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Událost týdne:  
10. srpna informoval předseda Poslanecké sněmovny (PS PČR) Jan Hamáček (ČSSD), že policie požádala 
PS PČR o vydání předsedy hnutí ANO a exministra financí Andreje Babiše a prvního místopředsedy ANO a 
bývalého člena představenstva koncernu Agrofert Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli dotační 
kauze farmy Čapí hnízdo. Farmu vlastnil do roku 2008 Babišův Agrofert. Následně farma změnila formu 
vlastnictví a dosáhla tak na 50 milionovou dotaci z evropských fondů určenou pro malé a středně velké 
podniky. Po několika letech však opět přešla mezi firmy Agrofertu. Případ prošetřuje i Evropský úřad pro 
boj proti podvodům OLAF. Sněmovní mandátový a imunitní výbor se bude žádostí zabývat vícekrát. Babiš 
ani Faltýnek se sami mandátu vzdát nehodlají. Podle Babiše se jedná o pokus jeho oponentů zlikvidovat 
ho před nadcházejícími sněmovními volbami. Žádost přirovnal k situaci v Československu v 50. letech, za 
což sklidil kritiku Českého centra Mezinárodního PEN klubu, podle nějž je přirovnání urážkou obětí 
komunistické diktatury. Faltýnek označil záležitost za policejní šikanu a sdělil, že s žádostí o dotaci 
neměl nic společného. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček následně informoval,  
že prezident Miloš Zeman jmenuje premiérem vítěze voleb, a to i pokud se jím stane Babiš. 
 
8. srpna informovala agentura ČTK, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) navrhla obžalobu 
někdejšího detektiva Jiřího Komárka v souvislosti s jeho výrokem z minulého roku, kdy prohlásil, že se 
policejní prezident Tomáš Tuhý dopustil „brutálního úniku informací“. Komárek měl dle GIBS zneužít 
pravomoci úřední osoby, neboť porušil povinnost mlčenlivosti  
a nestranného jednání. Potrestán by mohl být až pětiletým vězením či zákazem činnosti. 
 
8. srpna konstatovala senátní volební komise, že se bývalý předseda Jazzové sekce Karel Srp nemůže 
stát členem rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Podle komise nesplňuje Srp podmínku 
volitelnosti zakotvenou v zákoně, neboť byl v roce 1968 členem Komunistické strany Československa. Srp 
následně uvedl, že si nepamatuje, zda byl v onom roce v KSČ. Srpa nominoval prezident Miloš Zeman. 
 
9. srpna rozhodl Ústavní soud ČR, že náhrada za pozemky, které v rámci restitucí nebyly dosud vydány, 
musí být přiměřená. Ve sporech má být proto možné přihlédnout k aktuálním poměrům, nejen k cenám 
ze začátku 90. let, jež v té době definoval zákon o půdě. 
   
9. srpna zažalovala ČR u Soudního dvora EU evropskou směrnici o zbraních, jež zpřísňuje kontrolu držení 
střelných zbraní s cílem zamezit teroristům ve vyzbrojování. Podle ministra vnitra Milana Chovance 
(ČSSD) by však směrnice mohla narušit vnitřní bezpečnost státu. ČR požaduje zneplatnění směrnice a 
navrhla i odklad její účinnosti. Unijní země by měly směrnici zakotvit do svých právních řádů do 
poloviny září 2018. 
 
11. srpna zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky červnového průzkumu,  
z nichž vyplývá, že 35,4 % českých občanů se řadí k pravé části politického spektra. Podíl občanů 
hlásících se ke stranám nalevo od středu od konce roku 2015 klesá a aktuálně dosahuje 26,9 %. Zvyšuje 
se naopak podíl těch, kteří se přiklání k politickému středu (27,4 %). 
 
Telegraficky  

- Dne 9. srpna informoval mluvčí ministerstva práce Petr Habáň, že ministerstva práce  

a financí se ještě nedohodla, zda kraje budou moci dostat prostředky z rezerv úřadu práce na 

dofinancování růstu výdělků v sociálních službách od loňského listopadu  

do letošního června. 

- Dne 9. srpna informovala Česká televize, že internetová firma Seznam.cz nakonec nebude zpřísňovat 

pravidla pro umisťování reklamy na weby, které přináší nepravdivé či neobjektivní informace. 

Důvodem je nesouhlas představenstva a majitele firmy s opatřením. 

- Dne 10. srpna uložil soud bývalému dopravnímu znalci Jiřímu Dolečkovi podmíněný trest odnětí 

svobody v délce 18 měsíců za „hrubé zkreslení posudku“, který tak vyzněl ve prospěch lobbisty 

Romana Janouška. 

- Dne 10. srpna oznámila Strana práv občanů (SPO), že ji do voleb jako superlídr povede hudebník 

František Ringo Čech, který bude figurovat v čele pražské kandidátky.  
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