
Týden   

v české polit ice (1 . 8. – 7. 8. 2016) 

© CEVRO, z. s. 2016 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracovala: Anežka Fuchsová  

Událost týdne:   
4. srpna sdělil předseda jihomoravské ČSSD Roman Hanák, že nepředpokládá změnu 
kandidátky pro říjnové volby v souvislosti s kauzou, která se tento týden objevila kolem lídra 
kandidátky a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Ukázalo se, že Haškova Lucie 
Proutníková ve skutečnosti neexistuje. E-maily měla jejím jménem zasílat lobbistka Jana 
Mrencová, která za to měla od kraje příjem cca 400 tisíc korun.  Ta však spoj itost s případem 
odmítá. M. Hašek kauzu vnímá jako vnitrostranický polit ický boj. Strana zelených a Česká 
pirátská strana hejtmana vyzvala, aby kvůli aféře rezignoval na svůj post a odstoupil 
z kandidátky pro říjnové krajské volby. Média v této souvislost i upozornila na to, že 
Jihomoravský kraj platil  statisíce korun za pozit ivní články o hejtmanovi  Haškovi serveru 
Parlamentní l isty. 

1 . srpna začala fungovat Národní centrála proti organizovanému zločinu.  Představitelé 
policie její vznik odůvodňují nutností  čelit  novým bezpečnostním hrozbám. V čele centrály 
stojí Michal Mazánek. Oddělení vyšetřující korupci a závažnou hospodářskou činnost řídí 
Petr Lysák, sekci vyšetřování organizovaného zločinu řídí Marek Foglar a tým zabývající se 
terorismem a extremismem vede Jiří Dreksler. Vedoucí poslední sekce, která se zabývá 
kybernetickou kriminalitou, doposud nebyl vybrán. Dne 4. srpna oznámil ministr vnitra Milan 
Chovanec, že kvůli reorganizaci policie svá místa opustilo pět l idí.  

3. srpna informovaly Hospodářské noviny, že ministerstvo vnitra v  současné době vyřizuje 
žádost o udělení azylu 60 čínským křesťanům, kteří byli ve své zemi pronásledováni. 
Udělením azylu by bylo potvrzeno porušování l idských práv v Číně, a to by mohlo údajně 
ohrozit sbližování ČR s Čínou i případné investiční projekty. Ministerstvo vnitra záležitost 
nekomentovalo. 

4. srpna vyšel v německém týdeníku Die Zeit článek o ministru financí Andreji Babišovi, ve 
kterém je popsán jeho střetu zájmů. A. Babiš krit iku odmítl a článek interpretoval jako 
výplod české PR agentury či pokračující tlak proevropských médií, které popuzují jeho 
komentáře uprchlické krize. 

5. srpna vydalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty prohlášení, ve 
kterém se ohradilo proti výrokům některých vrcholných polit iků (prezident Miloš Zeman, 
ministr vnitra Milan Chovanec, ministr financí Andrej Babiš) na adresu migrantů . Vyjádřilo 
ostrý nesouhlas se slovy A. Babiše o nemožnosti integrace migrantů, jel ikož většina  osob, 
kterým ČR udělila mezinárodní ochranu  (3600) , je dle Konsorcia dobře integrována. Výroky 
těchto polit iků jsou dle organizací „ nebezpečné a populistické“  a  přispívají pouze k j itření 
situace. Podle Konsorcia by bylo vhodnější, kdyby se polit ici snažili českou společnost spíše 
uklidnit . 

Telegraficky 
- Dne 1 . srpna odletělo 40 policistů na misi do Makedonie, kde se budou po šest týdnů 

podílet na ostraze hranice s Řeckem. 
- Dne 1 . srpna zahájila policie namátkové kontroly na 15 přechodech na hranicích 

s Německem. 


