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Událost týdne:  
21. srpna si lidé připomněli 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Pietní akt k uctění 
památky padlých se konal před budovou Českého rozhlasu. S projevem vystoupili předsedové obou 
komor parlamentu, tj. předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) a předseda 
Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD), a premiér Andrej Babiš (ANO). Během svého projevu zdůraznil Štěch 
roli veřejnoprávních médií pro objektivní informování občanů a odsoudil pokusy o diskreditaci České 
televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Babiš ve svém proslovu uvedl, že svoboda v ČR 
není ohrožena, protože každý si může říkat, co chce, založit vlastní stranu nebo hnutí a cokoliv kritizovat. 
Ve svém projevu také vyjádřil obdiv těm, kteří během invaze neváhali nasadit svůj život. Celý jeho 
projev provázel nesouhlasný pískot a skandování a byl tak zcela přehlušen.  
 
21. srpna rozhodl Ústavní soud (ÚS), že lidé z družstva Svatopluk se zatím nemusí vystěhovat ze svých 
domů v Horoměřicích u Prahy. ÚS odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do doby, 
než kauzu H-Systém sám přezkoumá. Koncem července NS vyhověl dovolání správce konkurzní 
podstaty společnosti H-Systems Josefa Monsporta, podle kterého museli bývalý klienti zkrachovalé 
společnosti H-Systems sdružení ve družstvu Svatopluk, do měsíce vyklidit byty v osmi domech. 
Nájemníci poté podali stížnost k ÚS.   
 
22. srpna se usnesla Poslanecká sněmovna PČR, že vtrhnutí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do 
ČSSR bylo aktem invaze a následné okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Usnesení svými 
hlasy podpořilo 145 ze 156 poslanců napříč politickými stranami, včetně tří poslanců KSČM. Téhož dne 
uvedl místopředseda KSČM Stanislav Grospič v debatě zástupců politických stran v Událostech, 
komentářích, že v ČSSR „nebyl žádný protektor, žádné direktivy“. Termín okupace použít nechtěl, 
z jeho pohledu to byl „vstup vojsk do ČSSR, ke kterému nemělo dojít“.  
 
22. srpna informoval server iDNES.cz, že člen hnutí ANO Václav Makrlík navrhl premiéra Andreje Babiše 
(ANO) u příležitosti stého výročí od založení ČSR na státní vyznamenání za boj proti korupci. Marlík svůj 
návrh přednesl na sněmu okresní organizace hnutí ANO Písek, která návrh jednohlasně podpořila. 
Babiš na dotaz iDNES.cz uvedl, že vyznamenání by určitě odmítnul, připadá mu to nevhodné.  
 
22. srpna podpořila Poslanecká sněmovna PČR návrh vlády, který má zbrzdit zvyšující se rozdíl mezi 
platy představitelů státní moci, tj. poslanců, senátorů, ministrů a dalších ústavních činitelů, a ostatních 
lidí placených z veřejných rozpočtů. Zařadit tento bod do jednání navrhli Piráti, které podpořily ANO, 
SPD a KSČM.  
 
22. srpna vystoupil před poslanci sněmovního bezpečnostního výboru kandidát na šéfa Generální 
inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun. Dragoun je šéfem státního zastupitelství 
v Lounech. Do výběrového řízení na pozici šéfa GIBSu, které vyhrál, se přihlásilo společně s ním dalších 
11 kandidátů. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho chce jmenovat do funkce 1. září. Výběrové řízení kritizují 
zejména opoziční politici, kteří ho považují za netransparentní. Dragoun má ve funkci nahradit Michala 
Murína, který počátkem května rezignoval z funkce šéfa GIBSu po sporech s Babišem.  
 
24. srpna informoval server ČTK, že Nejvyšší správní soud přijal návrh bývalého brněnského člena SPD 
Kamila Papežíka na pozastavení nebo rozpuštění hnutí SPD. Podle Papežíka někteří členové hnutí 
porušili stanovy a jednací řád hnutí. Soud se věcí bude zabývat, přestože návrh na zrušení strany či 
hnutí podle zákona o sdružování v politických stranách a hnutích podává vláda nebo prezident, nikoliv 
jednotlivec. Zástupci SPD se k návrhu odmítli vyjádřit.   
 
Telegraficky  

- Dne 21. srpna oznámil místopředseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Michal Mazanec, že ho 
prezident Miloš Zeman hodlá 18. září jmenovat předsedou NSS.  

- Dne 23. srpna informoval server Aktuálně.cz, že europoslanec Jan Zahradil (ODS) se zajímá o funkci 
předsedy Evropské komise.  
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