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Událost týdne:   
23. září publikovala Kancelář prezidenta republiky prohlášení, ve kterém oznámila, že 
nehodlá zveřejnit omluvu Terezii Kaslové kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana na adresu 
jejího dědy Ferdinanda Peroutky a že podá dovolání k  Nejvyššímu soudu. Podle ústavního 
právníka Jana Kysely z Právnické fakulty Univerzity Karlovy dovolání nemá odkladný 
účinek, a Kancelář prezidenta republiky by proto měla omluvu zveřejnit .  
T. Kaslová s postupem prezidentské kanceláře nesouhlasí a je připravena omluvu vymáhat.   

19. září informovalo policejní prezidium, že náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube 
skončil  v polovině září na své pozici. Jeho dočasným nástupcem se stal Milan Černek, jenž 
doposud působil na postu ředitele Útvaru speciálních činností služby kriminální policie  
a vyšetřování Policie České republiky. Řádný nástupce bude vybrán ve výběrovém řízení.  
Z. Laube, který svůj krok odůvodnil dlouhodobými zdravotními problémy, bude působit jako 
bezpečnostní poradce na ministerstvu vnitra.  

21 . září rozhodl pražský městský soud o neuvalení vazby na ruského umělce 
Olega Vorotnikova. Ten byl zadržen policií na základě mezinárodního zatykače, který byl 
vydán kvůli chuligánství, urážkám úředních osob a násil í proti nim.  Vorotnikův advokát 
označil obvinění za polit ická.   

21 . září byl schválen návrh rozpočtu na rok 2017, který počítá se schodkem 60 miliard korun. 
Někteří odborníci považují v  příznivé ekonomické situaci schodek za neodůvodněný  
a připisují jej polit ickému cyklu, ve kterém s  bl ížícími se volbami polit ici zvyšují mandatorní 
výdaje.  

21 . září oznámil prezident Miloš Zeman, že se novým velvyslancem v USA stane Hynek 
Kmoníček, který doposud působil na  postu ředitele zahraničního odboru Kanceláře 
prezidenta republiky. Krok byl některými českými polit iky a bývalými velvyslanci 
považován za nestandardní, neboť k  oficiálnímu oznámení dle zvyku dochází až poté, co je 
nový velvyslanec přijat hostitelskou zemí . 

22. září uvedl Martin Frýdl, mluvčí nadačního fondu Generace 21 , že se z České republiky zpět 
do Iráku vrát ilo dalších šest iráckých uprchlíků, jejichž převoz do ČR fond uskutečnil .  Své 
rozhodnutí zdůvodnil i  zdravotními a psychickými problémy. Z 89 iráckých křesťanů, kteří do 
ČR s pomocí fondu přicestovali, jich v zemi nyní zůstává 34.  

Telegraficky:  
- Dne 19. září uvedlo ministerstvo zahraniční, že ČR neuznává výsledky ruských parlamentních 

voleb, které se uskutečnily na Krymu.   
- Dne 20. září oznámil ministr dopravy Dan Ťok (ANO), že bylo vybráno několik úseků dálnic,  

na kterých budou moci auta do 3,5 tuny jezdit od roku 2017   bez dálniční známky.  Jedná se 
kupříkladu o obchvat Prahy v úseku od D7 po ulici K Barrandovu či obchvat Olomouce (D35).  

- Dne 21 . září informoval premiér Bohuslav Sobotka o schválení návrhu na zvýšení základní 
výměry důchodu na 2  550 korun. Průměrný důchod bude tedy od ledna 2017 činit  11  745 korun.  
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