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Událost týdne:  
13. října začal zásah detektivů z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu pro podezření z korupce  

a zneužití pravomoci. Akce pod názvem Vidkun probíhala v Praze a v Olomouci. Během ní bylo zadrženo 

několik osob, mezi nimiž byl i bývalý ministr vnitra Ivan Langer, olomoucký podnikatel Ivan Kyselý či náměstek 

olomouckého krajského ředitelství policie Karel Kadlec. Vzhledem k stále probíhajícím úkonům trestního řízení 

odmítl vrchní státní zástupce Ivo Ištván podat bližší informace. Podle některých médií bylo za zásahem policie 

údajně zmanipulované vyšetřování finančních machinací v extraligovém hokejovém klubu HC Olomouc, 

financování jednoho z regionálních aquaparků a výstavba jezdeckého klubu v Olomouci-Lazcích. Exministr 

vnitra byl po výslechu propuštěn. Dne 15. října byli z korupce obviněni výše zmínění I. Kyselý a K. Kadlec, spolu 

s nimi ještě ředitel odboru pro hospodářskou kriminalitu ředitelství policie v Olomouci Radek Petrůj a 

olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). V reakci na hejtmanovo obvinění požadoval premiér Bohuslav Sobotka 

jeho rezignaci. Po schůzce s premiérem však J. Rozbořil rezignovat odmítl. V důsledku vyšetřování došlo 

k personálním změnám na nejvyšších postech policie. Na svůj post rezignoval ředitel Úřadu služby kriminální 

policie a vyšetřování Milan Pospíšek a o přeložení k jinému útvaru požádal náměstek ředitele protikorupční 

policie Jiří Jach, o které se policisté v rámci vyšetřování zajímali. 

13. října odvolací soud pravomocně potvrdil rozhodnutí, dle něhož se má mediální skupina Mafra omluvit 
Ivanu Langrovi. I. Langer podal na Mafru žalobu na ochranu osobnosti kvůli článkům v deníku Mladá fronta a 
na serveru idnes.cz, ve kterých byl označen za podezřelého z napojení na organizovaný zločin  a osobu 
Františka Mrázka. Silvie Škábová z Mafry uvedla, že omluva bude uveřejněna, proti rozsudku však bude podáno 
dovolání k Nejvyššímu soudu. 

 
13. října se premiér Bohuslav Sobotka sešel s čínským ministrem zahraničí Wangem. Premiér po schůzce uvedl, 
že existuje možnost, že by se z Prahy stalo čínské finanční centrum pro země střední a východní Evropy,  
i pro EU. Na konci letošního roku by měl v Praze začít působit jeden z největších čínských státních podniků – 
Bank of China. V listopadu se uskuteční návštěva českých představitelů v Číně, při níž by, dle premiéra, mohlo 
dojít k podepsání konkrétních dohod upravujících spolupráci v oblastech školství, zdravotnictví a obchodu. 
S čínským ministrem zahraniční jednal i prezident Miloš Zeman, na jejichž schůzce bylo projednáváno budování 
nové Hedvábné stezky, kterého by se mohly účastnit i české firmy. 
 
16. října byl premiérovi Bohuslavu Sobotkovi odeslán otevřený dopis podepsaný lékaři, vědci, nevládními 
organizacemi a občanskými iniciativami. V dopise varují před prolomením těžebních limitů hnědého uhlí 
v Bílině na Ústecku, které by mělo negativní dopad na místní obyvatele. Jejich prolomení by podle studie 
Univerzity Karlovy přineslo zdravotní a externí náklady ve výši až deseti miliard korun. Změna limitů by 
způsobila posun těžby na Bílině do vzdálenosti pouhých 170 m od obce Braňany a 330 metrů od obce 
Mariánské Radčice. Dosavadní limity z roku 1990 stanovují minimální vzdálenost od obytné zástavby  
na 500 metrů. O této záležitosti má vláda jednat na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem nadcházející 
v pondělí 19. října. 
 
Telegraficky: 

- Dne 15. října byl odvolán ředitel hradního odboru bezpečnosti Jan Fulík. Jedná se o třetí personální 

změnu na Pražském hradě, které je reakcí na vyvěšení rudých trenek nad Pražským hrade skupinou 

Ztohoven. Následujícího dne zamítla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na soudní 

potrestání některých členů skupiny. 

- Dne 16. října uvedla ČTK, že se rektoři českých vysokých škol nezúčastní oslav 28. října na Pražském 

hradě. Jejich rozhodnutí je vyjádřením nesouhlasu s postupem prezidenta, který na oslavy nepozval 

rektory Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera. 


