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Чеську правлячу коаліцію колотить новий скандал, у який втягнута партія «Справи
громадські»
.
Депутат
Ярослав Шкарка
публічно звинуватив у підкупі міністра
Віта Барту
, заявивши, що неодноразово отримував від міністра хабарi за мовчання про способи
фінансування діяльності партії
«Справи громадські»
та виконання спеціальних доручень. У результаті Шкарка негайно позбувся партквитка,
поста заступника голови і був виключений з парламентської фракції
«Справи громадські»
, передає
Радіо Прага
.

Своє твердження про хабарі Ярослав Шкарка підтвердив «десятками сторінок» різних
внутрішньопартійних документів, які разом із заявою про підозру у скоєнні злочину він
передав до празької міської прокуратури. За його твердженням,
Віт Барта
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платив за виконання особливих доручень. Як доказ Шкарка передав до прокуратури
також конверт зі 170 тисячами крон, отриманий від пана Барти.

Газеті Mladá fronta Dnes (Молода ґенерація сьогодні) Ярослав Шкарка зізнався, що в
2006 році сам брав участь у стеженні за муніципальними політиками, організованому
безпосередньо нинішнім міністром транспорту через своє агентство з безпеки ABL. Тоді,
як заявляє
Яро
слав Шкарка
, він був упевнений, що
Віт Барта
діє в інтересах громадськості, бажаючи розкрити недобросовісності політиків. Пізніше, за
його словами, партія
«Справи громадські»
відхилилася від декларованих цілей.

Міністр транспорту Віт Барта звинувачення відкидає. За його твердженням, 170 тисяч
крон
Ярославу Шкарці були лише по-дружньому позичені.
Подібну допомогу отримували й інші наближені депутати партії
«Справи громадські»
. У свою чергу, голова партії
«Справи громадські»
і міністр внутрішніх справ Чехії
Радек Йон
готовий зрозуміти поведінку
Ярослава Шкарки
, але лише в одному випадку - як хворобу ...

Проте опозиційні соціал-демократи до нинішньої ситуації в правлячій коаліції і в уряді
ставляться дуже серйозно і вимагають негайних дій від громадянсько-демократичного
прем'єра Петра Нечаса. «Неможливо заховати справу під сукно. Це в інтересах
збереження в нашій країні елементарного демократичного порядку, щоб не сталося
деградації всієї політичної сцени. На нашу думку, пану Барті не місце в уряді, якщо на
його адресу пролунали такі серйозні підозри», - заявив голова парламентських
соціалістів
Богуслав Соботка.
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