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Událost týdne:  

5. srpna se zástupci Pirátů na jednání rady hlavního města pokusili prosadit odvolání ředitele městské firmy Pražská 

plynárenská Pavla Janečka. Proti tomu se však postavili oba koaliční partneři Spojené sily pro Prahu (TOP 09 

a STAN) a Praha Sobě. Odvolání Janečka v posledních měsících prosazuje primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti), 

podle něhož se ředitel dopustil několika manažerských pochybení. Následující den uvedl Hřib v Interview ČT24, 

že problémů Janečka je tolik, že pro něj není akceptovatelné jeho další setrvání ve funkci. Sílící neshody v pražské 

koalici mohou podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila vyústit až v její možný konec. Koncem týdne 

pak zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu přijal usnesení, podle kterého hodlá požádat o svolání koaliční schůze 

na téma politického jednání primátora Hřiba.  

5. srpna informoval server ČTK, že vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček napsal kvůli státnímu rozpočtu 

na příští rok dopis premiéru Andreji Babišovi (ANO). Podle Hamáčka je současný návrh nerealistický a kvůli 

chybějícím penězům pro ministerstva patřících ČSSD neodpovídá vládnímu programu.  

5. srpna vyzvalo Ruské velvyslanectví v Praze na svém facebookovém profilu české partnery, aby se zdrželi 

„selektivního a předpojatého“ přístupu k problematice lidských práv. Velvyslanectví tak reagovalo na zprávu českého 

ministerstva zahraničí, které o víkendu uvedlo, že je znepokojeno hromadným zatýkáním pokojných demonstrantů 

v Moskvě, a vyzvalo ruské úřady, aby respektovaly základní lidská práva.  

6. srpna přijala v tichosti vláda změnu zákona o lobbovaní, která má pro politiky zavést registr evidující jak lobbisty, 

tak i lobbované. Návrh, který vláda schválila předchozí týden, se měl týkat i prezidenta republiky. Vláda však 

na poslední chvíli prezidenta z novely vyškrtla. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka přiznal, že vláda 

k tomuto kroku přistoupila po té, co to na jejím jednání navrhl zástupce Kanceláře prezidenta republiky. 

S vyškrtnutím prezidenta z registru nesouhlasí opoziční politici z řad Pirátů a TOP 09. Návrh zákona by měl zvýšit 

transparentnost lobbingu a určit mu jasná pravidla.  

7. srpna uvedl server Aktuálně.cz s odvoláním na informaci serveru Deník N, že český velvyslanec v Íránu Svatopluk 

Čumba v červenci skončil po třech letech ve své funkci. Podle Deníku N opustil post předčasně pro podezření 

z kupčení s vízy pro íránské podnikatele. Čumba měl přednostně udělovat víza lidem, které mu doporučovala Česko-

slovensko-íránská obchodní komora vedená Janem Kavanem a Zdeňkem Zbytkem. Čumba odmítl, že by ve funkci 

skončil předčasně. Podle Kavana je kupčení s vízy pouhá spekulace.  

7. srpna informoval server Aktuálně.cz, že Evropská komise (EK) podezřívá české mobilní operátory T-Mobile a O2 

a provozovatele telekomunikační infrastruktury CETIN z porušování antimonopolních předpisů EU. Podle 

předběžných závěrů EK jejich dohoda o sdílení sítí omezuje konkurenci. Operátoři závěr EK odmítli s tím, že sdílení 

přináší zákazníkům výhody.  

7. srpna informovala agentura DPA, že prezident Miloš Zeman se 9. listopadu spolu se svými protějšky ze zemí 

Visegrádské skupiny (V4 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko) zúčastní v Berlíně oslav 30 výročí pádu berlínské zdi. Hlavy 

států dostaly pozvání od německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.  

7. srpna prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip, že kvůli zavření vepřína společnosti Agpi v Letech u Písku, 

u kterého býval romský koncentrační tábor, roste v Česku cena vepřového masa. Jeho slova hned odsoudil jak agrární 

analytik Petr Havel, který výrok označil za nesmysl, tak i zástupci Muzea romského kultury.  

8. srpna prohlásil v interview ČT24 předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, že vznik vlády 

a programová spolupráce s ní zastavily propad preferencí KSČM.  

11. srpna uvedl mluvčí evropské ombudsmanky Richard M. O’Ferrall, že ombudsmanka navrhla Evropské komisi 

(EK), aby umožnila alespoň částečný přístup k dopisu, který poslal eurokomisař Günther Oettinger loni v listopadu 

premiérovi Andreji Babišovi (ANO) kvůli jeho údajnému střetu zájmů. Učinila tak poté, co si senátor Lukáš 

Wagenknecht (za Piráty) stěžoval na netransparentnost EK.  

Telegraficky   
- Dne 7. srpna zveřejnila agentura STEM průzkum, podle kterého je výrazně pozitivní postavou zahraniční politiky 

podle názorů české veřejnosti slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.  
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