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Událost týdne:   
29. března se v Praze konaly akce na protest proti návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a 
způsobu, jakým probíhala doprovodná opatření . Na řadě míst byly vyvěšovány tibetské vlajky, které 
měly připomenout  porušování lidských práv v Tibetu. Dvě z nich visely z oken Poslanecké sněmovny, 
kde je vyvěsili Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg z TOP 09. Protestní  shromáždění se konalo 
na pražské Kampě, kde se sešlo přibližně 500 lidí, kteří následně vyrazili na Hradčany, kde protest 
pokračoval t ichým shromážděním.  V souvislosti s návštěvou došlo k několika incidentům mezi 
příznivci i  odpůrci čínské návštěvy a policií .  Dne 1 . dubna vyzvalo členy Parlamentu ČR dopisem 
několik protikorupčních iniciativ a osobností, aby byly incidenty důkladně prošetřeny, neboť při 
některých mělo údajně dojít k omezování občanských práv.  Podle analytiků oslovených ČTK 
provázely čínskou návštěvu v ČR podobná opatření jako během čínských návštěv v jiných evropských 
státech. 

30. března informovala Česká televize o tom, že Ústavní soud (ÚS) zamítl další stížnost Dav ida Ratha 
na podjatost soudce Roberta Pacovského. ÚS ji  odmítl jako předčasnou a jako takovou nepřípustnou. 
Ze stejného důvodu odmítl ÚS Rathovu žádost již v roce 2014, kdy D. Rath obvinil soudce Pacovského 
z toho, že je „ zpracován celospolečenskou poptávkou po exemplárním případu a jedná pod vlivem 
příležitosti na této věci kariérně vydělat“ .  

31 . března potvrdila  mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci informaci, že bylo 
pravomocně rozhodnuto ve sporu mezi ČSSD a advokátem Zdeňkem Altnerem.  Sociální demokracie 
má Z. Altnerovi zaplatit více než 320 milionů korun za služby jím poskytnuté při zastupování ČSSD ve 
sporu o Lidový dům. Mluvčí ČSSD Eva Gregorová prohlásila, že strana hodlá rozhodnutí respektovat. 
Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka označil  částku za neblahé dědictví, které 
současná zdědila po bývalém vedení sociální demokracie z dob, kdy stranu vedl Miloš Zeman.  

1 . dubna požádala skupina 25 křesťanských uprchlíků z Iráku, kteří byli umístěni v Okrouhlíku u 
Jihlavy, o navrácení cestovních pasů. Skupina také doručila na ministerstvo vnitra dopis, ve kterém 
odmítá udělený azyl. O den později byla skupina zadržena v Německu. Z dostupných informací 
vyplývá, že by měli být  navráceni do ČR, odkud by měli být  následně vyhoštěni zpět do Iráku. Podle 
mluvčího nadace Generace 21 , která program zajišťovala, Martina Frýdla , k tomuto postupu Iráčany 
přesvědčila prozatím blíže neupřesněná třetí strana.  Ministr vnitra Milan Chovanec po této události  
pozastavil program přijímání iráckých křesťanských uprchlíků do ČR.  
 
3. dubna prohlásil v Otázkách Václava Moravce pražský arcibiskup Dominik Duka, že v případě, kdy 
by prošel návrh KSČM na zdanění náhrad  církvím za majetek nevydaný v rámci majetkového 
vyrovnání  se státem, by se česká katolická církev obrátila na Ústavní soud. Komunistický návrh 
podpořil i ministr financí Andrej Babiš. 
 
Telegraficky 

- Dne 29. března se na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy pokusila strana TOP 09 
pozastavit platnost sesterské smlouvy města s Pekingem. Návrh neprošel kvůli odporu 
zastupitelů ze stran ČSSD, KSČM a části hnutí ANO. 

- Dne 30. března informovala ČTK, že soud zamítl návrh na předběžné opatření, který poda la 
společnost eMoneyServices na Prahu. Hlavní město tak může i nadále vydávat nové karty na 
MHD „ lítačky“ .  

- Dne 31 . března přinesla ČTK informaci o zrušení verdiktu, který osvobozoval Janu Nečasovou 
(Nagyovou) a ostatní obviněné z údajného zneužit í Vojenského zpravodajství. Případ se tak 
vrátí soudu I. stupně k novému projednání.  

- Dne 31 . března rezignoval na své členství v TOP 09 bývalý místopředseda strany 09 Pavol 
Lukša. Rozhodnutí odůvodnil svým nesouhlasem se současnou orientací polit iky strany.  


