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Událost týdne:  
Dne 18. srpna informoval mluvčí protikorupční police Jaroslav Ibehej o návrhu kriminalistů obžalovat devět lidí 

a osm firem v druhé větvi kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Případ se týká manipulace 

veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Obvinění, mezi nimiž je i Rath, podle 

vyšetřovatelů požadovali úplatky za 66,4 milionu korun, z toho převzali 3,4 milionu Kč. Policisté podle Ibeheje 

navrhli obžalovat fyzické a právnické osoby za sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a 

veřejné dražbě, za pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů 

Evropské unie, přijetí úplatku či podplácení. Za tyto trestné činy hrozí podle trestního zákoníku nejvíc deset až 

12 let vězení. Firmám hrozí hlavně vysoké peněžité tresty nebo jejich zrušení. 

17. srpna začala  před ministerstvem zemědělství demonstrace aktivistů ze spolku OBRAZ (Obránci zvířat), kteří 

požadují zákaz kožešinových farem. Před budovu na pražském Těšnově umístili klec, ve které se aktivisté 

střídají vždy po osmi hodinách. Organizátor akce Daniel Cao médiím řekl, že se v kleci vystřídá 20 lidí.  

18. srpna informovala média, že zástupci Koalice soukromých lékařů si z jednání s ministrem zdravotnictví 

Svatoplukem Němečkem (ČSSD) odnesli slib, že jim v září předloží propočty jejich požadavků  

na zvýšení ceny práce lékařů v seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Lepší ocenění práce by umožnilo zvýšit 

od ledna příjmy soukromých praxí. Propočty měl ministr předložit už v den jednání, kvůli dovoleným ale nejsou 

zpracována všechna data. 

19. srpna oznámila média, že vláda nejspíš hlasování o elektronické evidenci tržeb nespojí s hlasováním o své 

důvěře, jak o tom uvažuje ministr financí a předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš. Premiér Bohuslav Sobotka 

(ČSSD) i vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek jsou totiž proti. 

20. srpna sdělil ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka, že Česká republika téměř 

vůbec nepostihuje úplatkářství českých občanů a firem v zahraničí a zařazuje se tak mezi země neplnící závazky 

protikorupční konvence OECD. Transparency International hodnotí naplňování závazků z úmluvy OECD od roku 

2005. Její jedenáctá zpráva posuzuje stav prosazování úmluvy ve 39 signatářských zemích. Do nejhorší skupiny 

se spolu s Českem dostalo dalších 19 zemí včetně Slovenska. 

21. srpen byl dnem ve znamení připomínání 47. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy  

do Československa. Na Václavském náměstí se uskutečnil vzpomínkový koncert. Vojska pěti zemí Varšavské 

smlouvy překročila státní hranice v noci z 20. na 21. srpna 1968. Násilně tím skončil pokus o reformu 

tehdejšího socialistického Československa.  

22. srpna řekl předseda České pirátské strany, že cílem strany je získat křeslo v každém krajském 

zastupitelstvu. Jak dále rozvedl, budou Piráti ve většině krajů kandidovat samostatně, jen někde se spojí 

s jinými stranami či uskupeními. Česká pirátská strana vznikla v roce 2009 po vzoru zahraničních pirátských 

stran. Nyní má 432 členů a 4 220 registrovaných příznivců. 

Telegraficky: 
  Dne 17. srpna oznámila média, že Kamil Choc, jeden z aktérů kauzy kolem České pošty, požádal o přerušení členství v ČSSD. 

 Dne 21. srpna podal bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda ústavní stížnost v souvislosti se stíháním v případu Opencard. Vadí mu změna 
soudce, který se má věcí zabývat. 

 Dne 23. srpna v podvečer jednal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se svým francouzským protějškem Laurentem Fabiusem o 
uprchlících, budoucnosti Řecka a dalších unijních tématech. 
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