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Událost týdne: 

15. srpna podal Vladimír Lich, generální ředitel pražského dopravního podniku, na základě auditu několik 

trestních oznámení kvůli předraženým zakázkám z let 2010 a 2011. Trestní oznámení bylo podáno 

například na bývalého člena představenstva a radního za ODS Radovana Šteinara, právníky Davida 

Michala a Karolínu Babákovou (oba z advokátní kanceláře MSB Legal – dříve Šachta &  Partners), bývalého 

ředitele DPP Martina Dvořáka a bývalého ekonomického šéfa Ivo Štiku. V ten samý den byl V. Lich odvolán 

dozorčí radou z postu člena představenstva a 16. srpna byl představenstvem odvolán z funkce 

generálního ředitele. 17. srpna přišla do pražského dopravního podniku na základě podání trestního 

oznámení ze strany V. Liche protikorupční policie. Zapečetila místnost generálního ředitele a kanceláře 

právního, marketingového a ekonomického oddělení.  

16. srpna oznámil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek, že k 18. září se stane novým prvním náměstkem 

ministra obrany Vlastimil Picek, dřívější náčelník Generálního Štábu Armády České republiky. Vystřídá tak 

Jiřího Šedivého, který se stane od září velvyslancem České republiky při NATO. Současným Náčelníkem 

generálního štábu ČR je generál Petr Pavel. 

15. srpna zamítli senátoři návrh na majetkové vyrovnání státu s církvemi. Proti hlasovalo 43 senátorů 

ze 77 přítomných. Opoziční poslanci zpochybňovali rozsah možného vydaného majetku a jeho 

nadhodnocenost. Nyní musí ke schválení zákona koalice sehnat 101 hlasů v poslanecké sněmovně. 17. 

srpna pro idnes.cz potvrdil poslanec za VV Milan Šťovíček a také poslanec Michal Doktor, že podpoří 

církevní restituce. 

13. srpna odvolal ministr průmyslu Martin Kuba generálního ředitele vládní agentury CzechInvest 

Miroslava Křížka, z důvodu pochybností několika zakázek, do nichž byla zapojena společnost Glafin a VŠE, 

kde M. Kříž učí a také ji vystudoval. Minulý týden kvůli možnému pochybení v zakázkách na vyhledávání 

průmyslových zón pro investory obsadila agenturu Policie ČR.  

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo návrh zákona o ochraně před škodami způsobenými návykovými 

látkami, kde mimo jiné ministerstvo navrhuje zakázat prodej alkoholu v tržnicích a ve stáncích. Dále také 

navrhuje zakázat kouření občanů ve všech restauracích, vnějších prostorech zdravotnických 

zařízení/budov, škol, dětských hřišť a sportovišť určených pro děti. Nyní je návrh v připomínkovém řízení. 

13. srpna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o kontrole hospodaření čtyř státních fondů, a to: 

Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu životního prostředí České republiky, Státního fondu České 

republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státního fondu kultury České republiky v letech 

2008 – 2010. NKÚ konstatoval, že nejenom kvůli nečinnosti některých fondů, by bylo namístě jejich 

sloučení či dokonce zrušení.  

 

Telegraficky: 

 16. srpna podal žádost o členství v klubu KDU-ČSL bývalý senátor za ČSSD Miroslav Krejča.  

 15. srpna zamítl Senát PČR novelu zákona o pojistném na důchodové spoření. 

 14. srpna potvrdil Petr Nečas pro Českou televizi svoji kandidaturu na předsedu strany. 


