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Událost týdne:  
13. srpna zveřejnil server Novinky.cz komentář poslance ODS Václava Klause ml., který se zabýval 
působením českých vojáků v Afghánistánu. Klaus v komentáři zpochybnil smysl nasazení českých 
vojáků v této zemi. Klausův postoj vyvolal kritiku řady jeho spolustraníků. Poslankyně Jana Černochová 
upozornila na to, že je Klausův článek plný chyb a dezinformací. Klaus například mylně uvedl, že 
Turecko nemá v Afghánistánu žádné vojáky. Ve skutečnosti jich tam ale v rámci NATO operuje kolem 
pěti set. Klaus situaci uvnitř ODS ještě přiostřil, když následující den prohlásil, že na Praze 2 podpoří 
v senátních volbách kandidáta SPD Ladislava Jakla. Výroky by se měl zabývat poslanecký klub ODS 
následující týden ve středu. 
 
13. srpna informoval server Aktuálně.cz, že Česká inspekce životního prostředí zahájila přestupkové 
řízení s Kanceláří prezidenta republiky za spálení červených trenýrek. Ty vyvěsila skupina Ztohoven 
v roce 2015 místo standarty na Pražském hradě. Podle zákona „se fyzická osoba dopustí přestupku, 
pokud na otevřeném ohništi spálí jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami“.   

15. srpna požádala Policie ČR o vydání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání. Trestní 
oznámení pro pomluvu podal neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček. Horáček požaduje 
omluvu a trest za Ondráčkova slova, že „Horáček je podle dostupných informací bývalý vekslák a 
spolupracovník StB.“ Poslanci ze sněmovního mandátového a imunitního výboru se začnou zabývat 
žádostí začátkem září. Doporučení, jak mají poslanci na schůzi hlasovat, ale výbor vydá až později. 

15. srpna obdržela Policie ČR žádost sněmovní vyšetřovací komise o předvedení finančníka Zdeňka 
Bakaly, a to kvůli kauze týkající se privatizace těžební společnosti OKD. Komise tak učinila, jelikož 
Bakala, který žije ve Švýcarsku, se odmítá před komisi dostavit. Policie už dříve uvedla, že předvést 
může jen svědka, který se nachází na území ČR.  

15. srpna uvedl Český rozhlas ve své tiskové zprávě, že premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu 
PČR Milan Štěch (ČSSD) a předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) vystoupí 
s proslovy 21. srpna před budovou Českého rozhlasu u příležitosti vzpomínkové akce k 50. výročí 
invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Už dříve informoval mluvčí prezidenta Miloše 
Zemana Jiří Ovčáček, že prezident žádné vyjádření nechystá. Za to ho kritizují zejména opoziční politici. 
 
16. srpna informovala agentura ČTK, že senátorské kluby ČSSD, KDU-ČSL a ODS se postavily negativně 
k novele zákona upravující volby do Senátu PČR na jednokolový systém, ve kterém by voliči vybírali 
víc kandidátů najednou a stanovovali jejich pořadí po vzoru australského modelu. Například předseda 
horní komory Milan Štěch (ČSSD) zastává názor, že tento způsob senátních voleb založený na návrhu 
jeho stranického kolegy a senátora Jiřího Dienstbiera (ČSSD), by byl pro voliče moc složitý.   

16. srpna informoval server Seznam Zprávy.cz, že Lovosice, kde poslední čtyři roky vládne s výraznou 
převahou hnutí ANO, platí za pojištění městského majetku více než mnohem větší města v okolí. V roce 
2011 platily Lovosice zhruba 500 tisíc Kč, dnes je to okolo 9 milionů Kč. Peníze jsou posílány na účet 
makléřské firmy Respect, která spolupracuje se společností Agrofert.  
 
17. srpna podal Kamil Papežík, bývalý místopředseda brněnské buňky SPD, který byl z SPD vyloučen, 
návrh k Ústavnímu soudu na pozastavení činnosti či zrušení strany. Jako důvod uvedl, že lidé jsou ze 
strany vylučováni účelově a že ve straně panují nedemokratické podmínky. 
 
18. srpna informoval server ČTK, že podle zprávy o stavu romské menšiny za předchozí rok žije polovina 
Romů v ČR v sociálním vyloučení. Jedná se zhruba o 120 tisíc lidí. Nejhorší situace je v Olomouckém 
kraji, kde se na okraji společnosti ocitlo 70 % tamních Romů. Podle zprávy se situace nezlepšuje, 
přestože ČR zažívá ekonomický boom.  
 
Telegraficky  

- Dne 14. srpna podali Piráti trestní oznámení na SPD, která na svém facebookvém profilu obvinila 
Piráty z poškozování billboardů na pražském Jižním Městě.   
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