
Týden   

v české polit ice (26. 9. – 2. 10. 2016) 

© CEVRO, z. s. 2016 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracovala: Anežka Fuchsová  

Událost týdne:   
1 . října uvedl deník Právo, že byl nalezen článek s názvem „ Hitler je gentleman“ . Oproti 
prohlášením prezidenta Miloše Zemana jej nenapsal Ferdinand Peroutka, článek vyšel 
v Rudém právu, nikoliv v časopise Přítomnost, a nevychvaluje Adolfa Hitlera. Kancelář 
prezidenta republiky následně uvedla, že prezident Miloš Zeman odkazoval na jiný článek. 
Prezidentská kancelář se měla kvůli výrokům prezidenta, podle nichž měl spisovatel 
Ferdinand Peroutka chválit  německého kancléře Adolfa Hitlera, což se nepodařilo prokázat, 
omluvit . Hrad to však odmítl učinit a oznámil, že se chystá odvolat k  Nejvyššímu soudu. 

 27. září udělil  prezident Miloš Zeman v pořadí třetí milost, tentokrát ve formě zastavení 
trestního stíhání neboli abolice.  Tímto krokem bylo zastaveno stíhání fyzicky a psychicky 
nemocného muže. Žádost o udělení milosti podala státní zástupkyně, která stíhání 
omilostněného dozorovala. 

28. září prohlásil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), že Česká republika do konce roku 
2016 nebude přijímat žádné uprchlíky na základě kvót schválených členskými zeměmi 
Evropské unie. Doposud bylo na jejich základě přesunuto 5651  uprchlíků, z nichž Česká 
republika přijala 12 osob.  

29. září odvolala zmocněnkyně hnutí Severočeši.cz všechny kandidáty pro nadcházející 
volby v Ústeckém kraji,  mezi nimiž je i nezávislá senátorka Alena Dernerová, jež za hnutí 
kandiduje na Mostecku. Důvodem jsou dlouhodobé vnitřní spory dvou táborů v  hnutí. 
Sporem mezi jednotlivými křídly už se dříve zabýval soud, důsledkem jehož rozhodnutí 
ztratil  mandát poslanec Bronislav Schwarz, který je v čele jednoho tábora v hnutí. Část hnutí 
se chce proti kroku zmocněnkyně bránit u soudu.  

30. září zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum důvěry českého 
obyvatelstva vůči ústavním institucím. Respondenti uvedli, že nejvíce důvěřují starostům  
a obecním zastupitelstvům (62 % ). Naopak nejmenší důvěře se těší Senát (28 % ) a Poslanecká 
sněmovna (27 % ) PČR. 

1 . října byla do provozu uvedena Centrální evidence přestupků. Jejím cílem je umožnit tvrdší 
tresty pro recidivisty a poskytnout lepší informace o pachatelích přestupků státním 
orgánům. Přestupky spáchané před tímto datem v ní uvedeny nebudou. 

2. října zkrit izoval ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) prezidenta Miloše Zemana  
za oznámení jména nového českého velvyslance v USA Hynka Kmoníčka, v současné době 
ředitele Odboru zahraničního styku Kanceláře prezidenta republiky.  Zároveň se spolu 
s Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) shodli na tom, že se M. Zeman vměšuje  
do vnitropolit ických záležitostí jiných států. Za příklad uvedli jeho komentáře 
k prezidentským volbám v USA a Rakousku. 

 Telegraficky 
- Dne 28. září se ve čtyřech českých městech konaly demonstrace proti islamizaci Evropy. 

Nejvíce lidí se sešlo v Mostě (400). Řečníci krit izovali polit iku EU i české vlády.  Jediným 
polit ikem, jehož protestující ocenili jako opravdového zastánce českých zájmů, byl prezident 
Miloš Zeman. 
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