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Událost týdne:   
30. září informoval server ČTK, že předchozí týden středočeský krajský úřad pravomocně 
zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli jeho možnému střetu 
zájmů. Podle úřadu nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Organizaci  
Transparency International, která podnět podala, rozhodnutí  úřadu nepřekvapilo. Dodala, 
že hodlá podat podnět k přezkumu rozhodnutí. Babiš z polit ického posuzování naopak viní úřad 
v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch, a o TI mluví jako o zkorumpované 
organizaci. O pár dní později uvedla Helena Frintová z krajského úřadu, že na základě tlaku 
médií a polit iků, kteří vyžádali přezkum rozhodnutí, úředník ze středočeského krajského úřadu 
poslal spis k případnému posouzení nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi 
a ministerstvu spravedlnosti.  

30. září se sešel ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se svým německým protějškem Heikem 
Maasem. Maas na tiskové konferenci po společném jednání uvedl, že země EU, které nechtějí 
přijímat uprchlíky, by se měly o to více zapojit do boje s příčinami migrace. Podle Petříčka se ČR 
zaměřuje na řešení příčin uprchlické krize v Africe a na Blízkém východě. Lituje ale, že v ČR není 
společenská shoda, která by umožnila debatu o rozdělování uprchlíků, kteří přicházejí do EU.  

30. září uvedl finský premiér Antti Rinne po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO), 
že věří, že se podaří najít společnou dohodu o navázání čerpání peněz z víceletého finančního 
rámce EU na dodržování zásad právního státu. Podle Babiše se záležitost bude řešit 
na některém z nadcházejících summitů EU. Rinne, jehož země tento  půlrok předsedá EU, Babiše 
ujistil , že opatření nejsou namířená proti konkrétnímu státu. 

1 . října zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění  průzkum, podle kterého by 
volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) v září vyhrálo ANO s 30%  ziskem. Na druhém místě 
skončili Piráti s 13 %  hlasů, třetí se umístila ODS s 12 %  hlasů. Těsně pod 5%  prahem potřebným 
pro vstup do PS PČR skončily KDU-ČSL, STAN a TOP 09.  

2. října informoval server ČTK s odvoláním na rozhovor s britským velvyslancem v ČR Nickem 
Archerem, že bristská vláda se snaží dosáhnout dohody s EU o brexitu. Kdyby se oběma stranám 
podařilo najít alternativu k tzv. irské pojistce, britský parlament by dohodu schválil . I kdyby 
došlo k brexitu bez dohody podle Archera českým občanům v Británii žádné omezení jejich 
dosavadních práv nehrozí. Zdůraznil, že je třeba, aby i po brexitu zůstaly vztahy mezi ČR 
a Británií silné. 

3. října se prezident Miloš Zeman sešel se svými protějšky ze zemí visegrádské skupiny (V4 – ČR, 
Slovensko, Polsko a Maďarsko) a Slovinska na zámku v Lánech, kde podpořili začlenění Srbska 
do EU. Jednání se též zúčastnil srbský prezident Aleksandar Vučič, který ostatní hlavy státu 
požádal o aktivní pomoc. Mimo jiné prezidenti dále řešili víceletý finanční rámec EU na roky 
2021  - 2027 a brexit .   

4. října oznámil předseda KSČM Vojtěch Filip po zasedání výkonného výboru strany, že výbor 
poslancům KSČM doporučil, aby ve sněmovním rozpočtovém výboru podpořili návrh státního 
rozpočtu na rok 2020, který počítá se schodkem 40 mld. Kč.  Jednání strany se zúčastnili 
i premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).  

5. října informoval server iROZHLAS.cz, že vila farmy Čapí hnízdo měla už od samého začátku 
sloužit pro soukromé účely premiéra Andreje Babiše (ANO). Server tvrzení opírá o dokumenty, 
které získal od několika institucí na základě informačního zákona. Babiš čelil trestnímu stíhání 
pro podezření z dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo . To v půlce září zastavilo pražské 
městské státní zastupitelství. Rozhodnutí o zastavení je pravomocné, zrušit  ho může jen nejvyšší 
žalobce. 

Telegraficky   
- Dne 4. října uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračkova Vildumetzová (ANO), že se 

do konce roku hodlá vzdát funkce hejtmanky, protože je těhotná.  


