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Událost týdne:   
28. července proběhlo druhé zasedání parlamentní vyšetřovací komise k  reorganizaci policie. 
Během jednání byl vyslechnut olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištván a bývalý ředitel 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, který údajně prohlásil, že 
z telefonu, který vlastnily osoby blízké policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému, unikaly 
informace o vyšetřování IT zakázek.  Policejní prezident jakékoliv vynášení informací odmítl. 
Další zasedání komise proběhne 18. srpna.  

25. července informoval server Neovlivni.cz, že ministerstvo financí vede kárné řízení se 
zaměstnanci, kteří iniciovali a realizovali zjišťování informací o vyšetřování kauzy Ptačí hnízdo 
v Bruselu. Zároveň je vedeno i se zaměstnanci, kteří na problém interně upozornili. Ti byli 
uvědoměni úředníky z Bruselu. Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec  potvrdil, že řízení 
probíhají, odmítl však poskytnout další informace.  

27. července projednala vláda zprávu ministerstva vnitra, v níž bylo uvedeno, že ČR přijme deset 
uprchlíků z Řecka. Jedná se o tři rodiny, které již byly prověřeny, přesný termín jejich příjezdu 
však není stanoven. O den později ministr vnitra Milan Chovanec uvedl, že zmí něné uprchlíky 
nemohou řecké úřady nelézt, a proto nepředpokládá jejich příjezd v  letošním roce. Dále by mělo 
Česko přijmout 81  uprchlíků z Turecka, kteří jsou v současné době prověřováni bezpečnostní 
službou. Dle ministra Chovance nebude jejich bezpečnost ní prověrka dokončena před koncem 
tohoto roku. 

27. července oznámil ministr vnitra Milan Chovanec, že budou posíleny kontroly na hranicích 
s Německem. Rozhodnutí bylo přijato v kontextu hlasů zaznívajících z německého polit ické 
scény, které hovoří o důsledném vyhoštění statisíců neúspěšných žadatelů o azyl. Podle M. 
Chovance existuje reálná hrozba, že by se tito lidé mohli pokusit o překročení hranic do 
okolních států. 

28. července informoval server E15, že bývalá státní zástupkyně Renata Vesecká odchází ze  svého 
postu v Energetickém regulačním úřadu (ERÚ), kde působila od roku 2014.  Ředitelka ERÚ Alena 
Vitásková kvůli jejímu přijetí na pozici místopředsedkyně úřadu čelí žalobě, jelikož dle policie R. 
Vesecká před přijetím nesplnila podmínku sedmileté praxe v energetice. Důvody jejího 
odchodu uveřejněny nebyly, o uvolnění z pracovního poměru požádala sama.  

30. července informoval časopis Respekt, že Policie ČR vyšetřuje Čecha, který se údajně pokusil 
dostat do Sýrie, aby se připojil k  bojovníkům Islámského státu. Muž byl zadržen na letišti 
v Turecku, odkud byl vrácen zpět do ČR. Policie na něj z obavy, že by se mohl pokusit o útek, 
uvalila vazbu. 

Telegraficky 
- Dne 25. července byl funkcí generálního ředitele Celní správy ČR pověřen Milan Poulíček . 
- Dne 27. července schválila vláda jmenování Michala Koudelky novým ředitelem 

Bezpečnostní informační služby. 
- Dne 27. července schválila vláda navýšení platů ve veřejném sektoru od podzimu 2016.  

V září vzrostou platy pracovníkům ve školství. O dva měsíce později se zvýšení platů 
dočkají i státní zaměstnanci. 

- Dne 31 . července bylo oznámeno, že se mluvčím vznikající Národní centrály proti 
organizovanému zločinu stane Jaroslav Ibehej, který doposud působil na pozici mluvčího 
Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality.  


