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Událost týdne:  

14. srpna oznámil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat místopředsedu ČSSD 

Michala Šmardu ministrem kultury. Podle Zemana je Šmarda odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval 

problematikou související s českou kulturou. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v reakci uvedl, že Ústava 

ČR neumožňuje, aby prezident hodnotil odborné předpoklady kandidáta na ministra. Statutární místopředseda ČSSD 

Roman Onderka v České televizi prohlásil, že premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podat kompetenční žalobu na 

prezidenta, nebo jej přimět změnit názor. Po návratu z dovolené oznámil premiér, že Šmarda podle něj není dobrým 

kandidátem na základě jeho mediálního vystupování a má obavu z toho, aby ve vládě jenom nekritizoval.  Babiš 

dodal, že pokud ČSSD nechce být ve vládě, má to říct jasně. Sám se vyslovil pro pokračování vládní koalice. Šmarda 

by se podle Babiše měl vzdát nominace. 

13. srpna odmítl Ústavní soud druhou stížnost vítězného hnutí Strakonická Veřejnost i starosty Strakonic Břetislava 

Hrdličky, kteří trvají na výsledku komunálních voleb. Komunální volby ve Strakonicích se tak budou opakovat. 

Opakování voleb už dříve nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích, který dospěl k závěru, že Strakonická 

Veřejnost byla údajně zvýhodněná v kampani.  

13. srpna rozhodl nepravomocně pražský městský soud, že předseda SPD a poslanec Tomio Okamura se má omluvit 

Ústavu nezávislé žurnalistiky a provozovateli serveru HlídacíPes.org. Okamura na facebooku označil web za 

podvodný a spojený s miliardářem a filantropem Georgem Sorosem. Novináře pak nazval „mediální žumpou“. 

Okamurův právník oznámil, že se proti rozsudku hodlá odvolat. 13. srpna předal Národní úřad pro kybernetickou a 

informační bezpečnost (NÚKIB) senátnímu výboru pro obranu a bezpečnost informaci, že za kybernetickým útokem 

na ministerstvo zahraničí stojí cizí státní moc. Podle serveru Deník N za útok pravděpodobně zodpovídá ruská 

vojenská rozvědka GRU. O dva dny později vydalo ministerstvo prohlášení, ve kterém odsoudilo kybernetické útoky 

na státní i nestátní instituce ze strany cizí státní moci.  

14. srpna uvedl poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), že mu je lhostejné, zda bude vyloučen ze strany. Reagoval tak na 

vyjádření předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že by měl buď respektovat politiku a rozhodnutí strany, jinak nebude jejím 

členem. Foldyna předchozí den v rozhovoru pro server iDNES.cz zmínil, že je ochotný podporovat vládu ANO i bez 

ČSSD.  

15. srpna zveřejnilo ministerstvo vnitra zprávu o extremismu, podle které ve druhém čtvrtletí letošního roku 

pokračoval trend nárůstu nenávistných projevů vůči lidem pro jejich politické přesvědčení. Podle zprávy ukázaly 

volby do Evropského parlamentu dominanci SPD mezi xenofobně laděnými subjekty. Zprávu odmítl předseda SPD 

Tomio Okamura, podle nějž ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) otevřeně využívá svůj resort k politickému boji.  

15. srpna oznámil předseda senátní komise Zděněk Nytra (ODS), že se hodlá přímo obrátit na Evropskou komisi 

(EK) s žádostí o zpřístupnění zpráv k návrhům auditních zpráv EK, které se týkají údajného střetu zájmů premiéra 

Andreje Babiše (ANO). Senátoři o zprávu již dříve požádali ministerstva zemědělství, financí, průmyslu a obchodu a 

pro místní rozvoj, ta je však odmítla poskytnout. 

16. srpna informoval server ČTK, že policie vyšetřuje poslankyni Karlu Maříkovou (SPD) za její výroky o 

migrantech. Maříková v lednu na svém facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, kterým 

by se měl zakázat vstup do EU. Maříková se tak mohla dopustit trestného činu podněcování k nenávisti.  

16. srpna uvedlo ministerstvo zahraničí v materiálu pro informaci vlády, že ČR od 1. září zruší své velvyslanectví 

v Libyi. Od svržení libyjského diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011 panuje v Libyi chaos. Od roku 2015 

pracovala česká ambasáda z bezpečnostních důvodů z Tuniska. Agendu úřadu by mělo převzít právě české 

zastoupení v Tunisku.  

17. srpna se konala vojensko-historická akce Cihelna u Králík na Orlickoústecku. Letos proběhl 22. ročník akce 

nesoucí název Svoboda přichází přes Slezsko, který byl inspirovaný osvobozováním Ostravska Rudou armádou na 

jaře roku 1945.  

Telegraficky   

- Dne 13. srpna zveřejnila agentura STEM průzkum, podle kterého důvěra v prezidenta Miloše Zemana za poslední 

rok stoupla o jedno procento na 57 %.   
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