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Událost týdne:   
4. července informoval ministr vnitra Milan Chovanec, že Jiří Lang, ředitel Bezpečnostní 
informační služby (BIS) , požádal o uvolnění z funkce. J. Lang na postu působil třináct let. V 
pozici setrvá do doby, než se vláda shodne na jeho nástupci. Pod jeho vedením se v  BIS 
událo několik skandálů, kupříkladu úniky rozhovorů bývalého pražského primátora Pavla 
Béma a lobbisty Romana Janouška. Podle některých spekulací chce J. Lang skončit proto, že 
je pro něj připravena jiná pracovní pozice. V této souvislosti se hovořilo řediteli Národního 
bezpečnostního úřadu Dušanu Navrátilovi, jehož místo by měl J. Lang údajně zaujmout.  

4. července informovaly Hospodářské noviny o tom, že Andrej Babiš doposud neopustil pozici 
v dozorčí radě své firmy sídlící v Německu SKW Stickstoffwerke, i přestože měl po nástupu 
do vlády všechny funkce ve firmách složit .  Ministr financí se hájil  t ím, že zákon o střetu 
zájmů platí pouze pro území České republiky. Tento argument však oslovení experti 
odmítl i. 

7. července zveřejnily Hospodářské noviny rozhovor s bývalým ředitelem Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu Robertem Šlachtou, který prohlásil, že na něj byl činěn 
nátlak ze strany jeho nadřízených, aby se vyhýbal vyšetřování některých kauz. Policejní 
prezidium Šlachtovy výroky ostře odmítlo.  

7. července bylo na zasedání českých a moravských biskupů na Velehradě rozhodnuto o 
stažení žalob o určení vlastnictví majetku na kraje. Podle generálního sekretáře České 
biskupské konference Tomáše Holuba jsou biskupové přesvědčeni o legit imitě žalob, chtějí 
však učinit vstřícný krok, který by zamezil dalšímu vyostření situace, obzvláště před 
nadcházejícími volbami. 

7. července informoval Český rozhlas o Zprávě o činnosti státního zastupitelství za rok 2015, 
kde vrchní státní zástupci upozornil i na prorůstání zločineckých a klientelistických struktur 
do nejvyšších pozic Policie ČR, což „ znemožňuje úspěšný a účinný boj se zločinem.“  Podle 
policejního prezidia se jedná o nepodložená obvinění, která jednoznačně odmítá.  

Telegraficky 
- Dne 4. července oznámilo ministerstvo vnitra, že by se do Česka mělo vrátit 20 z 25 

Iráčanů, kteří se v ČR vzdali azylu a odcestovali do Německa.  Prozatím není jasné, kdy 
by se měl jejich návrat uskutečnit .  

- Dne 7. července zrušil pražský městský soud předběžné opatření o zákazu činnosti 
centra Klinika, které působí na pražském Žižkově v Jeseniově ulici. 

- Dne 7. července schválila vláda koncepci letecké dopravy do roku 2020, která má 
připravit infrastrukturu na očekávaný nárůst cestujících. Součástí koncepce je i plán 
na výstavbu další dráhy na letišti Václava Havla.  

- Dne 8. července byl odložen spor bývalého notáře Václava Halbicha, který požaduje 
takřka 17 mil ionů za zastupování ČSSD ve sporu o Lidový dům, kvůli návrhu na 
předvedení dalšího svědka. 

- Dne 8. července bylo oznámeno, že se ředitelem Národní bezpečnostní centrály proti 
organizovanému zločinu stane Michal Mazánek, který se jako jediný přihlásil do 
nabídkového řízení. 

- Dne 8. července informovala prezidentská kancelář, že dne 20. července do ČR přijede 
na oficiální návštěvu francouzský prezident Francois Hollande.  


