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Událost týdne:   
1 . září rozhodl pražský městský soud, že se prezident Miloš Zeman musí 
omluvit  kvůli opakovanému označení Ferdinanda Peroutky za autora článku Hitler je 
gentleman. Formálně bude omluva pocházet od České republiky, nikoliv od M. Zemana jako 
soukromé osoby, neboť výroky padly během výkonu prezidentské funkce. Prezidentsk á 
kancelář musí omluvu zaslat vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové do sedmi dnů  
od doby, kdy rozsudek nabyde právní moci.   
 
29. srpna uvedla agentura ČTK, že ministerstvo financí  začne od září přidělovat autorizační údaje 
k elektronické evidenci tržeb (EET), jej íž první fáze má být spuštěna k 1 . prosinci 2016. Zároveň 
bylo oznámeno, že stánkových prodejců se bude EET týkat až od března 2018.  Někteří odborníci 
varují, že definice stánkového prodeje není dostatečně jasná, a umožňuje proto obcházení 
zákona.  

31 . srpna proběhlo čtvrté zasedání parlamentní komise k  reorganizaci policie. Dle zveřejněného 
usnesení byl předseda Pavel Blažek  pověřen, aby s nejvyšším státním zástupcem Pavlem 
Zemanem projednal úniky údajů, ke kterým mělo dojít v souvislosti s reorganizací .  

31 . srpna uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman, že úřad nemůže zakázat akci Iniciativy 
Martina Konvičky (IMK) před velvyslanectvím Saudské Arábie naplánovanou na 11 . září, neboť to 
neumožňuje zákon. Žádost o přesun plánované akce IMK odmítla.  

31 . srpna uvedl ministr Robert Pelikán (ANO), že ministerstvo spravedlnosti chystá novelu 
trestního řádu, ve které by byl zapracován požadavek ministra financí Andreje Babiše (ANO)  
na rozšíření pravomocí Celní správy tak, aby mohla sama vést celé vyšetřování.  Podle R. Pelikána 
to povede ke zrychlení řízení. Nesouhlas s návrhem vyjádřil ministr vnitra Milan 
Chovanec (ČSSD), který jej považuje za nesystémový a problematický, jelikož na to není Celní 
správa personálně, ani odborně připravena. Podle tiskového oddělení ministerstva 
spravedlnosti byly práce na novele zahájeny ve spolupráci s ministerstvem 
financí v průběhu srpna.  

1 . září uvedl během své návštěvy ve Varnsdorfu ministr financí Andrej  Babiš, že do romského 
koncentračního tábora v Letech byli za  druhé světové války posíláni Romové, kteří nechtěli 
pracovat. Vzápětí se proti výroku zvedla vlna krit iky. Premiér Bohuslav Sobotka prohlásil,  
že A. Babiš překročil hranici mezi „ populismem a  náckovstvím“ . Ministr se za výrok následně 
omluvil .  

2. září doporučil parlamentní ústavně-právní výbor schválit návrh úpravy zákona o střetu zájmů. 
Nové znění by umožnilo omezit podnikání členů vlády. Osoba, která by v nějaké společnosti 
držela více než dvě pětiny hlasovacích práv, by j i musela do dvou měsíců po jmenování členem 
vlády opustit . Pokud by tak neučinila, následovaly by sankce proti společnosti.   

2. září zveřejnilo Vojenské zpravodajství výroční zprávu za rok 2015. V ní stojí, že během loňského 
roku nebyly k dispozici informace, které by naznačovaly hrozbu teroristického útoku na území 
České republiky. V oblasti kybernetické bezpečnosti byl během minulého roku zaznamenán 
vyšší počet pokusů vylákat z l idí podvodným způsobem jejich př ihlašovací údaje či čísla 
bankovních karet a účtů, tzv. phishing.  
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