Týden
v české politice (1 . 2. – 7. 2. 201 6)
Událost týdne:
4. února se zpět do České republiky vrátila pětice mužů, která v červenci zmizela v Libanonu.
Podle dostupných informací byli na svobodě od 1 . února. Ministr obrany sdělil, že jejich návrat
do vlasti byl podmíněn nevydáním Libanonce Alího Fajáda do USA, k de čelí obvinění z přípravy
vražd zaměstnanců vlády nebo pokusu o použití protiletadlové střely. A. Fajád, který byl v ČR
zadržen kvůli podezření z podpory terorismu, byl ve čtvrtek 4. února propuštěn. Americká
ambasáda v Praze tento krok označila za „ šokující a neospravedlnitelný“ . Experti oslovení ČTK,
se shodli na tom, že reakce USA značí, že záležitost nebyla s americkou stranou předem
projednána. Podle informací ČTK se většina opozičních poslanců shodla na žádosti, aby byla
záležitost projednána na neveřejném jednání poslanecké sněmovny. Předseda ODS Petr Fiala
událost v tiskové zprávě označil za poškozující ČR ve vztahu k jejím spojencům a do budoucna
představující bezpečnostní riziko, a proto požaduje premiérovo vysvětlení situace.
1 . února informovala ČTK o rezignaci vedoucích oddělení obecné, resp. ekonomické kriminality
na Městském státním zastupitelství, Jany Kadeřábkové a Heleny Čapkové. Ty jsou dávány do
souvislosti s překvapivou rezignací městské státní zástupkyně Jany Hercegové
z předchozího týdne, která svůj odchod odůvodnila tím, že chce umožnit personální změny,
které by zabránily stagnaci zastupitelství. Média J. Hercegovou v minulosti spojovala
s podezřením na maření vyšetřování některých, zvláště politických, kauz. Všechny tři zůstávají
na zastupitelství jako řadové žalobkyně.
1 . února oznámila v dopise pražské primátorce Adrianě Krnáčové Asociace koncesionářů
v taxislužbě, že v pondělí 8. února proběhne demonstrace taxikářů. Demonstrovat chtěli taxikáři
již v září 201 5, kvůli slibu primátorky zvýšit maximální cenu za kilometr však nakonec stávka
realizována nebyla. Ke zvýšení ani k žádné finální dohodě ovšem posléze nedošlo. Magistrát
tvrdí, že taxikáři nedodali potřebné dokumenty pro další jednání, ti ale v pondělním dopise
říkají, že je Magistrát na žádnou další schůzku nepozval.
2. února zaslal prezident Miloš Zeman ministru zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi návrh
smlouvy s Norskem o vydávání dětí. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nechtěl obsah návrhu blíže
komentovat. O smlouvě chce prezident jednat i s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ten však
návrh
smlouvy
hodnotil
již
v lednu
skepticky. L.
Zaorálek
na
tiskové
konferenci následujícího dne prohlásil, že smlouva není v souladu s mezinárodním právem.
2. února vynesl pražský městský soud rozsudek v případě korupčního případu týkajícího se
nákupu ozbrojených vozidel Pandur. Za pomoc k trestnému činu přijetí úplatku byl
obžalovanému lobbistovi Marku Dalíkovi vyměřen trest odnětí svobody ve výši pěti let a pokuta
pět milionů korun. Advokát M. Dalíka se na místě odvolal.
5. února přiletěla do Česka druhá skupina křesťanských uprchlíků z Iráku. Celkem čtyři rodiny
byly ubytovány ve středisku v Okrouhlíku u Jihlavy, kde je ubytována i první skupina uprchlíků.
6. února bylo na několika místech v Praze a Brně uspořádáno několik demonstrací proti
uprchlíkům a islámu, ale i proti rasismu a xenofobii. Jedna z nich byla součástí koordinovaných
demonstrací v evropských městech, organizovaných hnutím Pegida. Policejní mluvčí Jan Daněk
uvedl, že během protestů proběhnuvších toho dne bylo zajištěno 1 3 lidí . V ten den ve večerních
hodinách proběhl útok dvacítky maskovaných mužů na sociální centrum Klinika na Žižkově, při
kterém byl zraněn jeden člověk. Centrum v rámci svých aktivit mj. pořádalo sbírku oblečení pro
uprchlíky.
Telegraficky
- Dne 6. února zemřelo v rakouských Alpách následkem laviny šest českých skialpinistů.
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