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Událost týdne:   
18. srpna proběhlo další zasedání sněmovní komise pro reorganizaci policie.  Mezi vyslýchanými 
byl i náměstek ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Vild, který 
následně pro novináře uvedl , že nový útvar prozatím funguje bez zásadních problémů.  Předseda 
komise Pavel Blažek (ODS) po ukončení zasedání oznámil, že k  výslechu byl pozván i vedoucí 
Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Uvedl také, že komise prozatím neobdržela 
potvrzení o zproštění mlčenlivosti ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala 
Murína a bývalého ředitele Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa, jejich výslechy proto 

 nemohou být naplánovány.

16. srpna informoval Český rozhlas o výzvě České advokátní komory (ČAK), aby se její členové 
zapojili do pomoci uprchlíkům na hranicích EU. Tam by měli po dobu dvou až tří týdnů pomáhat 
s vyřizováním dokumentů žadatelů o azyl a dohlížet, aby při těchto úkonech nedocházelo 
k protiprávnímu jednání.  ČAK také přispěla částkou 5 tisíc eur do projektu Evropští advokáti, ze 
kterého jsou propláceny cestovní náklady advokátům.  Kromě toho dobrovolníci působí bez 
nároku na mzdu. Na výzvu prozatím reagovalo šest českých advokátů.  

18. srpna uvedl Český rozhlas, že čtyři z pěti Čechů, kteří byli uneseni v Libanonu, žádají stát o 
náhradu škody ve výši 40 milionů korun. Podle jejich tvrzení mohlo být jejich únosu zabráněno, 
kdyby české tajné služby lépe spolupracovaly. Přijetí žádosti potvrdilo ministerstvo financí, 
jehož mluvčí prohlásil, že by o ní mělo rozhodnout ministerstvo vnitra. Ministr vnitra Milan 
Chovanec prohlásil, že s nárokem na odškodnění by se muži měli obrátit na organizátory své 
cesty, nikoliv na stát. 

18. srpna zveřejnil think tank Evropské hodnoty studii o ruské propagandě v  ČR. Podle analytiků 
je jejím cílem podrývat důvěru občanů v  demokracii, EU a NATO. Dle analýzy ruskou pozici 
významně podporuje prezident Miloš Zeman, který se k tomu odmítl vyjádřit .  S cílem bojovat 
proti ruské propagandě Evropské hodnoty zahájily kampaň „ Nechceme zpátky na východ“ , kde 
přední čeští odborníci poukazují na některé ruské manipulace.  

21 . srpna probíhaly vzpomínkové akce připomínající invazi vojsk Varšavské smlouvy v  roce 1968. 
Před budovou Českého rozhlasu na Vinohradech proběhl oficiální pietní akt, jehož se účastnil i 
ministři Jiří Dienstbier a Daniel Herman, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a poslanec 
Karel Schwarzenberg. V projevech řečníci vzpomínali nejen událost samotnou, ale i nutnost 
neustále hájit svobodu slova. 

21 . srpna proběhla na Staroměstském náměstí manifestace organizovaná Iniciativou Martina 
Konvičky. Její součástí bylo představení, během kterého na náměstí přijelo s M. Konvičkou 
několik mužů, již byli převlečeni za členy teroristické organizace. Muži disponovali vlajkou 
organizace Islámský stát a airsoftovými zbraněmi, ze kterých stříleli do vzduchu. Představení 
mělo dle organizátorů ukázat, jak by situace v České republice vypadala v  případě, že by měla 
muslimskou vládu. Několik přihlížejících zpanikařilo, jiní byli šokováni , že úřady povolily takový 
typ představení. Policie představení předčasně ukončila. 

Telegraficky 
- Dne 15. srpna informovala ČTK, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  (ÚOHS) zastavil 

zkoumání záměru státu na prodloužení smlouvy na provoz mýtného systému s firmou 
Kapsch bez výběrového řízení. Podle ÚOHS nelze takové šetření provádět, dokud není 
zahájeno zadávací řízení a nedošlo k podepsání smlouvy.  Podnět na šetření případu dalo 
Hnutí Starostové a nezávislí.  


