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ROK 2016
V ČESKÉ POLITICE
Po celý rok CEVRO sleduje politické dění a
každý
týden
publikuje
„Týden
v české
politice“. První číslo Čtrnáctideníku v roce
2017 přináší ohlédnutí za nejdůležitějšími
událostmi české politiky v roce 2016.
LEDEN
5. ledna se objevila informace o tom, že se skupina
hackerů nabourala do emailové schránky premiéra
Bohuslava Sobotky a na extremistickém serveru
White
Media
zveřejnila
část
premiérovy
korespondence. Podle závěrů pozdějšího vyšetření
nebyly zveřejněné informace utajované.
16. ledna byl na Kongresu ODS staronovým
předsedou strany zvolen Petr Fiala.
23. ledna byl na sjezdu Strany zelených zvolen
novým předsedou Matěj Stropnický.
24. ledna přistálo v Praze prvních 10 křesťanských
uprchlíků z Iráku, jejichž přesídlení finančně zaštítil
a zorganizoval nadační fond Generace 21. Postupně
mělo do ČR přicestovat 37 rodin. Přijetí uprchlíků
podpořila vláda.
ÚNOR
4. února se zpět do ČR vrátila pětice mužů, která
v červenci 2015 zmizela v Libanonu. Jejich návrat
do vlasti byl podmíněn nevydáním Libanonce Alího
Fajáda do USA, kde čelí obvinění z přípravy vražd
zaměstnanců vlády nebo pokusu o použití
protiletadlové střely.
8. února zveřejnil týdeník Respekt informaci, že za
dvě Češky, unesené v Pákistánu v roce 2013
a propuštěné o dva roky později, zaplatilo Česko
šest milionů dolarů.
9. února udělil prezident Miloš Zeman svou první
milost.
10. února schválila Poslanecká sněmovna PČR
zákon o elektronické evidenci tržeb (EET).
20. února byla strana Úsvit – národní koalice
přejmenována na Úsvit s Blokem proti islámu.
BŘEZEN
2. března bylo potvrzeno, že Evropský úřad proti
podvodům (OLAF) zahájil oficiální vyšetřování
okolností, za kterých získala firma Agrofert
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evropské dotace ve výši 50 milionů korun
na výstavbu farmy Čapí hnízdo.
4. března byla uzavřena dohoda mezi zástupci
Pražského hradu a českou katolickou církví
o vlastnictví budov na Pražském hradě.
31. března bylo potvrzeno, že podle pravomocného
rozsudku, má ČSSD zaplatit více než 320 milionů
korun Zdeňku Altnerovi za služby poskytnuté při
zastupování
strany
ve
sporu
o Lidový dům.
DUBEN
7. dubna rozhodla vláda na základně doporučení
ministra vnitra Milana Chovance o zrušení
programu na přesídlení vybraných křesťanských
uprchlíků z Iráku. Impulz k tomu dal odchod 25
z nich předchozí týden do Německa.
16. dubna byl na sjezdu hnutí Starostové
a nezávislí znovuzvolen předsedou Petr Gazdík.
KVĚTEN
14. května se konal sjezd KSČM. Předsednický post
obhájil Vojtěch Filip.
15. května se ministr kultury Daniel Herman
zúčastnil
výročního
sudetoněmeckého
sjezdu
v Norimberku a přednesl na něm zdravici. Jednalo
se o první případ, kdy člen české vlády osobně
navštívil setkání sudetských Němců.
28. května byl rozpuštěn Blok proti islámu. Zároveň
bylo založeno nové uskupení – Iniciativa Martina
Konvičky, jež plánuje spolupráci s chystanou
stranou Alternativa pro Česko.
31. května byl za korupci při dojednávání nákupu
obrněných vozidel Pandur pro AČR odsouzen
lobbista Marek Dalík ke čtyřem letům vězení
a zaplacení pokuty ve výši čtyř milionů korun.
ČERVEN
7. června vyhověl Nejvyšší soud návrhu ČSSD a
odložil
vykonavatelnost
dříve
vydaného
pravomocného rozhodnutí, podle kterého měla
strana zaplatit advokátu Altnerovi smluvní pokutu,
do vydání rozhodnutí o dovolání, v němž se ČSSD
ohradila proti rozsudku o pokutě.
8. června oznámil policejní prezident Tomáš Tuhý
plánovanou reorganizaci Policie ČR. Navrhovaná
reforma vyvolala ostré střety mezi vládními ČSSD
a ANO.
28.
června
vytvořila
poslanecká
sněmovna
vyšetřovací
komisi,
jež
se
bude
zabývat
podezřeními, které se objevily v souvislosti
s plánovanou reorganizací policie.

28. června zveřejnil Ústavní soud verdikt, jímž zrušil
část
zákona,
který
osobám
žijícím
v registrovaném partnerství znemožňoval tzv.
individuální adopci dítěte.
ČERVENEC
1. července se funkce guvernéra České národní
banky ujal Jiří Rusnok.
11. července informoval server idnes.cz, že u OSN
proběhla registrace nového jednoslovného překladu
názvu Česko – Czechia.
22. července opustila poslankyně Kristýna Zelenková
hnutí ANO. Své rozhodnutí odůvodnila kauzou Čapí
hnízdo, způsobem komunikace v hnutí a politikou
ANO v regionech. Hnutí již v předchozích měsících
opustila s kritikou vnitrostranických poměrů řada
zvolených politiků na komunální úrovni.
SRPEN
1. srpna začala fungovat Národní centrála proti
organizovanému zločinu. Představitelé policie její
vznik odůvodňují nutností čelit novým bezpečnostním
hrozbám.
3. srpna informovaly Hospodářské noviny, že
ministerstvo vnitra vyřizuje žádost o udělení azylu 60
čínským křesťanům, kteří byli ve své zemi
pronásledováni. Udělením azylu by bylo potvrzeno
porušování lidských práv v Číně.
ZÁŘÍ
1. září rozhodl pražský městský soud, že se Kancelář
prezidenta republiky musí omluvit za opakované
výroky prezidenta Miloše Zemana, jimiž prezident
přiřknul autorství článku „Hitler je gentleman“
novináři Ferdinandu Peroutkovi.
23. září uvedla Kancelář prezidenta republiky, že
nehodlá zveřejnit omluvu Terezii Kaslové kvůli
výrokům
prezidenta
na
adresu
jejího
dědy
Ferdinanda
Peroutky
a
že
podá
dovolání
k Nejvyššímu soudu.
ŘÍJEN
8. října skončily krajské volby a první kolo senátních
voleb, v nichž suverénně zvítězilo hnutí ANO Andreje
Babiše.
15. října skončilo druhé kolo senátních voleb, v nichž
si nejlépe vedla KDU-ČSL, která sama nebo v koalici
zvítězila v 9 z 27 obvodů.
18. října proběhlo setkání ministra kultury Daniela
Hermana (KDU-ČSL) a několika dalších politiků s
tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. V reakci
na setkání vydali čtyři nejvyšší ústavní činitelé
společné prohlášení, v němž zdůraznili vzájemnou
prospěšnost vztahů mezi ČR a ČLR.
18. října schválila Poslanecká sněmovna PČR žádost
sněmovní komise ke sporné reorganizaci policie
o prodloužení jejího mandátu do konce ledna 2017.
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24. října schválila vláda návrh novely zákona
o registrovaném partnerství, podle nějž by si lidé
v registrovaném partnerství mohli adoptovat dítě
partnera.
28. října proběhly oslavy při příležitosti státního
svátku, jež poznamenala kauza kolem neudělení
státního vyznamenání
strýci
ministra
kultury
Hermana a pamětníku holokaustu Jiřímu Bradymu,
jemuž se prezident Miloš Zeman údajně rozhodl
neudělit vyznamenání kvůli předešlé schůzce
Hermana s dalajlamou. Hrad tuto spojitost popřel.
LISTOPAD
8. listopadu sdělili předseda TOP 09 Miroslav
Kalousek a předseda STAN Petr Gazdík, že letošním
rokem ukončí strany smlouvu o spolupráci.
16. listopadu byl předsedou Senátu v tajném
hlasování opětovně zvolen Milan Štěch (ČSSD).
24. listopadu oznámil politolog Petr Robejšek
založení nové konzervativní strany Realisté, která by
dle
něj
mohla
ve
sněmovních
volbách
v nadcházejícím roce získat až 20 % hlasů.
PROSINEC
7. prosince oznámil entomolog Martin Konvička, že
vystupuje ze strany Alternativa pro Českou
republiku, neboť ke straně ztratil důvěru.
9. prosince schválila Poslanecká sněmovna PČR tzv.
protikuřácký zákon, zavádějící úplný zákaz kouření
v restauracích i zřizování kuřáren.
10. prosince rezignoval předseda Strany svobodných
občanů Petr Mach na svou funkci. Důvodem jsou
spory uvnitř strany ohledně její dalšího směřování.
16. prosince rozhodla celostátní konference KDUČSL, že lidovci zahájí jednání o možné spolupráci
s hnutím Starostů a nezávislých (STAN) pro
nadcházející sněmovní volby.
19. prosince vetoval prezident Miloš Zeman tzv. „lex
Babiš“, resp. novelu zákona o střetu zájmů, která má
omezit podnikání členů vlády a je tak podle mnohých
namířena primárně proti předsedovi hnutí ANO
Andreji Babišovi.
19. prosince podepsal prezident Miloš Zeman státní
rozpočet na rok 2017, počítající se schodkem
60 miliard korun.
28. prosince informoval server Seznam Zprávy, že
podnikatel Pavel Sehnal obnovil pravicovou politickou
stranu Občanská demokratická aliance (ODA),
známou především z 90. let.
ZDROJE
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