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V Praze ANO ztrácí, v Brně je vpředu
Průzkum volebního potenciálu stran ve velkých městech kopíruje výsledky posledních komunálních voleb, míní odborník
Průzkum neukazuje možný výsledek voleb. Lidé, kteří nevylučují svou účast ve volbách, v něm pouze říkají, o volbě kterých stran vážně uvažují.
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ani tak nesympatie vůči Babišovi,
jako spíše celkově jiné politické
smýšlení pražských voličů.
„Praha byla vždycky posunuta
více doprava. A všichni víme, jaká
je dneska struktura voličů ANO,
odkud přišli. Jsou to typicky levicoví voliči, takže v Praze neměl Andrej Babiš ani pořádně odkud
brát,“ uvedl Ranocha.
Oba odborníci se každopádně
shodují, že pozici hnutí oslabila
sama primátorka Krnáčová svými
politickými i rétorickými přehmaty. Například když stížnosti obyvatel na kritickou situaci v dopravě
komentovala tím, že jsou jen „zpovykaní“. S tím s nimi souhlasí
i jiný expert na výzkumy veřejné-

Předseda KSČM Vojtěch Filip,
stejně jako Chvojka vzděláním
právník, rovněž podporuje zpřísňování trestního zákoníku v paragrafech, které se týkají organizování a pomáhání s nezákonným
překročením státních hranic.
„Jsem přesvědčen, že současná výše trestu nemá žádný odstrašující účinek,“ řekl LN Filip.
V tom se shodne s tím, co do své
loňské výroční zprávy vtělilo
Nejvyšší státní zastupitelství. Jelikož nápad konvenuje i občanským demokratům, kteří se zpřísněním přišli jako první už před
třemi lety, hlasů na změnu zákona je ve sněmovně pohodlný dostatek.
Sazby, uši a Schengen
Základní sazba za převaděčství je
dva roky a možný trest se stupňuje podle přitěžujících okolností.
Těmi je třeba, když si převaděč
nechá za své služby zaplatit, pracuje v rámci organizované skupiny nebo pašované lidi při převozu
zraní či dokonce zabije. Nejvyšší
zákonná mez činí dvanáct let.
V porovnání s příjmy, které pašeráckým gangům převaděčství
generuje, ale pár let za mřížemi
podle žalobců i politiků málokoho přiměje, aby zanechal lukrativního nelegálního byznysu. Podle
zatím posledních čísel Europolu
si pašeráci, kteří vydělávají na

15

procent

Zelení

ANO

ho mínění – Jan Herzmann. „Paní
Krnáčové se podařilo Pražany opakovaně naštvat, proto je ve městě
velmi nepopulární. Její výrok
o zpovykaných Pražácích ostatně
v kampani úspěšně využívá konkurenční ODS, “ řekl LN.
Účet za vládnutí
Právě občanští demokraté se spolu
s Piráty drží na vrcholu aktuálního
průzkumu Kantaru a Medianu pro
ČT. Obě strany v něm mají volební potenciál 33 procent.
„Myslím si, že ODS v uplynulé
době dělala tu kampaň dobře. Připomínala, že umí město řídit,
a myslím si, že dobře využila
i toho, že pozice strany v celostát-

Piráti

ČSSD

ním měřítku pod vedením pana Petra Fialy posiluje,“ zhodnotil
Herzmann.
Naopak poněkud skeptický je
k pozici Pirátů. A to kvůli tomu, že
jim podporu vyjadřují hlavně hodně mladí lidé. „Patří ke skupině voličů, kteří k tomuto typu voleb příliš nechodí. Je proto velkým otazníkem, jestli počátkem října k urnám
skutečně přijdou, i když to teď
v posledním průzkumu deklarují,“
řekl sociolog.
V Brně jsou Piráti na třetím místě. Na špici je ANO, následované
koalicí ODS a Svobodných. Babišovo hnutí naopak s přehledem
vede průzkum v Ostravě, kde dosáhlo na volební potenciál 42 pro-

touze nelegálních migrantů do- obžalovat tři Čechy, Egypťana
stat se do útrob starého kontinen- a Ukrajince, kteří se na převaděčtu, přišli v roce 2015 úhrnem na ství podíleli. Patřili do zločinnézhruba 120 až 150 miliard korun. ho spolčení, které fungovalo mini„Ohrožení relativně mírným málně od května do srpna 2015,
trestem neodrazuje potenciální pa- což je rok, kdy evropská migrační
chatele od páchání trestné činnos- krize dosáhla svého vrcholu. Za
ti, vynášející jim značné nelegál- úplatu pašovali běžence ze Sýrie,
ní zisky. Ke stíhání těchto trest- Iráku a Afghánistánu do Němecných činů nezavazuje Česko žád- ka.
ná
mezinárodní
Čeští policisté přišli
smlouva a s ohledem
na stopu i dalších tří člePodle čísel
na nižší sazby trestu
nů gangu, ale ti navážeEuropolu si
odnětí svobody neli uprchlíky přes
lze ve věci použít in- pašeráci migrantů Rakousko. Tam už na
stitut odposlechu do Evropy v roce ně znění českého zákoa záznamu telekomuna nedosáhne a kus pří2015 přišli
nikačního provozu,“ úhrnem na zhruba padu museli vyšetřovashrnulo obtíže okrestelé předat rakouským
ní státní zastupitel- 120 až 150 miliard kolegům.
korun
ství v Lounech.
Rakousko nebo NěVedle nemožnosti
mecko mají ve svých
přiložit na převaděčské gangy trestních zákonících vedle ochraelektronické ucho a nedostatku ny státní hranice zakotven také
strachu z mírných sazeb kompli- postih za „protiprávní přicestovákuje práci vyšetřovatelům ještě je- ní na výsostné území členských
den aspekt. Tuzemské paragrafy států Evropské unie nebo schenhovoří výslovně pouze o ochraně genského státu“. České republice
české státní hranice, ale pašerác- takové ustanovení chybí.
ké skupiny mají mezinárodní charakter. To znamená, že čeští kri- Co je vlastně hranice?
minalisté mohou vědět o části tlu- Policejní a prokurátorské statistipy, ale nedosáhnou na ni, pokud ky dokládají, že hlavou organizosi pro převoz nelegálních uprchlí- vaných pašeráckých gangů bývaků zvolí zrovna trasu, která české li před pár lety zpravidla cizinci,
kteří mají v Česku řádně povoleúzemí míjí.
Národní centrála proti organi- ný trvalý pobyt. Vládnou kontakzovanému zločinu na měkké mís- ty do zahraničí, kde jsou jejich
to v zákoně upozornila letos spojkami lidé ze stejné národnostv červnu, když policisté navrhli ní komunity, a zároveň umí v re-

publice najmout spolupracovníky na „podřadnější“ práce, což
jsou třeba řidiči kamionů s nelegálním lidským nákladem. Mezi
hlavami tlup dominovali Vietnamci. Společně s migrační krizí
se ale proměnil i trend, převaděčské skupiny jsou sice pořád mezinárodní, ale už tolik nehraje roli
přináležitost k národnostní komunitě.
Vstup Česka do Schengenu,
který se datuje k 21. prosinci
2007, přinesl významný zásah do
četnosti případů převaděčství, které se tu odhalily a stíhaly. Tehdy
v prosinci přestaly kontroly na
hranicích a mezi žalobci se rozklížila praxe pochybující, jestli je vůbec možné se nedovoleného překročení státní hranice dopustit.
Část jich vyznávala výklad, že
už to nejde, když mez přišla o svoji funkci a lze přes ni bez kontroly
pendlovat v obou směrech. Pokles případů tak nutně neznamená, že pašeráckých aktivit ubylo,
některé se tak jen neposuzovaly –
ze stovek stíhání se staly desítky.
Až v roce 2015 vyšlo Nejvyšší
státní zastupitelství s oficiálním
názorem, že trestný čin převaděčství pořád existuje, Schengen na
tom nic nemění. Žalobci tak reagovali na výklad několika autorů
v čele s předsedou Nejvyššího
soudu Pavlem Šámalem, kteří ve
svém komentáři k trestnímu zákoníku uvedli, že česká vnitřní hranice už nic neznamená.
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cent. Druhé hnutí Ostravak má 23.
Podle Prokopa budou nadcházející komunální volby první,
v nichž bude ANO skládat účty.
Dosud mu stačila osobnost „šéfa“
Andreje Babiše. „Tentokrát už budou lidi volit podle toho, jak kdo
své město vede. To může dát rozdíl až deset procentních bodů,“
myslí si Prokop.
Analytik Medianu podotkl, že
pod vedením Tomáše Macury
udělala Ostrava za poslední roky
skok dopředu. „Vyvíjí se to tam
k lepšímu, proto také lokálně
ANO vykazuje lepší výsledek
než v hlavním městě.“
Průzkum pro Českou televizi
neříká, kolik strany ve volbách

ODS

SPD

ČSSD

KSČM

skutečně dostanou hlasů. Volební
potenciál ukazuje, kdo všechno
z těch, kdo chtějí jít k urnám, by
mohl danou stranu volit. Dotazovaní přitom mohou označit více
favoritů. Potenciál je proto spíše
ideálním číslem, jemuž se málokdo skutečně přiblíží.
Strany obvykle dosáhnou zhruba na polovinu až dvě třetiny toho,
co podobné průzkumy ukazují. Záleží na tom, jak silné mají jádro
„skalních“ sympatizantů. Podle
oslovených odborníků se volební
potenciál v některých z uplynulých voleb podařilo naplnit hnutí
SPD. V jeho případě nemají voliči,
kteří jsou odpůrci migrace, příliš
velký výběr z jiných subjektů.

Jak se česká justice
vypořádává s převaděči
stíháno
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Starostové
pro Prahu

volebním období řídí lidé z ANO:
na Moravě je to primátor Petr
Vokřál, v Čechách Adriana Krnáčová. Jenže zatímco v Brně se hnutí premiéra Andreje Babiše i teď
drží na špici voličské přízně, v Praze je na tom o poznání hůř. Jak ukázal aktuální průzkum volebního potenciálu, který pro ČT zpracovaly
agentury Kantar TNS a Median,
v hlavním městě se ANO krčí až
na čtvrtém místě. Před ním jsou Piráti, ODS a mnohobarevná koalice
Spojené síly pro Prahu.
„Docela to kopíruje preference
v celostátních parlamentních volbách. Loni v říjnu ANO v Praze
sice vyhrálo volby, ale poměrně
těsně. Hlavní město navíc vždycky
volilo výrazně jinak než zbytek republiky,“ říká k výsledkům vlastního výzkumu analytik Pavel Ranocha z agentury Kantar.
Spoluautor průzkumu Daniel
Prokop z Medianu míní, že za slabším výsledkem ANO v Praze stojí
nevraživost zdejších voličů k lídrovi hnutí. „Odpor k Andreji Babišovi je v metropoli dlouhodobě silný.
K tomu připočtěte, že magistrát
pod současným vedením je hodnocen hůře než v jiných velkých městech,“ řekl LN Prokop.
Ranocha se naopak domnívá, že
v neprospěch ANO nemusí hrát
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Zdroj: Kantar TNS a Median pro ČT
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PRAHA Situace v obou největších
českých městech je měsíc před volbami zdánlivě stejná, přesto se ale
v jednom podstatném rysu liší.
Brno i Prahu trápí špatná dopravní
situace. Ulice měst jsou rozkopané, řidiči jimi bloudí. Nepohodu
cítí i pěší, kteří se mnohdy nevyznají v dalších a dalších náhradních trasách autobusů, tramvají či
šalin. Obě města v právě končícím
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Volební potenciál stran před komunálními volbami ve velkých městech

Spojené síly
pro Prahu

TOMÁŠ TOMÁNE K

obžalováno

192

181

221

205
219

260
242
238

215
197
204
189
217
130
128
70
65

68
61
37
28
34
32
29
25

114
106

243

Zdroj: Nejvyšší
státní zastupitelactví
Letos v březnu zadržela
policie na Pražském okruhu
tři převaděče. V dodávce
vezli 22 běženců.
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