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Událost týdne:   
25. srpna navštívila Českou republiku německá kancléřka Angela Merkelová.  Na tiskové konferenci 
s premiérem Bohuslavem Sobotkou oba prohlásili, že podporují zachování sankcí vůči Rusku. Mezi 
tématy, na něž mají rozdílný názor, zmínili řešení migrační krize, deklarovali však nutnost zachování 
dialogu a snahu o nalezení společného řešení.  

22. srpna informovala ČTK, že se policie zabývá nedělní akcí proti islámu zorganizovanou Martinem 
Konvičkou.  Čin policie vyšetřuje kvůli podezření z trestného činu výtržnictví a šíření poplašné zprávy. 
Primátorka Adriana Krnáčová (ANO)  uvedla, že Magistrát neměl akci udělit povolení a hodlá kvůli 
tomu vyvodit personální důsledky. Podle ústavního právníka Marka Antoše však úředníci postupovali 
správně, neboť zákonné důvody pro zakázání takové akce jsou omezené.   Ministr vnitra Milan 
Chovanec (ČSSD) také postup policie označil za správný. Další akci plánuje M. Konvička na 11 . září, 
výročí teroristických útoků v USA, kdy chce před velvyslanectvím Saudské Arábie uspořádat 
shromáždění proti terorismu a za demokracii. Její uskutečnění nemohou ze zákonných důvodů úřady 
zabránit, policie ji však podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hoffmana bude „ věnovat 
zvýšenou pozornost.“   

23. srpna uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO), že chce od roku 2019 rozšířit  pravomoci Celní 
správy tak, aby mohla vyšetřovat daňové trestné činy.  S návrhem nesouhlasí ministr vnitra Milan 
Chovanec (ČSSD), podle nějž není na takovou pravomoc Celní správa připravená.  

23. srpna oznámil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), že stahuje novelu zákona o 
vodách, díky níž mělo dojít ke zvýšení poplatků za podzemní vodu. Ministr prohlásil, že ČSSD 
v posledních dnech spustila „ podrazáckou“  kampaň, která vyvrcholila zveřejněním nesouhlasných 
inzerátů, a spekuloval o možných finančních zájmech některých firem. Novela již prošla 
připomínkovým řízením na ministerstvech, zbývalo její projednání na vládě. R. Brabec chce i  přes 
stažení jednat o novele se svými koaličními partnery i nadále. 

23. srpna uvedl po jednání s arcibiskupem Dominikem Dukou předseda Svazu měst a obcí František 
Lukl, že vyzve Českou biskupskou konferenci (ČBK), aby katolickým subjektům doporučila stažení 
žalob na obce o určení vlastnictví ve věci majetkového vyrovnání státu s církvemi. Podobné 
doporučení vydala ČBK ohledně žalob na kraje. Podle generálního sekretáře ČBK Tomáše Holuba je 
majetek obcí upraven jinak než krajů, a proto v  těchto případech nelze postupovat úplně stejným 
způsobem. Zástupci české katol ické církve však deklarovali, že chtějí situaci řešit smírně . 

27. srpna informoval Český rozhlas o plánu ministerstva zahraničí na sloučení některých Českých 
center, která propagují českou kulturu v zahraničí, s ambasádami. Návrh byl mezi pracovníky center  i 
některými bývalými diplomaty přijat s rozpaky, obávají se, že by tak došlo k upřednostnění 
obchodních projektů na úkor kulturních.  

Telegraficky 
- Dne 22. srpna uvedl premiér Bohuslav Sobotka, že se EU do budoucna neobejde bez společné 

armády. Zároveň prohlásil, že neexistuje pozit ivní alternativa ke členství v EU. 
- Dne 26. srpna uvedla ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí Neela Winkelmannová, 

že podala trestní oznámení na 67 českých a slovenských občanů kvůli pěti německým 
občanům zabitým na hranicích ČSR. Mezi obžalovanými jsou kupříkladu Lubomír Štrougal, 
Milouš Jakeš či Peter Colotka.  

- Dne 27. srpna informovala agentura ČTK, že se německý historik Werner Imhof rozhodl vrátit 
medaili za zásluhy Českému svazu bojovníků za svobodu poté, co stejné ocenění obdržel 
současný český prezident Miloš Zeman. Ten dle W. Imhofa svými veřejně deklarovanými 
postoji ničí pověst a tradici České republiky.  


