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Událost týdne:  
8. srpna dopravil armádní speciál do ČR ostatky tří českých vojáků, kteří zemřeli v předešlém týdnu 
při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. Smutečního ceremoniálu, který následoval po 
přistání letadla, se zúčastnili členové rodiny i představitelé armády a státu včetně prezidenta Miloše 
Zemana. Ten oznámil, že padlé vyznamená medailí Za hrdinství. Ministr obrany Lubomír Metnar 
(ANO) uvedl, že smrt českých vojáků nezmění zapojení ČR do boje proti terorismu. Téhož dne v 
poledne se po celé ČR rozeznělo na 140 sekund 8 000 sirén na památku padlým vojákům.  
 
6. srpna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že by bylo nespravedlivé vůči lidem, kteří byli podvedeni 
v jiných kauzách, kdyby stát odškodnil klienty zkrachovalé společnosti H-System. Předseda 
Nejvyššího soudu Pavel Šámal předchozí týden uvedl, že by stát měl poměrným způsobem 
odškodnit všechny klienty H-Systemu.  
 
7. srpna informovala Česká televize, že pekárenská skupina United Bakeries stáhla od Nejvyššího 
soudu ČR dovolání v případu nedokončené fúze s koncernem Agrofert. Agrofert po United Bakeries 
požadoval vrácení stomilionové zálohy, která měla být zaplacena v souvislosti s fúzí pekárenské 
společnosti Penam s United Bakeries, k níž však nedošlo. Loni v dubnu pravomocně rozhodl Vrchní 
soud v Praze o navrácení zálohy, proti tomuto rozhodnutí však podala United Bakeries dovolání.  
 
8. srpna informovala Česká televize na svém webu, že šéf Centra Paraple David Lukeš v úterní 
Devadesátce ČT24 zdůraznil, že neziskové organizace musí ze zákona povinně předkládat vyúčtování 
a zveřejňovat informace o tom, jakým způsobem využívají státní dotace. Řekl to v souvislosti s tím, že 
ministryně financí Alena Schillerová (ANO) minulý týden oznámila, že hodlá u neziskových organizací 
„ušetřit“ tři miliardy korun oproti loňskému roku.  
 
8. srpna uvedla exministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO), že to, že s ní premiér Andrej Babiš 
(ANO) nepočítá ve své další vládě, se od něj dozvěděla dva dny předem. Rozhodnutí však dle 
Šlechtové nijak nezdůvodnil. Šlechtová se domnívá, že za její konec ve funkci může zbrojařský 
průmysl, jelikož svojí činností mohla vzbudit obavy o miliardové zakázky. Dále uvedla, že prozatím 
zůstává poslankyní. V budoucnu by se mohla přesunout do struktur NATO nebo EU.  
 
9. srpna informoval server iRozhlas.cz, že Ministerstvo financí ČR ukončilo kontrolu Generální 
inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Kontrola odhalila podezření na porušení bezpečnostní kázně, 
porušení v oblastech rozpočtu hospodaření s majetkem, realizace veřejných zakázek a v oblasti 
přiměřenosti a funkčnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému. Po kontrole bylo zahájeno trestní 
řízení. Premiér Andrej Babiš (ANO) pro iRozhlas.cz uvedl, že kritika bývalého ředitele GIBSu Michala 
Murína tak byla oprávněná. Po dlouhém sporu s Babišem se Murín rozhodl koncem dubna rezignovat. 
  
9. srpna uvedl ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD), že do ČR přiletěl 
vládní speciál se dvěma pracovníky humanitární organizace, kteří byli zadrženi v Sýrii. ČR je jediná ze 
zemí EU, která má své velvyslanectví v Sýrii. Německý velvyslanec v Praze Christoph Israng ocenil 
českou pomoc při vyjednávání a české diplomacii poděkoval.  
 
10. srpna informoval předseda ČSSD Jan Birke, že plánovaná neoficiální návštěva skupiny poslanců 
do Číny se pravděpodobně neuskuteční. Přestože cestu neschválil ani sněmovní organizační výbor, 
Birke trvá na tom, že je nedůstojné pozvání čínské strany odmítat. Z devíti poslanců delegace by však 
nakonec jeli jen Birke, předseda KSČM Vojtěch Filip a komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. 
Zástupci ODS pozvání odmítli, stejně jako zástupci ANO na doporučení šéfa poslaneckého klubu 
Jaroslava Faltýnka (ANO). Cestu odřekla i zástupkyně za SPD.  
 
Telegraficky   

- Dne 6. srpna informoval server iRozhlas.cz, že nominant ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche 
(ČSSD), který dočasně působí na ministerstvu zahraničí jako politický tajemník na základě 
poradenské smlouvy, vykázal za měsíc červenec 15 odpracovaných hodin. 

- Dne 8. srpna informoval server iDNES.cz, že nezaměstnanost v ČR stoupla v červenci na 3,1 % 
z červnových 2,9 %.   

mailto:info@cevro.cz

