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Událost týdne:   
31 . ledna sdělil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek  (ČSSD), že v uplynulých měsících docházelo 
k hackerským útokům na e-mailové účty ministerstva zahraničí. Útoky měly být podle expertů 
vedeny z j iného státu. Hackeři pronikli do e-mailových schránek ministra a dalších pracovníků 
ministerstva a získali více než 7 tisíc dokumentů, podle Zaorálka se však nedostali k  tajným 
informacím v interní sít i úřadu. Útok nyní vyšetřuje Národní bezpečnostní úřad. Ministr vnitra 
Milan Chovanec (ČSSD) chce prošetřit, odkud se na veřejnost dostaly informace o útocích. 
Předčasné vyzrazení může podle něj zkomplikovat jejich vyšetřování.  
 
1 . února oznámil ministr financí Andrej Babiš (ANO), že nechá vypracovat nezávislý audit svých 
příjmů, který následně zveřejní. Reaguje tak na krit iku, jíž v poslední době čelí v souvislosti 
s nesrovnalostmi ohledně nákupu dluhopisů holdingu Agrofert v  roce 2013. 
 
2. února zaslal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) stížnost Nejvyššímu soudu ČR proti 
rozhodnutí pražského vrchního soudu, jež zruši lo odsuzující rozsudek nad exhejtmanem 
Davidem Rathem v kauze zakázek Středočeského kraje kvůli údajně nezákonně pořízeným 
odposlechům.  
 
2. února přednesl předseda sněmovní komise ke sporné reorganizaci policie Petr Blažek (ODS) 
zprávu se závěry vyšetřování ohledně policejní reformy v Poslanecké sněmovně PČR. 
Vyšetřování podle Blažka neprokázalo, že by cílem reformy bylo odstranit bývalého ředitele 
protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, omezit činnost policejních útvarů či zabránit 
vyšetřování kauz. Reorganizace nebyla podle komise spojena s podnikatelskými nebo 
polit ickými zájmy. Vedle Šlachty a bývalého detektiva protimafiánského útvaru Jiřího Komárka, 
jejichž vystupování označila komise za neprofesionální, zkrit izovala komise i Vrchní státní 
zastupitelství v Olomouci, jež podle ní aktivisticky vstoupilo do polit ického života a vláda by 
proto měla uvažovat o přijetí opatření v souvislosti s činností zastupitelství včetně personálních 
změn na vedoucích pozicích. Ve stejné souvislosti podala komise trestní  oznámení na 
olomouckého státního zástupce Petra Šeredu a na vyšetřovatele Generální inspekce 
bezpečnostních sborů Milana Vaculíka. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v  reakci uvedl, že 
výměnu svých podřízených nemá v plánu, s čímž se ztotožnil i ministr  spravedlnosti Robert 
Pelikán (ANO). Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) vyzval v  reakci Pelikána, aby zdůvodnil, 
proč se odmítá doporučeními Sněmovny řídit . Závěry komise opět rozvířily spor ohledně 
reorganizace, zejména mezi vládními ČSSD a hnutím ANO. Podle premiéra Bohuslava Sobotky 
(ČSSD) potvrdila zpráva komise, že ANO proti reformě brojilo za využití nepravdivých informací a 
pomluv. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš závěry vyšetřování tvrdě odmítl  a zpochybnil věrohodnost 
komise.  
  
3. února prohlásil ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, že kvůli omezením vyplývajícím 
ze zákona o střetu zájmů vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. 
Správci fondů se stali předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša  a právník Alexej Bílek.  
 
4. února se členové KDU-ČSL shodli na celostátní konferenci, že by s hnutím Starostů a 
nezávislých (STAN) chtěli vytvořit pro podzimní sněmovní volby přímou dvojkoalici. Dvojkoalice 
by pro vstup do Poslanecké sněmovny PČR musela získat minimálně deset procent hlasů. STAN, 
jehož celostátní výbor se v předcházejících dnech vyslovil pro spolupráci s KDU-ČSL v rámci 
integrační strany, již reagovalo, že bude o návrhu jednat.  
 
Telegraficky 

- Dne 30. ledna informovala agentura ČTK, že norský nejvyšší soud odmítl odvolání Evy 
Michalákové kvůli rozsudku o zbavení rodičovských práv k  jejím dvěma synům, které jí před 
dvěma lety odejmula norská sociální služba. Michaláková se nyní zamýšlí obrátit na Evropský 
soud pro lidská práva ve Štrasburku.  

- Dne 31 . ledna doporučilo prezidentu Miloši Zemanovi jeho sedm nejbližších spolupracovníků, 
mezi něž patří například hradní kancléř Vratislav Mynář či ředitel zahraničního odboru Hradu 
Hynek Kmoníček, aby se znovu ucházel o prezidentský post.  
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