Týden
v české politice (1 1 . 4. – 1 7. 4. 201 6)
Událost týdne:
1 4. dubna proběhla tisková konference, na které se představitelé Policie ČR vyjádřili ke kritice
opatření, která byla přijata během návštěvy čínského prezidenta v ČR. Policie údajně pochybila
pouze v jednom případně, kdy kriminalisté přišli na pražskou FAMU, za což se již policejní
prezident Tuhý v dopise děkanovi FAMU Pavlu Jechovi omluvil. K žádným dalším pochybením
dle výsledků interního šetření nedošlo. Dne 1 7. dubna se v této záležitosti za policii postavil
předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD) a označil chystané zasedání Sněmovny, jež se bude
z podnětu poslanců opoziční TOP 09 konat ve čtvrtek 21 . dubna, kde se má zásah policie
projednávat, za zbytečné.
1 1 . dubna projednávala vláda komunistický návrh na zdanění náhrad ve věci majetkového
vyrovnání státu s církvemi. Podle mluvčího kabinetu Martina Ayrera se členové vlády neshodli
na jednotném postoji. Pro byli ministři za ANO, proti za KDU-ČSL. Proti zdanění se ve svém
posudku postavila i Legislativní rada vlády.
1 3. dubna zveřejnil deník Aktuálně.cz i nformace o rozsudku ve sporu Zdeňka Altnera s ČSSD.
Soudkyně Irena Saralievová v něm uznává, že průtahy, které zapříčinily nárůst penále až do výše
přes 300 milionů korun, byly způsobeny především osobou Zdeňka Altnera, nicméně nárůstu
penále se dle soudkyně Saralievové mohla ČSSD vyhnout zaplacením vymáhané pohledávky.
Sociální demokracie původně oznámila, že částku zaplatí, nakonec se však rozhodla plnou
částku určenou soudem neuhradit s odůvodněním, že chce nejdříve uspokojit věřitele, jimž
Altner dluží na 20 milionů korun. Zdali Z. Altnerovi následně vyplatí zbytek částky, není doposud
jisté. Sám Altner prohlásil, že pokud ČSSD peníze nevyplatí do pondělka, je připraven je
vymáhat „ všemi zákonnými prostředky.“
1 3. dubna byla zveřejněna informace, že dvěma ruským novinářům působícím v ČR zamítlo
ministerstvo zahraničí prodloužení akreditace. Jedná se o Alexandra Kuranova, který pracuje
pro ruskou státní agenturu RIA Novost, a Vladimira Sněgirjova, jenž působí jako zpravodaj listu
Večerňaja Moskva. Ministerstvo odmítlo sdělit důvody rozhodnutí, neboť tyto informace
podléhají utajení. Podle týdeníku Respekt měli být oba novináři označeni Bezpečnostní
informační službou za bezpečnostní riziko. Ruské ministerstvo zahraničních věcí se proti
rozhodnutí ohradilo, označilo jej za „ nepřátelskou akci v Praze“ a pohrozilo odvetnými kroky.
1 4. dubna se vrcholní ústavní představitelé shodli, že by měl být v zahraniční používán
jednoslovný název Česko. Správným anglickým překladem, o jehož podobě se mezi jazykovědci i
politiky vedly dlouhodobé spory, by měl být výraz Czechia. Pokud návrh podpoří vláda, podá ČR
verbální nótu OSN, aby byly správné překlady názvu uvedeny v její databázi. Pro tuto variant u se
vyslovila i předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR Markéta Pravdová. Silně proti byla
ministryně školství Karla Šlechtová, která se obává, že bude výraz snadno zaměňován
s anglickým názvem Čečenska. Argumentovala také tím, že už bylo za miliard u pořízeno logo
Czech Republic, které je užíváno agenturou CzechTourim k podpoře turistického ruchu.
1 4. dubna si vyzvedlo své pasy šestnáct iráckých uprchlíků, kteří si podali žádost na ukončení
statusu azylanta. Podle informací ministerstva vnitra jim byl následně vydán třídenní výjezdní
příkaz a byli informováni, že nesmí překročit hranice do jiného státu EU. Skupina byla téhož dne
večer zadržena v blízkosti česko-německých hranic a převezena na služebnu policie v Ústí nad
Labem. Mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová o den později informovala, že zadržení
Iráčané znovu požádali o udělení azylu v ČR.
Telegraficky
- Dne 1 6. dubna byl na sjezdu hnutí Starostové a nezávislí znovu zvolen předsedou Petr
Gazdík, když se pro něj vyslovilo 1 33 ze 1 44 delegátů. Prvním místopředsedou strany byl
zvolen Vít Rakušan.
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