Týden
v české politice (8. 2. – 1 4. 2. 201 6)
Událost týdne:
1 0. února schválila Poslanecká sněmovna PČR ve třetím čtení zákon o elektronické evidenci
tržeb (EET). Dle vlády by EET měla být prostředkem, který zamezí daňovým únikům
a přispěje k narovnání podnikatelského prostředí. Nové opatření zajistí stálé propoj ení
podnikatelů s daňovou správou. Pokud zákon podpoří Senát PČR i prezident, budou
do systému od listopadu 201 6 zapojeny podnikatelé poskytující ubytovací a stravovací
služby. Postupně se budou zapojovat další podnikatelské subjekty. Souběžně s tímto
zákonem byl schválen i další, jež mj. mění DPH na stravovací služby kromě podávání
alkoholu z 21 % na 1 5 % . Zákon byl schválen poté, co koaliční většina odhlasovala ukončení
debaty o zákonu. Proti tomuto postupu se ohradili zástupci opozice, kteří zvažuj í podání
ústavní stížnosti.

8. února proběhla stávka taxikářů, kteří po osm hodin blokovali pražskou magistrálu. Tímto
způsobem chtěli přimět primátorku Adrianu Krnáčovou či některého z radních, aby s nimi
jednali, neboť nesouhlasí s aktuálním nastavením podmínek pro provozování taxislužeb
v Praze. Primátorka vyjádřila svou ochotu se zástupci taxikářů jednat, odmítla však jednat
pod tlakem.
8. února zveřejnil týdeník Respekt informaci o tom, že za dvě Češky, unesené v Pákistánu
v roce 201 3 a propuštěné o dva roky později, zaplatilo Česko šest milionů dolarů. Okamžitě
se otevřela, místy emotivní, veřejná diskuze o této skutečnosti. Podle bezpečnostního
experta Adama Dolníka svědčí zveřejněním informace o neprofesionalitě českých
bezpečnostních služeb. Informace dle jeho názoru navíc ohrožuje i Čecha, jenž byl v březnu
201 5 unesen v Libyi.
9. února přinesl server Aktualne.cz informaci o financování libanonské cesty pětice minulý
týden navrátivších se Čechů. S odvoláním na advokáta Jana Švarce, právního zástupce
Libanonce Alího Fajáda, server uvedl, že cesta pěti mužů byla financována právě jeho
klientem Fajádem. Spekulace, že Češi byli do Libanonu vylákáni kvůli tomu, aby byli
následně vyměněni za A. Fajáda, však odmítl. A. Fajád byl z vězení propuštěn ve stejný den,
kdy se pět Čechů vrátilo zpět do ČR. V souvislosti s tímto případem potvrdil ministr obrany
Martin Stropnický na dotaz novinářů informaci, že návrat pětice Čechů do vlasti byl
umožněn díky jejich výměně za Alího Fajáda. Tento výrok označila opozice i jeho vládní
kolegové za nevhodný a ze všech stran se ozývaly žádosti po jeho rezignaci. Premiér
Sobotka uvedl, že vypuštění informace považuje za chybu, nicméně ne za tolik závažnou,
aby musela vést k rezignaci ministra. Ministr obrany by však dle premiéra měl zvážit účast
u projednávání tajných bodů.
Telegraficky
- Dne 9. února udělil prezident Miloš Zeman svou první milost.
- Dne 1 2. února hořelo v historické budově Národního muzea. Podle ministra kult ury
Daniela Hermana nejsou škody příliš velké, jelikož je budova vyklizená kvůli
probíhající rekonstrukci.
- Dne 1 2. února byl novým plzeňským biskupem jmenován Tomáš Holub, bývalý
vojenský kaplan AČR, v současnosti generální sekretář České biskupské konference,
který se mj. zabývá majetkovým vyrovnáním české katolické církve se státem.
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