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Událost týdne:   
2. září informoval Deník N, že žalobce Jaroslav Šaroch navrhl zastavit trestní stíhání  premiéra 
Andreje Babiše (ANO) i jeho rodinných příslušníků a spolupracovníků v  kauze Čapí hnízdo. 
Informaci následně potvrdil i mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala. Podle Unie 
státních zástupců je zapotřebí dovysvětlit  okolnosti rozhodnutí, které vedly Šarochak návrhu 
zastavit stíhání, které považoval za důvodné po čtyři roky. Vedoucí státní zástupce bude nyní 
zjišťovat, zda byla tato změna v Šarochově postoji ke kauze zákonná a důvodná. Následující den 
uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová v rozhovoru pro Deník N, že nerozumí 
aktuálnímu postupu pražského městského státního zastupitelství. Vývoj v  případu označila za 
rozpačitý a práci státních zástupců za „ nepochopitelnou a neuchopitelnou“ . Podle Benešové se 
jedná o špatný signál o stavu soustavy státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce Pavel 
Zeman ke kauze uvedl, že předpokládá, že dosud není rozhodnuto. Prezident Miloš Zeman v  TV 
Barrandov prohlásil, že si Šarocha váží za jeho odvahu. Podle Zemana by měla být jeho zpráva 
týkající se trestního stíhání premiéra veřejná.  

4. září potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi, že jednal s  tureckým prezidentem 
Recepem Tayyipem Erdoganem mimo jiné o podmínkách vězení Markéty Všelichové a Miroslava 
Farkase. Oba jsou v Turecku vězněni již třetím rokem kvůli podpoře kurdských milicí v  Sýrii. 
Babiš naznačil, že podle Erdogana jsou Češi považováni z turecké strany za teroristy.  

4. září představilo nově založené hnutí Václava Klause mladšího Trikolóra svůj program. Hnutí 
hodlá bojovat za osvobození rodiny s více než třemi dětmi od daní, zjednodušení systému dotací 
a zrušení ministerstva pro místní rozvoj. Taktéž plánuje zvýšit maximální povolenou rychlost na 
dálnicích a vybraných silnicích nebo odmítá posílit  nezávislost státních zástupců .  

5. září prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) po konferenci o demografii v  Budapešti, že řešení 
sporu mezi EU a Británií kolem tzv. irské pojistky je stále možné najít . Podle Babiše vládne 
v rámci EU solidarita, v okamžiku nepříznivého vývoje však hodlá premiér „ tvrdě bojovat 
za české zájmy“ .  

6. září přirovnal ruský ministr kultury Vladimir Medinskij v  rozhovoru s ruskými novináři starostu 
Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) k  vůdci regionální pobočky nacistické NSDAP. Důvodem byly 
úvahy radnice Prahy 6 o odstranění památníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva . 
Kolář označil výrok za nehoráznost a sprostotu . Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, 
že by situaci mohla zklidnit omluva  ze strany Ruska. Koncem téhož týdne pak Natalja Koněvová, 
dcera maršála, oznámila na stránkách ruského armádního týdeníku Zvezda, že se pokusí 
převézt sochu svého otce do Moskvy. Kolář její rozhodnutí označil za vstřícný krok, který by 
mohl situaci uklidnit .  

6. září projednával sněmovní ústavně-právní výbor senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše 
Zemana. Výbor nedošel k žádnému stanovisku, pouze na návrh zpravodajky Zuzany Ožanové 
(ANO) doporučil, aby poslanci probrali věc včas a veřejně. Poslanci a členovi ústavně-právního 
výboru Dominiku Ferimu (TOP 09) se nepodařilo prosadit doporučení, aby poslanci o návrhu 
hlasovali veřejně. 

8. září souhlasil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v  pořadu Otázky Václava Moravce s krit ikou 
ministerstva spravedlnosti  ohledně návrhu novely zákona o státním zastupitelství . Hamáček 
připustil , že návrh nabízí cestu, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let. To podle 
Hamáčka není příspěvek ke stabilitě systému.  

8. září zveřejnila Česká televize průzkum společnosti Kantar CZ, podle kterého by sněmovní 
volby v srpnu vyhrálo hnutí ANO se 30 %  hlasů. Druzí by pak skončili Piráti se 17 %  a třetí ODS 
s 14,5 %  hlasů. Pod pětiprocentní hranicí by skončila  KSČM a TOP 09.  

Telegraficky   
- Dne 5. září zveřejnila agentura STEM průzkum, podle kterého  důvěra Čechů v EU oproti 

loňskému roku stoupla o dvě procenta na 41  % .  


