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Událost týdne:   
9. srpna informovala ČTK o smlouvách Jihomoravského kraje na marketingové služby.  Se 
společnostmi Marketingové centrum Profil a Producentské centrum Profil uzavřel smlouvy za 
3,75 milionu korun. Společnosti mají vazby na lobbistku Janu Mrencovou. Zájem o tuto záležitost 
podnítily informace z minulého týdne, kdy se ukázalo, že Haškova mediální prezentace byla 
několik let mj. zajišťována e-maily podepsané neexistující Lucií Proutníkovou, za nimiž byla ve 
skutečnosti J. Mrencová. M. Hašek záležitost vysvětloval  krajskému výkonnému výboru ČSSD, 
který vzal jeho slova na vědomí a odmítl, že by zpochybňoval  Haškovo setrvání ve funkci či jeho 
pozici na kandidátce pro nadcházející volby.  Poskytnuté vysvětlení se nezdálo dostačující 
koaliční KDU-ČSL, která deklarovala, že požaduje důkladnější prověření záležitosti. M. Hašek 
kauzu považuje za součást předvolební kampaně. Kvůli kauze oznámilo Jihomoravské ANO, že 
po volbách nebude s Haškem spolupracovat. Smlouvu s osobami blízkými lobbistce Mrencové 
má i KSČM, ta se jí však odmítla více zabývat s tím, že KSČM využívá služeb mnoha firem.  

9. srpna rozhodl Ústavní soud o zrušení verdiktu Nejvyššího soudu, který soudcům přiznával nárok 
na zpětné vyplacení peněz, o které přišli kvůli nesprávnému výpočtu mezd.  Většina soudců (96 % ) 
tuto záležitost vyřešila dohodou s ministerstvem spravedlnosti a náhrady jim byly částečně 
vyplaceny. Ti, kteří se rozhodli soudit o vyplacení celé částky, by podle advokáta Jaroslava 
Mišingera měli na základě nynějšího rozhodnutí očekávat zastavení svých individuálních žalob. 
V této záležitosti bylo podáno 121  žalob.  

10. srpna informoval Český rozhlas, že během prvních šesti měsíců roku 2016 požádalo v ČR o azyl 
765 lidí. Žadatelé nejčastěji pocházeli z Ukrajiny. Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a 
migraci uvedla, že uprchlíci nemají o ČR jako konečnou destinaci zájem, snižuje se též počet 
těch, kteří ji využívají jako tranzitní zemi.  

10. srpna potvrdil Obvodní soud pro Prahu 1 , že soudkyně Helena Králová podala žádost o odnětí 
případu udělování tzv. trafik poslancům, ve kterém jsou obviněni bývalý premiér Petr Nečas a 
jeho žena Jana, a navrhla jeho přidělení jinému soudu. H. Králová dříve rozhodovala v případu 
zneužití Vojenské rozvědky ČR Janou Nečasovou (Nagyovou), kdy obviněnou zprostila obvinění. 
Případ nyní řeší odvolací senát.  

11 . srpna zveřejnila ČTK průzkum agentury TNS Aisa týkající se elektronické evidence tržeb 
(EET). Agentura zjistila, že více než čtyři pětiny podniků, kterých se od listopadu 2016 bude 
zavedení EET týkat, prozatím nedisponuje potřebným pokladním systémem, který by byl s  EET 
kompatibilní . 

12. srpna zveřejnil deník Mladá fronta Dnes (MF Dnes) informace o tajné zprávě Robert Šlachty.  
MF Dnes údajně disponuje informacemi, které dokazují, že zpráva obsahuje odposlechy, již byly 
součástí kauzy Vidkun. Podle deníku by měla zpráva dokazovat, že  reorganizace byla 
realizována kvůli úzkým vazbám předních představitelů policie, polit iků a podnikatelské sféry. 
Přímé důkazy proti policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému či ministru vnitra Milanu Chovanci 
však neobsahuje. 

Telegraficky 
- Dne 8. srpna oznámil bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert 

Šlachta, že přijal nabídku Celní správy ČR.  Od 1 . září by měl působit na pozici náměstka 
generálního ředitele pro vyšetřování.  

- Dne 11 . srpna uvedla agentura ČTK, že 25. srpna navštíví ČR německá kancléřka Angela 
Merkelová. 


