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Událost týdne:   
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. Německo již podalo žádost o jejich navr ácení zpět do ČR, 
podle ministra Chovance jí však prozatím nemůže být vyhověno kvůli formálním nedostatkům. 
Ředitel Nadačního fondu Generace 21 , který program organizoval, Jan Talafant prohlásil, že 
rozhodnutí o zrušení programu respektuje. O zbývajících 56 iráckých uprchlíků v ČR je fond 
připraven se postarat.  

5. dubna podaly opoziční TOP 09 a ODS stížnost k  Ústavnímu soudu proti schůzi Poslanecké 
sněmovny PČR, na které byl schválen zákon o elektronické evidenci tržeb. Podle opozice bylo 
předčasné ukončení  rozpravy k zákonu v rozporu s jednacím řádem. Stížností chtějí opoziční 
strany dosáhnout zrušení usnesení, kterými byl zákon přijat. Tím by nebyl zrušen zákon jako 
takový, ale musel by se vrátit k opětovnému projednání. 

6. dubna rozhodl pražský odvolací soud, že Poslanecká sněmovna PČR je povinna doplatit 
bývalému poslanci Davidu Rathovi tzv. víceúčelové paušální náhrady na reprezentaci, stravu a 
dopravu ve výši 280 tisíc korun. Ty mu nevyplácela po dobu jeho pobytu ve vazbě. Soud však 
rozhodl, že má D. Rath na náhrady zákonný nárok. Rozhodnutí je pravomocné.  

6. dubna oznámil českobudějovický státní zástupce Josef Richtr, že byla podána žaloba na 
předsedu Bloku proti islámu Martinu Konvičkovi kvůli jeho výrokům na internetu na adresu 
islámského náboženství, kterými se dopustil přečinu podněcování nenávisti vůči skupině osob 
nebo omezování jejich práv a svobod. Hrozí mu trest ve výši až tří let odnětí svobody.  

7. dubna odhlasoval Výbor pro rozpočtovou kontrolu v  Evropském parlamentu prohlášení, 
v němž je České republice vytýkáno špatné čerpání dotací. Podpořil též postoj Evropské komise, 
podle které by mělo být pozastaveno provádění plateb Česku do té době, „ než budou přijata 
příslušná nápravná opatření a než skončí policejní vyšetřování .“  

8. dubna podalo ČSSD dovolání k nejvyššímu soudu kvůli sporu se svým bývalým právním 
zástupcem Zdeňkem Altnerem. Dovolání však neumožňuje odložit splátku soudem vyměřeného 
dluhu. Strana proto dva dny předtím schválila úspory ve výši 55 milionů a vzetí úvěru na 338 
milionů. Zdeněk Altner, dnes již bývalý advokát, jenž byl jedním ze zástupců ČSSD ve sporu o 
Lidový dům, byl za kárná provinění vyloučen Českou advokátní komorou z řad advokátů a čelí 
v současné době žalobě za zpronevěru 800 tisíc korun, za kterou mu hrozí až osm let  vězení. 
 
10. dubna prohlásil ministr vnitra Milan Chovanec v Otázkách Václava Moravce, že kriminalisté při 
vyšetřování vyvěšení t ibetské vlajky na budově FAMU neporušili zákon.  V reakci na výtky dalšího 
hosta OVM Miroslava Kalouska popřel existenci pokynu, který policistům nařizoval stranit 
Číňanům a strhávat t ibetské vlajky. Pokud by se však ukázalo, že podobný pokyn existoval, je 
údajně připraven odstoupit .  
 
Telegraficky 

- Dne 4. dubna byly zveřejněny analýzy ministerstvo obrany (MO) týkající se tzv. libanonské 
kauzy, z nichž údajně vyplývá, že ze strany  Vojenského zpravodajství došlo pouze k dílčím 
pochybení. Ministr Stropnický uvedl, že už byla přijata opatření, která by měla vést 
k jejich odstranění. Celá analýza zveřejněna nebude, neboť se jedná o neveřejný 
dokument MO. 

- Dne 7. dubna informoval ministr obrany Martin Stropnický na svém twitterovém profilu, že 
od 1 . dubna byl zvýšen počet vojáků v pohotovosti na 720 z původních 350. 

 


