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Událost týdne:   
11 . července se uskutečnilo první zasedání parlamentní komise, která se zabývá 
reorganizací policie, jež způsobila potyčky mezi hnutím ANO a ČSSD.  Komise schválila 
seznam lidí, které chce vyslechnout. První by se měli dostavit již na další schůzi, která 
proběhne 28. července. Na seznamu prozatím jsou Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce 
v Olomouci, Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v  Praze, Pavel Zeman, 
nejvyšší státní zástupce, ministr financí Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Milan 
Chovanec (ČSSD), policejní prezident Tomáš Tuhý a jeho náměstek Zdeněk Laube, 
bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert 
Šlachta, vedoucí ostravského oddělení ÚOOZ Jiří Komárek, ředitel Útvaru pro 
odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Vild a ředitel Generální inspekce 
bezpečnostních sborů Michal Murín. Všechna následující jednání budou neveřejná.  

12. července proběhla schůzka prezidenta Zemana s ředitelem Svazu městu a obcí ČR 
Františkem Luklem, který následně prohlásil, že prezident podporuje jejich snahu přimět 
Českou biskupskou konferenci (ČBK), aby byly staženy žaloby na obce kvůli majetkovému 
vyrovnání se státem. ČBK minulý týden odsouhlasila stažení žalob týkajících se této 
záležitosti na kraje. 

13. července zveřejnil server Lidovky.cz výsledek šetření Generální inspekce bezpečnostních 
sborů (GIBS), které se týkalo prohlídky prostor Pražského hradu l idmi z obce Osvětimany 
organizované Stranou práv občanů SPO.  GIBS shledala, že během akce nedošlo k  žádnému 
trestnému činu, ani protiprávnímu jednání. Prohlídka následovala poté, co její účastníci 
vyjádřil i podporu prezidentu Miloši Zemanovi na demonstraci konané na pražském 
Albertově. Za kontroverzní bylo některými médii považováno, že se žádný z návštěvníků 
nemusel podrobit bezpečnostní kontrole či kontrole totožnosti, zvláště v  době, kdy se 
hovořilo o zpřísnění bezpečnostních pravidel po vyvěšení červených trenýrek na střeše 
Pražského hradu aktivisty ze skupiny Ztohoven. 

14. července dospěli zástupci České republiky s investičním správcem a novým majitelem 
skladů společnosti Viktoriagruppe k  dohodě o navrácení přibližně 80 milionů l itrů nafty, 
které měla ČR ve skladech umístěny. Podle informací České televize by se měla nafta ČR 
vrátit  do cca půl roku. 

15. července se usnesl mandátový a imunitní výbor Polanecké sněmovny PČR, že poslanci 
budou zkoumat, zdali ministr financí Andrej Babiš neporušuje zákon o střetu zájmů tím, že 
působí v dozorčí radě německé firmy SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. Ministr financí se 
ohradil , že dle jemu dostupné právní analýzy se žádného provinění nedopustil .  

Telegraficky 
- Dne 11 . července informoval server idnes.cz, že proběhla registrace nového 

jednoslovného překladu názvu Česko – Czechia u OSN. 
- Dne 14. července doporučil Senát PČR prezidentu republiky jména 34 osobností, které 

jsou dle jeho názoru adepty na státní vyznamenání. Mezi nominovanými jsou 
kupříkladu diplomatka Eva Fil ipi či imunoložka Blanka Říhová. Nominaci dříve z blíže 
neupřesněných důvodů odmítli polit ik Petr Pithart či astronom Jan Grygar.  

- Dne 14. července schválil Senát PČR novelu zákona, která upravuje platbu daně 
z nabytí. Nově bude daň ve výši 4 %  hodnoty majetku platit  kupující.  


