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Událost týdne:   
21 . června podal policejní prezident Tomáš Tuhý trestní oznámení kvůli výrokům vedoucího 
ostravské pobočky Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka o 
podezření, že se T. Tuhý podílel na „ brutálním“  úniku informací.  T. Tuhý obvinění odmítl a 
označil jej za součást nátlakové kampaně. Představitelé hnutí ANO a KDU-ČSL se vyslovili 
pro konání Bezpečnostní rady státu, která by se novým vývojem kolem reorgani zace policie 
zabývala, premiér Sobotka to však odmítl s tím, že z této záležitosti nechce dělat polit ickou 
kauzu. Kvůli poslednímu vývoji v rámci policie se dne 23. června sešel sněmovní 
bezpečnostní výbor. Měl na něm vystoupit ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu Robert Šlachta, k jeho vystoupení však nedošlo, neboť se přítomní poslanci 
nedokázali shodnout na programu, bez jehož schválení nemohlo k  samotnému jednání dojít .  

22. června schválila vláda věcný záměr zákona, podle kterého by ve státních firmách 
nesměli stát v dozorčích, řídících a kontrolních orgánech zastupovat poslanci či 
senátoři, a to až čtyři roky po skončení jejich mandátu. Návrh nepodpořila 
legislativní rada vlády, které jej označila za z právního hlediska špatně napsaný. 
Proti se vyjádřila i Hospodářská komora, jež se domnívá, že vytváření speciálního 
zákona je zbytečné, neboť by postačilo závazné usnesení vlády. Výběr zástupců do 
státních firem by měl provádět nově vytvořený vládní výbor, ve kterém by měli 
zasedat odborníci, již by nesměli být členy žádné polit ické strany či hnutí.  

25. června informoval Český rozhlas Radiožurnál (ČRo), že ČSSD koupila dluh bývalého 
advokáta Zdeňka Altnera ve výši pěti mil ionů korun a zahájila proti němu exekuční řízení.  
Podle právních zástupců strany se tak Sociální demokracie dostane do výhodnější pozice. Z. 
Altner prohlásil, že považuje postup ČSSD za podlý. Dle jeho advokáta by však tyto kroky 
neměly mít zásadní vl iv na spor o vyplacení odměny za zastupování ČSSD ve sporu o Lidový 
dům. 

26. června prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce Robert Šlachta, ředitel Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu, že zásah na Úřadu vlády v roce 2013 považuje za 
oprávněný, a uznal, že vyšetřování některých větví této záležitosti trvá dlouho.  Zároveň 
oznámil, že jsou připravené další obžaloby týkající se tohoto případu.  

Telegraficky 
- Dne 21 . června vyšel v Hospodářských novinách rozhovor s vicepremiérem a ministrem 

financí Andrejem Babišem, který prohlásil, že pokud hnutí ANO nevyhraje příští 
parlamentní volby a ANO nebude součástí vlády, stáhne se on osobně z politiky. 

- Dne 23. června oznámil náměstek primátorky Prahy Petr Dolínek, že město požádalo o 
stavební povolení pro stavbu trasy metra D. První část stavby by měla být dokončena 
do roku 2022. Podle předběžných odhadů stavba vyjde na 50 mil iard korun.  

- Dne 24. června proběhla schůzka prezidenta Miloše Zemana s pražským arcibiskupem 
Dominikem Dukou. Představitelé jednali o návrhu zákona na zdanění finančních 
náhrad církvím a o žalobách, které církve podávají kvůli majetkovému vyrovnání na 
obce a kraje. Závěry schůzky zveřejněny nebyly.  


