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Událost týdne:  
Dne 31. srpna zjistila ČTK z policejních zdrojů, že Američan Kevin Dahlgren, podezřelý z předloňské čtyřnásobné vraždy 

v Brně-Ivanovicích, je od začátku týdne v České republice, a to v policejní cele v Příční ulici. Kriminalisté zahájí další úkony 

trestního řízení, které patrně skončí Dahlgrenovým vzetím do vazby. Ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil pouze řekl,  

že vydání podezřelého Spojenými státy do ČR považuje za velký úspěch kriminalistů. Na Dahlgrena vydal mezinárodní 

zatykač brněnský městský soud. Je podezřelý z toho, že v roce 2013 zavraždil v Brně-Ivanovicích své čtyři příbuzné. Motiv 

činu se nepodařilo kriminalistům dosud zjistit.   

31. srpna řekl prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci na Hradě, že neočekává, že by se vládní koalice  

do sněmovních voleb (které se konají za dva roky) rozpadla. Prezident připomněl pravidlo, že každá strana, která vyvolá 

předčasné volby, na nich prodělá.  Dodal, že dle jeho názoru budou oba nejsilnější partneři zřejmě čekat na výsledky 

krajských voleb. Zeman nechtěl prozradit, které členy současné koaliční vlády pokládá za "slabé kusy". 

1. září oznámil náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, že pražští zastupitelé za ČSSD jsou připraveni zdvihnout ruce 

pro odvolání primátorčina náměstka Matěje Stropnického (SZ/Trojkoalice), pokud někdo hlasování navrhne. Jak Dolínek 

dodal, v pondělí večer se na tomto dohodl zastupitelský klub. Hlasování o odvolání náměstka zatím žádný z klubů 

neavizoval. ANO a ČSSD se minulý týden pouze shodly na tom, že Stropnický neplní úkoly a že by situaci měla vyřešit 

Trojkoalice. Špičky koalice se znovu setkají ve čtvrtek. 

2. září se dle výsledků průzkumu společnosti ppm factum ukázalo, že prezident Miloš Zeman podle většiny lidí dokáže 

jasně pojmenovat palčivé problémy země nebo se zabývat záležitostmi krajů, obcí, lidí i domácí ekonomiky. Nedaří se mu 

ale reprezentovat Českou republiku v zahraničí, sjednocovat společnost ani zlepšovat politickou kulturu v zemi. V polovině 

Zemanova pětiletého mandátu veřejnost sdílí prezidentovy názory na imigraci, uprchlíky či Islámský stát, mnohem méně 

souhlasu vyvolávají ve společnosti prezidentovy postoje k jeho odpůrcům nebo ke jmenování profesorů. Za kontroverzní  

z hlediska veřejného mínění považují sociologové působení Miloše Zemana na tvorbu zahraniční politiky k Rusku a k Číně. 

2. září oznámila média, že ministerstvo financí ve srovnání s červnovým návrhem navýšilo ve státním rozpočtu na příští 

rok celkové výdaje o zhruba 16 miliard na 1,155 bilionu korun. Plánovaný schodek rozpočtu zůstal na 70 miliardách korun. 

Údaje jsou bez započtení peněz z fondů EU a dalších finančních mechanismů.  

3. září oznámila ombudsmanka Anna Šabatová, že na veřejného ochránce práv se každoročně obrátí zhruba 130 lidí  

se stížnostmi na průtahy soudního řízení. Podle veřejné ochránkyně práv jsou nejčastější důvody průtahů čtyři: obstrukce 

účastníků řízení, nesprávná procesní strategie soudce, prodlevy způsobené zapůjčováním spisů mezi soudy a přetíženost 

soudů. V řadě případů prý průtahy způsobují soudní znalci, kteří nedodrží lhůtu pro vypracování posudku. 

3. září zveřejnila agentura ppm factum průzkum týkající se úřadu prezidenta republiky. Podle průzkumu by současné hlavě 

státu Miloši Zemanovi opět dala hlas třetina voličů, jako ve druhém kole prezidentské volby v roce 2013. Kromě Zemana 

by měli podle dotázaných v příští volbě prezidenta v roce 2018 kandidovat například předseda vládního hnutí ANO Andrej 

Babiš, neúspěšný kandidát z minulé volby Jan Fischer či předseda strany TOP 09 a Zemanův soupeř ve finále předchozí 

volby Karel Schwarzenberg. 

4. září oznámil europoslanec a zahraničněpolitický expert vládního hnutí ANO Pavel Telička, že strana ještě dnes představí 

návrhy k řešení migrační krize. Patřit by mezi ně mělo výrazné posílení ochrany vnějších hranic EU či budování chráněných 

uprchlických táborů OSN. Jak Telička uvedl, návrhy jsou příspěvkem k vytvoření jednotné pozice vlády pro jednání na 

unijní úrovni. ANO podle Teličky doporučuje také poskytnutí finanční pomoci zemím, které jsou uprchlickou vlnou nejvíce 

zasaženy, nebo potírání převáděčství včetně potápění lodí pašeráků lidí. 

Telegraficky: 
 Dne 3. září uvedl ministr obrany Martin Stropnický (ANO 2011), že jeho ministerstvo ověřuje, jestli Rusko skutečně zahájilo 

vojenské údery v Sýrii. Podle ministra obrany je dost pravděpodobné, že tomu tak je.  
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