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Událost týdne: 

7. srpna v 16 hodin vypršela lhůta pro žádost stran a hnutí na registraci svých kandidátů do senátních a 

krajských voleb. Do senátních voleb se celkem přihlásilo 250 stran a hnutí. Senátní volby budou probíhat 

ve 27 volebních obvodech, v nichž se bude obměňovat 1/3 senátorů.  

9. srpna konstatovala Česká biskupská konference, Ekumenické rada církví a Federace židovských obcí, že 

kampaň ČSSD proti plánovaným restitucím církevního majetku ohrožuje samotnou podstatu demokracie a 

přirovnali ji k nacistické a komunistické propagandě. Následkem výrazné kritiky sociální demokraté na 

Vysočině a ve Zlínském kraji upustili od kampaně proti církevním restitucím a nebudou ji tedy využívat. 

8. srpna obsadili část budovy CzechInvestu protikorupční policisté. Policie odnesla z budovy dokumenty 

z oddělení auditu, investic a regionálního. Podle aktuálních informací se obsazení budovy uskutečnilo 

 v souvislosti s možnou spornou zakázkou na databázi pozemků a budov pro vyhledávání průmyslových 

nemovitostí pro investory. Tuto informaci potvrdil i resort průmyslu a obchodu. 

8. srpna doporučil senátní hospodářský výbor zamítnout zvýšení DPH na 15 a 21 %, 7% solidární daň pro 

lidi s příjmy zhruba přes 100 tisíc, zvýšení daně z převodu nemovitostí z 3 % na 4 %. Zamítl také navrácení 

majetku církvím. Na stejném stanovisku se shodl i ústavně-právní výbor.  

6. srpna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o kontrole regionálních projektů v hodnotě 950 

milionů korun u dvou regionálních rad, a to Jihozápad a Moravskoslezsko. Z výsledku auditu kontroloři 

zjistili, že 187,7 milionu korun bylo proplaceno neoprávněně. Kontroloři prověřili celkem 28 projektů v 

letech 2007 – 2011. Příčinou byla převážně nedostatečná kontrola projektů. 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlí v budově v centru města Ústí nad Labem, kde byly 

podle MF Dnes zfalšovány dokumenty pro povolení výstavby domu, jenž patří Patriku Oulickému, 

Danielovi Ježkovi (oba ODS) a bývalému členu ODS Alexandrovi Novákovi. V dokumentu jsou zfalšovány 

podpisy a razítka odpovědného architekta Petra Fuchse, který dům nikdy neviděl, a tedy nikdy nedal 

k tomuto projektu svoji autorizaci. I přes podezření z podvodu se úřady tímto zabývat nemohou, jelikož 

stavební povolení lze posuzovat pouze 15 měsíců od jeho vydání, které proběhlo v roce 2008. 

Sdružení Středočeši2012.cz, které založil bývalý člen ČSSD Jaroslav Kratochvíl, bude kandidovat do 

podzimních krajských voleb. Do čela sdružení postavil zakladatel bývalou mluvčí Středočeského kraje a 

spolupracovnici bývalého hejtmana Davida Ratha Berill Maschekovou. Ve volbách bude navíc kandidovat i 

Rathova manželka. 

 

Telegraficky: 

- Poslanec ukrajinské vládní Strany regionů Volodymyr Olijnyk navrhl poskytnout politický azyl bývalé 
ministryni obrany Vlastě Parkanové (TOP 09). 

- Poslanec Otto Chaloupka (VV) a jeho bývalý asistent Vratislav Vařejka neuspěli se svými stížnosti proti 
obvinění z korupce. 

- 12. srpna pražská městská policie vyklidila zázemí aktivistů hnutí Occupy na Vyšehradě 
- Předseda KDU-ČSL připustil, že by strana mohla změnit svůj název, a to již na sjezdu v prosinci tohoto roku, 

na Lidovou stranu. 
 


