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Událost týdne:  
29. srpna uvedl prezident Miloš Zeman během svého projevu před velvyslanci, že mise 
v Afghánistánu je nejdůležitější zahraniční operace, které se čeští vojáci zúčastní a je v hlubokém 
zájmu ČR. Zeman dále ve svém projevu navrhl zrušení protiruských sankcí, kvitoval zavedení 
možné dohody mezi USA a EU o volném obchodu a zkritizoval českého velvyslance v USA a 
někdejšího ředitele hradního zahraničního odboru Hynka Kmoníčka za to, že se mu dosud 
nepodařilo dohodnout Zemanovi schůzku s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bílém 
domě.   
 
28. srpna omilostnil prezident Miloš Zeman onkologicky nemocného vězně, který byl potrestán 
za zneužití pravomoci úřadní osoby, maření výkonu úředního rozhodnutí a přijetí úplatku. Server 
Aktuálně.cz uvedl, že se jedná o bývalého starostu Hevlína na Znojemsku Drahomíra Noska. Ten 
za úplatek pomohl muži trestanému za drogový delikt vyhnout se obecně prospěšným pracím.  
 
29. srpna informoval server iRozhlas.cz s odvoláním na Mladou frontu Dnes, že exministr práce a 
sociálních Zdeněk Škromach (ČSSD) se vrátil zpátky na ministerstvo jako poradce pro 
zaměstnanost.  
 
30. srpna informoval server Aktuálně.cz, že Zelení neponechají bez odezvy finanční dar bývalého 
předsedy Zelených Martina Stropnického mohelnickému hnutí Změna je možná!, za kterou 
kandidují i dva členové SPD. Strana kvůli tomu svolala na sobotu mimořádné jednání 
předsednictva.  
 
31. srpna obvinila Policie ČR šestatřicetiletého muže, který vylepoval letáky schvalující zabití tří 
českých vojáků na zahraniční misi v Afghánistánu, ze zločinu podpory a propagace terorismu a 
přečinu podněcování k trestnému činu. K dopadení pachatele přispěli sami občané, kteří na 
některé další výlepy upozornili. Tři čeští vojáci zemřeli začátkem srpna po útoku 
sebevražedného atentátníka. 
 
31. srpna informoval server iRozhlas.cz, že Evropská komise rozhodla o tom, že ČR nebude platit 
pokutu kvůli možnému střetu zájmů v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu 
poslance Jaroslava Faltýnka (ANO) a bývalých poslanců Ladislava Velebného (ČSSD) a Petra 
Kudely (KDU-ČSL). Původně komise po ČR chtěla vrátit zhruba 22 milionů Kč.  

31. srpna se sešel premiér Andrej Babiš (ANO) se svým maďarským protějškem Viktorem 
Orbánem v Maďarsku. Premiéři na schůzce mimo jiné probírali, že by se rádi setkali s dalšími 
představiteli zemí Visegrádské čtyřky (V4 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko) ještě před zářijovým 
neformálním summitem Evropské unie. Dále spolu mluvili o ekonomické spolupráci obou zemí, o 
migraci nebo o rozpočtu EU. Po jednání Babiš uvedl, že by rád Orbána pozval do ČR.     
 
2. září uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu TV Prima Partie, že nominant ČSSD na post 
ministra zahraničí europoslanec Miroslav Poche působí na ministerstvu zahraničí negativně. 
Podle Babiše se šéfem ministerstva nestane. Domnívá se, že rozhodnutí ČSSD o odložení sporu 
kolem nominace Pocheho až do doby po volbách, bylo nešťastné. Předseda ČSSD Jan Hamáček 
o tom informoval před dvěma dny na zasedání předsednictva ČSSD. Hamáček se obává, že by 
téma mohlo poškodit kampaň ČSSD, která má být ve volbách pozitivní.  
 
2. září zveřejnila Česká televize srpnový volební průzkum společnosti Kantar TNS. Podle něj by 
volby vyhrálo ANO s 28 %. Na druhém místě by nově skončili Piráti s 15 % a až na třetím místě by 
se umístila ODS se 13 %. Přestože ČSSD ve finále šla do vládní koalice s hnutím ANO, lepší 
volební výsledek by jí tento tah nepřinesl. V srpnovém modelu získala 6,5 %, což je ještě méně, 
než měla na podzim ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR.  
 
Telegraficky   

- Dne 1. září jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO) do čele Generální inspekce bezpečnostních 
sborů státního zástupce Radima Dragouna.  
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