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Událost týdne:  
6. září vydala Poslanecká sněmovna PČR předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu 
ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s 50milionovou dotací pro Farmu Čapí hnízdo. 
Zástupci hnutí ANO se do hlasování nezapojili. Výjimkou byl jen Babiš  
a Faltýnek, kteří hlasovali pro své vydání, neboť se chtějí očistit před soudem. Oba zmíněné chce 
policie stíhat pro dotační podvod, Babiše navíc pro poškození finančních zájmů EU. ANO považuje celou 
záležitost za pokus o ovlivnění voleb za pomoci policie. Ostatní strany to odmítly.  
 
4. září se dohodly koaliční strany, že platy učitelů a dalších státních zaměstnanců se mají zvýšit, 
nestanovily však o kolik. Strany nechtějí navýšit plánovaný 50miliardový schodek rozpočtu  
na příští rok. Musí proto nejprve vyřešit, odkud budou peníze čerpat. Školské odbory následně vyhlásily 
stávkovou pohotovost. O dva dny později oznámil předseda České konference rektorů (ČKR) a rektor 
Univerzity Karlovy Tomáš Zima, že ČKR vyhlásí mezi 2. až 6. říjnem protestní Týden pro vzdělanost.  
 
5. září uspořádala KDU-ČSL piknik v centru Prahy, jímž zahájila závěrečnou část své předvolební 
kampaně. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nevyloučil možnou povolební spolupráci s ANO. 
Nesouhlasil by však s tím, aby byla členem vlády osoba čelící trestnímu obvinění. 
 
5. září informovala agentura ČTK, že Eva Michaláková podala stížnost na Norsko u Evropského soudu pro 
lidská práva (ESLP). Norské úřady odebraly před šesti lety Michalákové dva sny  
a následně ji zbavily i rodičovských práv. ESLP nyní musí rozhodnout, zda stížnost přijme. 
 
7. září sdělila mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová, že dle policie není 
obsah kompromitujícího videa, v němž má údajně figurovat bývalý ředitel hradního protokolu Jindřich 
Forejt, trestným činem. Radnice Prahy 5 má rozhodnout, zda se jednalo o přestupek. 
 
7. září informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po schůzce s ministrem financí Ivanem Pilným 
(ANO), že vláda do říjnových voleb projedná analýzu používání zajišťovacích příkazů, již vypracovala 
Finanční správa. Jednat se bude i o případu opavské firmy FAU, která se po zásahu Finanční správy 
dostala loni do insolvence a následně byla poslána do konkurzu. FAU požaduje, aby jí finanční správa 
vydala 92 milionů korun, které byly firmě během exekučního řízení zabaveny. Zajišťovací příkazy však 
později zrušil soud. Finanční správa odmítá podezření ze snahy účelově zlikvidovat firmu a tvrdí, že FAU 
byla součástí řetězového podvodu s pohonnými hmotami a státu na DPH dluží asi 218 milionů korun. 
 
8. září představil předseda sněmovní komise pro vyšetřování úniků z policejních spisů Martin Plíšek 
(ANO) závěrečnou zprávu, v níž komise mimo jiné doporučuje zřídit speciální orgán při Nejvyšším 
státním zastupitelství, který by se soustředil na to, zda státní zástupci nevynesli informaci 
z vyšetřovacího spisu. Orgány činné v trestním řízení by dle komise měly zakládat  
do spisů veškeré své kontakty s novináři. Komise se nedomnívá, že by na základě výslechů svědků měla 
být podána nějaká trestní oznámení. Vznik komise byl reakcí na uniklé nahrávky rozhovorů někdejšího 
novináře MF Dnes Marka Přibila s bývalým ministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.  
 
10. září informoval server iROZHLAS.cz, že ze srpnového průzkumu agentury Focus vyplývá,  
že nejpřijatelnějším premiérem by byl pro 37 % Čechů předseda hnutí ANO Andrej Babiš. 34 % 
respondentů vybralo z 15členného seznamu jmen osobností Václava Klause mladšího, 33 % zvolilo 
Martina Stropnického (ANO). Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek skončil s 28 % čtvrtý. 
 
Telegraficky  

- Dne 5. září byl propuštěn na svobodu podnikatel Daniel Ježek, který je jedním z 25 obviněných v dotační kauze 

ROP Severozápad. Ježek byl ve vazbě od prosince 2016. Zaplatil kauci téměř 16 milionů korun. 

- Dne 5. září potvrdil odvolací soud, že aktivisté z Autonomního centra Klinika musí uvolnit objekt pro nového 

majitele - Správu železniční a dopravní cesty. Zástupkyně Kliniky Tereza Virtová se dovolá k Nejvyššímu soudu.  

- Dne 7. září informovala agentura ČTK, že Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost ředitele Národní galerie 

Jiřího Fajta a Univerzity Karlovy týkající se nejmenování Fajta profesorem. Dle NSS se prezident Miloš Zeman 

nedopustil nečinnosti, což dokládá zejména jeho dopis ministryni školství, v němž odůvodnil své rozhodnutí 

nejmenovat Fajta profesorem. 
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