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Událost týdne:  
2. srpna byli v Turecku odsouzeni na šest a čtvrt roku vězení dva čeští občané – Miroslav Farkas a 
Markéta Všelichová – za spolupráci s kurdskými milicemi YPG, které jsou dle Turecka teroristickou 
organizací. Obhajoba se hodlá odvolat. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) vyjádřil z rozsudku 
zklamání a uvedl, že požádá svého tureckého protějška Mevlüta Çavusoglua o zajištění „korektního 
odvolacího řízení“. ČR na rozdíl od Turecka YPG za teroristickou organizaci nepovažuje. Farkas a 
Všelichová se označují za humanitární aktivisty a dle svých slov směřovali do Iráku, aby pomohli se 
stavbou polní nemocnice. 
 
31. července odhlasovala valná rada firmy AGPI, která je vlastníkem vepřína v Letech  
na Písecku, převod areálu vepřína na stát. Kupní smlouva by mohla být uzavřena v září, cenu však ani 
jedna ze stran neuvedla. Vepřín je předmětem dlouhodobé kritiky, neboť stojí v místě koncentračního 
tábora pro Romy z období druhé světové války. Pro jeho odstranění se vyslovil i Evropský parlament. 
 
31. července podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona, která ruší povinnost policistů  
a příslušníků dalších bezpečnostních sborů odpracovat 150 hodin přesčasů za rok bez nároku  
na náhradní volno či jejich proplacení. Výjimku představují jen vyhlášené krizové stavy. 
 
1. srpna schválil celostátní výbor KDU-ČSL po rozpadu koalice KDU-ČSL a hnutí STAN samostatné 
kandidátky pro nadcházející sněmovní volby. Volební heslo KDU-ČSL zní „Zodpovědně“. Kandidovat 
budou všichni současní lidovečtí poslanci, devět z nich se představí jako regionální lídři.  
 
1. srpna oznámil majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek, že podporuje hnutí STAN v nadcházejících 
sněmovních volbách. Pro hnutí chce shánět nezávislé kandidáty, případně je připraven kandidovat sám. 
Předseda STAN Petr Gazdík uvedl, že někteří ze starostů jsou ochotni uvolnit svá místa na kandidátce 
jiným osobnostem. Dědek před minulými sněmovními volbami podporoval hnutí ANO. 
 
1. srpna vyslechla sněmovní komise zabývající se úniky informací z vyšetřovacích spisů šéfa Generální 
inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína, ředitele Bezpečnostní informační služby Michala 
Koudelku a ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Michala Mazánka. Před komisí 
vypovídal i manažer společnosti MAFRA František Nachtigall, který měl ozřejmit, zda věděl o schůzkách 
šéfa hnutí ANO a exministra financí Andreje Babiše s novinářem MF Dnes Markem Přibilem a zda 
disponoval informacemi o tom, že během schůzek mohli probírat údaje z vyšetřovacích spisů. Předseda 
komise Martin Plíšek (TOP 09) oznámil, že komise plánuje pozvat i novináře Janka Kroupu a bývalého 
náměstka ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Dušana Brunclíka. 
 
2. srpna informoval server iROZHLAS.cz, že poslanci Josef Novotný (ČSSD) a Jaroslav Borka (KSČM) podali 
stížnost proti svému obvinění v kauze ROP Severozápad týkající se manipulací s evropskými dotacemi. 
Považují je za účelově vytvořené. Novotný dle policie určoval, kam peníze z dotací poputují. Borka se 
měl na manipulacích podílet jako člen hodnotící komise. 
 
5. srpna informoval server Aktuálně.cz, že internetový portál Seznam.cz nebude v rámci boje proti 
dezinformačním webům platit za reklamy zpravodajským serverům, které poskytují zkreslené či 
nepravdivé informace. Seznam vytvořil i etický kodex, který budou muset servery respektovat. Podle 
mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka se jedná o „cenzuru nepohodlných názorů“. 
 
Telegraficky  

- Dne 1. srpna se dohodli školské odbory a zástupci vysokých škol a asociací ve vzdělávání,  

že 1. září uspořádají protestní shromáždění kvůli nízkým platům pedagogů v regionálním školství  

a na vysokých školách. 

- Dne 1. srpna oficiálně zahájil činnost Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). 

- Dne 2. srpna informoval server Euro.cz, že předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek prohlásil,  

že odstoupí z funkce předsedy strany, pokud lidovci v říjnových sněmovních volbách dopadnou hůře než ve 

volbách před čtyřmi lety. Tehdy získali 6,78 % hlasů. 
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