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ŠÉF GIBS MURÍN 

Šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Murín skončil na konci dubna poté, co vedl spory o 

své rezignaci s premiérem v demisi Andrejem Babišem. Murín v oficiálním prohlášení uvedl, že se 

nedopustil ničeho nezákonného ani neetického. „Obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo 

zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou 

vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce,“ dodal. Andrej Babiš ho měl dvakrát 

vyzvat k rezignaci, protože sám ředitele GIBS odvolat nemůže, pokud nejsou naplněny zákonné 

důvody. 

 

Zdroje: Aktuálně, Novinky, iRozhlas, Lidovky, Echo24, GIBS 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/murin-konci-v-cele-hlidacu-policie-na-konci-dubna-odejde-do/r~b35ad24e420e11e89efbac1f6b220ee8/?redirected=1526915210
https://www.novinky.cz/domaci/464619-babis-me-vyzval-k-rezignaci-tvrdi-sef-gibs-komuniste-o-odvolani-vedeli-dopredu.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-michal-murin-gibs-petr-tomek_1803151410_pj
https://www.lidovky.cz/michal-murin-skonci-v-cele-generalni-inspekce-bezpecnostnich-sboru-1f6-/zpravy-domov.aspx?c=A180417_092646_ln_domov_ele
https://echo24.cz/a/SzRGT/babis-zprosti-reditele-gibs-murina-vykonu-sluzby-to-jsou-50-leta-rekla-cernochova
zdroj:%20http://www.gibs.cz/zpravodajsky-servis/tiskove-zpravy/premier-andrej-babis-vyzval-reditele-gibs-michala-murina-k-rezignaci


POLICEJNÍ PREZIDENT TUHÝ 

Bývalý policejní prezident Petr Lessy končí ve funkci styčného důstojníka Policie ČR v Bratislavě, 

kam nastoupil v březnu 2014. Nyní mu vypršel mandát. Na jeho místo by mohl zamířit současný 

policejní prezident Tomáš Tuhý, o jehož odchodu z čela policie se spekuluje. Lidové noviny 

napsaly, že svým nejbližším spolupracovníkům údajně řekl, že v čele policie končí. Tuhý odchod 

popírá, nicméně minimálně od sporné policejní reorganizace z léta 2016 má napjaté vztahy s 

premiérem v demisi Andrejem Babišem. 

 

Zdroje: Neovlivní, idnes, Lidovky  

 
 
 

 

ŘEDITEL CIVILNÍ ROZVĚDKY ŠAŠEK 

Vláda v demisi zprostila funkce ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška. Uvolnění z funkce šéfa Úřadu 

pro zahraniční styky a informace a jeho postavení mimo službu navrhl vládě ministr vnitra v demisi 

Lubomír Metnar (za ANO), kabinet mu vyhověl. 

 
Zdroje: Česká televize, Neovlivní, idnes, Respekt 

 
 
 

 

ŘEDITEL PRAŽSKÉ POLICIE TROJÁNEK 

Ředitel pražských policistů Miloš Trojánek, který vícekrát hájil Pavla Nevtípila, vyšetřovatele kauzy 

Čapí hnízdo, před mediálními útoky premiéra v demisi Andreje Babiše, ale i jiných politiků, kteří 

zpochybňovali vyšetřovatelovu práci, se rozhodl odejít z funkce.  

 
Zdroje: Česká televize, Neovlivní, Novinky, iRozhlas 

 

 

 

PŘEDSEDA KOMISE PRO GIBS MAŠEK 

Předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů se stal Jiří 

Mašek z klubu hnutí ANO – a to i přesto že hnutí ANO původně slibovalo, že kontrolní výbory by 

měly připadnout opozici. Mašek v hlasování porazil kandidáty ODS i Pirátů a obsadil tak křeslo 

uvolněné komunistou Zdeňkem Ondráčkem, jehož pozice v čele komise budila mnohaměsíční 

kontroverze. Zvolení vzbudilo napříč veřejností diskuzi o dalším rozšíření moci Andreje Babiše ve 

státní správě.  

 

Zdroje: Česká televize, idnes, Novinky, Aktuálně 

https://neovlivni.cz/murinem-to-nekonci-odchod-resi-i-policiste-z-kauzy-capi-hnizdo/
https://zpravy.idnes.cz/petr-lessy-konec-policie-pridelenec-slovensko-tomas-tuhy-policejni-prezident-1y2-/domaci.aspx?c=A180419_151923_domaci_vitm
Lidovky
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2481460-vlada-v-demisi-odvolala-reditele-civilni-rozvedky-saska
https://neovlivni.cz/konci-sef-rozvedky-ano-chce-jmenovat-noveho-sefa-co-nejrychleji/
https://zpravy.idnes.cz/lubomir-metnar-rozvedka-uzsi-reditel-jiri-sasek-babisova-vlada-v-demisi-postaveni-mimo-sluzbu-i1y-/domaci.aspx?c=A180516_184912_domaci_jkk
https://www.respekt.cz/politika/respekt-sef-rozvedky-sasek-konci
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2480734-konci-sef-prazske-policie-ktery-se-zastaval-vysetrovatele-capiho-hnizda
https://neovlivni.cz/nadrizeny-nevtipila-konci-coby-sef-prazske-policie/
https://www.novinky.cz/domaci/472192-sef-prazskych-policistu-ktery-stal-za-vysetrovatelem-capiho-hnizda-konci.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/capi-hnizdo-milos-trojanek-policie-praha_1805161139_ako
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2453692-zive-poslanci-znovu-hledaji-sefa-komise-pro-kontrolu-gibs
https://zpravy.idnes.cz/snemovna-volba-sefa-komise-gibs-ferjencik-majerova-masek-pkw-/domaci.aspx?c=A180418_123548_domaci_kop
https://www.novinky.cz/domaci/469617-babis-ovladl-gibs-zlobi-se-opozice-kvuli-zvoleni-poslance-ano-sefem-komise.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/je-to-pro-me-naprosto-nova-vec-s-kontrolou-gibs-mi-pomuze-i/r~4ef8a8d443e511e8b8efac1f6b220ee8/


VYŠETŘOVATEL KAUZY ČAPÍ HNÍZDO NEVTÍPIL 

Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo je dlouhodobě pod tlakem a palbou nejen Andreje Babiše, ale i 

dalších politiků. Jaroslav Faltýnek (ANO) o něm už 2. ledna 2018 údajně prohlásil, že Nevtípil bude 

trestně stíhaný. 

 

Zdroje: Aktuálně, Neovlivní 1, iRozhlas, Lidovky, Neovlivní 2, Neovlivní 3 

 

 

A to vše učinila vláda v demisi – tedy bez mandátu dělat významné změny 

čehokoliv! V jejím čele je navíc trestně stíhaný člověk. I kdyby kterákoliv z výměn byla 

legitimní a neúčelová, už sám tento fakt diskredituje jakýkoliv zásah tohoto muže do 

bezpečnostních složek. Andrej Babiš svým setrváváním v premiérské funkci poškozuje 

Českou republiku, neboť zásadně podrývá důvěru občanů v právní stát – v to, že zákon 

platí pro každého stejně. Není divu, že mnoho lidí otevřeně mluví o státním převratu a o 

účelovém ovládnutí policie, jehož cílem je zbavit se vlastního trestního stíhání. Kdyby o to 

Babišovi nešlo, nemusel by tak strašně spěchat na výměnu tolika klíčových lidí.  

Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové 

revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. 

Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce! 

Podepsat petici lze ZDE: www.milionchvilek.cz  

 

DEMONSTRACE PROTI BABIŠOVI 

Úterý 5.června 18:00 Václavské náměstí  

+ další města po celé ČR 

Díky za další šíření!  

Milion chvilek pro demokracii 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/babis-na-lovu-murina-cesko-se-mu-scvrklo-na-capi-hnizdo/r~7a1551cc1e0911e89efbac1f6b220ee8/
https://neovlivni.cz/kdo-chce-odstavit-komisare-nevtipila-vysetrovatele-capiho-hnizda/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babisuv-osud-v-rukach-detektiva-nevtipila-kdo-je-muz-ktery-vysetruje-kauzu-capi_1708130630_kno
https://www.lidovky.cz/vysetrovatel-capiho-hnizda-stravil-pred-poslanci-asi-1-5-hodiny-p7t-/zpravy-domov.aspx?c=A180109_105709_ln_domov_ele
https://neovlivni.cz/bez-personalnich-zmen-premier-kauzu-capi-hnizdo-nezastavi/
https://neovlivni.cz/murinem-to-nekonci-odchod-resi-i-policiste-z-kauzy-capi-hnizdo/
http://www.milionchvilek.cz/

