. Kromě jiného sehrál důležitou roli při obnovení jednání s
hnutím ANO i v referendu. Sám se
vidiny křesla v Černínském paláci
vzdát nehodlá a lze čekat, že kdyby
tam neusedl, mohla by kvůli tomu
vláda zažít řadu nepříjemností.
Kromě jiného by například sociální demokraté mohli na poslední
chvíli vyměnit avizovaného kandidáta na post ministra zemědělství
Miroslava Tomana, který je v části
ČSSD pokládán za nominanta Pražského hradu. A to by se zase jistě nelíbilo Miloši Zemanovi a části jeho
stoupenců v sociální demokracii.
Kromě vyřešení výše uvedeného
problému mají socialisté o obsazení vlády jasno. Ministrem vnitra by

měl být předseda Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí
má vést jeho bývalý náměstek Petr
Krčál, resort kultury nejspíš povede Antonín Staněk.

Babišovy změny „last minute“
Na rozdíl od socialistů Babiš složení
ministrů za své hnutí ještě nepředstavil. Podle informací z jeho okolí
ovšem seznamy svých ministrů do
poslední chvíle mění. Za nástupkyni Roberta Pelikána v čele resortu
spravedlnosti byla dlouho pokládána jihočeská poslankyně Taťána
Malá. Teď už se o ní v Babišově okolí příliš nemluví. Favoritem je prý
aktuálně bývalý sociální demokrat
a nynější Pelikánův politický náměstek Jeroným Tejc, ale bez šancí
není ani někdejší ministr vlády Petra Nečase Petr Mlsna.
Pozoruhodná změna se odehrála
okolo ministra dopravy Dana Ťoka.

S jeho koncem se počítalo téměř jistě. Původně měl být jeho nástupcem šéf představenstva firmy Hochtief Tomáš Koranda. O pár týdnů
později už byl favorizován stávající
náměstek na Správě železniční dopravní cesty Tomáš Drmola.
Jenže oba byli především volbami
prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, jehož vztah s Babišem je značně turbulentní. V posledních dnech lidé z Babišova okolí nejspíš šéfa ANO přesvědčili, aby
nakonec ve funkci přece jen ponechal Ťoka. Ten tak nejspíš zapomene na to, jak před pár týdny poskytl
„rezignační rozhovor“ do LN, kde
se do poměrů v hnutí a jeho směřování vcelku tvrdě opíral.
Naopak své dny ve funkci ministryně obrany má zřejmě definitivně
sečteny Karla Šlechtová. Ministryně kolem sebe poměrně tvrdě
„kope“, například nechala prověřo-

Valenta dostal za kampaň pokutu 20 tisíc
Jakub Pokorný
reportér MF DNES
BRNO Úřad, který kontroluje hospodaření politických stran, si minulý týden došlápl poprvé na opravdu „velkou rybu“.
Postihl za porušení pravidel při
vedení kampaně senátora a miliardáře Ivo Valentu (Strana soukromníků) a dal mu i pokutu.
MF DNES to potvrdil zdroj z úřadu, sám Valenta i senátor Jiří Vosecký (STAN), který dostal také sankci
jako Valenta. „Valenta dostal pokutu 20 tisíc korun. Rozhodnutí odešlo na konci května. Zároveň jsme
se pana senátora ptali, s jakým orgánem bude chtít případ řešit, tedy
jestli se odvolá na imunitu,“ uvedl
zdroj MF DNES z úřadu.
Pochybení přitom nesouvisí se senátními volbami, ale se sněmovními.
Valenta se do nich zaregistroval jako
takzvaná „třetí osoba“ (vede kampaň bez vědomí strany). Propagoval
totiž stranu Soukromníků a ODS.

Zákon přikazuje „třetím osobám“
zveřejnit ve stanovené lhůtě
transparentní účet a výdaje v přehledné tabulce a dát odkaz na internetovou stránku dohledového úřadu. Valenta a Vosecký to ale nestihli včas a úřad pro volby je velmi přísný. Stačí se opozdit jen o pár hodin
a už následují tresty. Jenže Valenta
se brání, že všechny povinnosti splnil.
„Rozhodnutí jsem obdržel, nicméně k žádnému pochybení nedošlo.
Proto jsem podal odpor, a to včetně
odůvodnění. Veškeré výdaje byly
zveřejněny již v týdenním předstihu, což jsme úřadu prokázali. Tyto
údaje jsou na webu stále, tedy déle,
než stanovuje zákonná lhůta. Vždy
jsem byl a jsem transparentní, a proto mne udivuje, že úřady vynakládají energii směrem k tak banálním záležitostem,“ odpověděl včera senátor Ivo Valenta MF DNES. Ten potvrdil i výši pokuty.
„Buzerují nás hnidopiši“
Senátoři mají imunitu a Valenta
i Vosecký by se na ni teoreticky

mohli odvolat a celou věc řešit
s mandátovým a imunitním výborem, ale ani jeden z nich touto cestou nešel.
Senátor za STAN Vosecký pomáhal dělat pro změnu kampaň do
Sněmovny kolegyni starostce z Českolipska Marcele Novotné.
Sankci dostal za podobnou věc
jako Valenta, akorát asi o tři nebo
čtyři tisíce korun nižší.
„Každý musel zveřejnit údaje o kampani
a já jsem to udělal
o den později. Byla to
formální chyba.
To pan senátor
Valenta dokonce rozporuje, že by
povinnost
nesplnil.
Údajně jim
tam (na
úřadě) nešly servery. Na
tom úřadě jsou

Josef Náhlovský

Sankce za kampaně
● Asociace satelitních operátorů dostala pokutu 23 tisíc korun za nedovolenou nenahlášenou kampaň. Šlo
o karikaturu Bohuslava Sobotky.
● Strana ODA dostala 19 tisíc ko-

run pokuty. Neuvedla v brožuře „zadavatele a zhovotovitele“.
● Sedm stran dostalo pokuty za

chyby v kampani do Sněmovny.
Většinou nezveřejnily včas sponzory. Největší pokutu,
68 tisíc korun, dostali komunisté.
● Naklada-

telství
Olympia dostalo pokutu 40 tisíc za knihu
o Miloši Zemanovi. Nehlásilo ji
jako kampaň.

hnidopiši, je to buzerace,“ vyjádřil
se Vosecký. Uznal sice chybu, ale
dodal, „že když vidí, jak vedl kampaň stávající prezident Miloš Zeman, tak se tak velké chyby dopustit nemohl“.
Valentův odpor proti pokutě
bude řešit ještě sám dohledový
úřad ve správním řízení. Další instancí je správní soud.
Třináct žalob u soudu
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran už existuje
zhruba rok. Za tu dobu zahájil kolem čtyřiceti správních řízení.
Politici ho zřídili hlavně proto,
aby pátral po skrytém financování
stran, jenže zatím pokutuje spíš formální pochybení. Třináct případů
skončilo naopak žalobou pokutovaných na úřad.
Během léta si kontroloři z vedení
úřadu rozdělí politické strany a prezidentské kandidáty, aby dopodrobna prozkoumali jejich účetnictví z loňských a letošních voleb. To
už půjdou víc do hloubky, a nejen
po lhůtách.

vat zakázky svého předchůdce Martina Stropnického. Obvyklé zastání
však tentokrát nenašla ani na Pražském hradě. Prezident Zeman od ní
dal v rozhovoru pro ČT docela jasně ruce pryč s tím, že obsazení ministerských funkcí je v kompetenci
premiéra.
Nástupcem Šlechtové by se měl
stát bývalý vojenský zpravodajec
Jan Beroun, který je nyní s Babišem
často v kontaktu. Pravda je, že před
časem dostal stejnou nabídku i stávající ministr vnitra Lubomír Metnar, ale ten podle informací MF
DNES odmítl.
Pokračovat na svých ministerstvech mají v barvách ANO šéfka resortu financí Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr průmyslu Tomáš
Hüner a bez ohledu na odpor komunistů i Babišův oblíbenec, ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch.

Části přehrad
se pro lodě
a skútry zavřou
PRAHA Slapy, Orlík, Vranov či Brněnská přehrada. Nejen tam právě
teď Státní plavební zpráva vymezuje bezpečná místa pro koupání, do
kterých lodě nesmějí.
Snaží se tak snížit riziko tragických nehod mezi plavci a malými
plavidly. Na řadě dalších míst je navíc plavba povolena pouze ve výtlačném režimu.
„Počet nově evidovaných malých
plavidel stále roste. Loni jich v evidenci přibylo 824, z toho bylo 138
vodních skútrů. Budeme proto pokračovat v opatřeních, která ochrání plavce na velkých tocích,“ říká
ministr dopravy v demisi Dan Ťok
(ANO).
Na vodních nádržích Slapy, Orlík,
Dalešice, Vranov, Těrlicko, Žermanice a na Brněnské přehradě tak postupně dochází k vymezení prostor
pro koupání, kam nesmějí vplouvat plavidla. Celkem je v České republice takto vymezeno 36 míst.
— Jakub Kotalík

VZPOMÍNKY NA KOLEGU A KAMARÁDA
Už zítra v Magazínu DNES+TV

