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Událost týdne:   
2. ledna informovala agentura ČTK, že ministerstvo vnitra předložilo návrh novely ústavního 
zákona, jímž chce posílit  právo použít legálně držené zbraně v  rámci obranného zásahu. Účelem 
je zejména snaha umožnit l idem obranu v případě teroristických útoků. Návrh vzbudil mnoho 
odmítavých reakcí, postavili se proti němu i polit ici vládních stran. Podle předsedy Senátu PČR 
Milana Štěcha by občané neměli „ suplovat roli policie“ .  
 
4. ledna rozhodl Vrchní soud v Praze o odvolání podnikatelů obžalovaných v  kauze Promopro, 
týkající se státní zakázky na zajištění audiovizuální techniky v rámci českého předsednictví 
v Radě EU, již firma Promopro získala bez výběrového řízení. Všech sedm podnikatelů půjde  
do vězení. Václavu Čadovi odvolací senát ještě zpřísnil trest z podmínky na trest odnětí 
svobody. Soud zároveň potvrdil osvobozující verdikt nad trojicí úředníků ze sekce pro české 
předsednictví EU. 
 
4. ledna odhlasoval těsně senátní výbor pro veřejnou správu doporučení, aby  Senát PČR beze 
změn schválil protikuřácký zákon, zavádějící úplný zákaz kouření v pohostinských zařízeních. 
Neprošel ani návrh senátora Ivo Valenty (Strana soukromníků), aby restaurace mohly zřizovat 
oddělené kuřárny. 
 
4. ledna informoval server Echo24, že ministr financí a majitel Agrofertu Andrej Babiš čelí 
trestnímu oznámení kvůli podezření z krácení daní. Babiš měl v roce 2012 podle informací 
serveru využít skuliny v zákoně, když přiměl svůj koncern Agrofert vydat jednokorunové 
dluhopisy, které nepodléhaly dani. Následně Babiš dluhopisy odkoupil a měl tak ušetřit desítky 
milionů korun na daních. Nákupem dluhopisů se nyní bude zabývat policie. Babiš označuje 
trestní oznámení za účelový polit ický atak na svou osobu.  
 
5. ledna oznámilo pražské vrchní státní zastupitelství, že žalobci se již dále nebudou zabývat 
trestním oznámením na ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD), policejního prezidenta Tomáše 
Tuhého a jeho bývalého náměstka Zdeňka Laubeho v souvislosti se spornou reorganizací 
policie, neboť nemají žádné podezření na spáchání trestného činu. Trestní oznámení podal 
někdejší detektiv protimafiánského útvaru a krit ik reformy Jiří Komárek.    
 
6. ledna informoval server E15, že ČSSD nemůže nakládat se svými nemovitostmi v  centru Prahy, 
konkrétně s Lidovým domem a Lannovým palácem. Důvodem je uvalení exekuce na stranu kvůli 
dluhu 337 milionů korun vůči již zesnulému právníkovi Zdeňku Altnerovi. Podle právní kanceláře 
zastupující ČSSD však i nadále platí odklad vykonatelnosti rozsudku z června 2016. Původ dluhu 
leží v roce 1997, kdy Altner zastupoval  ČSSD ve sporu o Lidový dům a následně nezískal 
domluvenou odměnu. 
 
6. ledna informovala agentura ČTK, že zákon o sociálním bydlení vyvolal neshody mezi vládními 
ČSSD a hnutím ANO. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová považuje nynější návrh, který 
předvídá vznik státního úřadu pro zajišťování sociálního bydlení, za horší než původní a označila 
jej za návrat „ do podmínek reálného socialismu“ .  
 
8. ledna uvedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v  souvislosti s extradicí ruského 
hackera Jevgenije Nikulina, jehož vydání požadují USA i Rusko, že potvrzení soudního 
rozhodnutí o vydání stíhané osoby do zahraničí by mělo být v kompetenci ministerstva 
zahraničí, nikoliv ministerstva spravedlnosti , jako je tomu nyní. Důvodem jsou podle Zaorálka 
diplomatické následky tohoto rozhodnutí.  
 
Telegraficky 

- Dne 6. ledna oznámil ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), že se rozhodl 
nekandidovat na stranickém sjezdu v květnu na post předsedy strany proti současnému 
předsedovi Pavlu Bělobrádkovi, neboť nechce podněcovat soupeření uvnitř strany.  

- Dne 6. ledna skončila v ČR zvýšená bezpečnostní opatření zavedená po předvánočním útoku 
na trh v Berlíně. Nadále platí první stupeň ohrožení terorismem.  
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