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Událost týdne: 
Dne 5. května přicestoval na třídenní státní návštěvu České republiky prezident Spolkové republiky Německo 

(SRN) Joachim Gauck. První den návštěvy se německý prezident sešel na Pražském hradě s prezidentem České 

republiky Milošem Zemanem. Oba prezidenti si navzájem udělili státní vyznamenání. Gauck obdržel Řád Bílého 

lva I. třídy, Zeman dostal zvláštní stupeň Velkého kříže za zásluhy o SRN. Následně se německý prezident setkal 

s předsedou české vlády Bohuslavem Sobotkou. Druhý den návštěvy přednesl prezident Gauck svou přednášku 

na Univerzitě Karlově a zavítal do Terezína, kde za nacistické okupace byl největší sběrný tábor v českých 

zemích a židovské ghetto. Poslední den své cesty zavítal německý prezident do Mladé Boleslavi do závodu 

automobilky Škoda, která patří německému Volkswagenu. 

5. května vystoupil bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg jako čestný řečník v rakouském 

parlamentu, kde u příležitosti dne boje proti násilí a rasismu vyzval k ostražitosti vůči rasistickým projevům.  

6. května oznámil Český rozhlas 1 Radiožurnál, že má dokumenty, které usvědčují advokátku a jedničku na 

kandidátce hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Kláru Samkovou, že klamala Českou spořitelnu a 

skrytě pomohla oddlužit firmu z významného energetického holdingu. Samková předstírala, že chce pro sebe od 

banky odkoupit pohledávku, která vznikla z nesplaceného úvěru. Peníze na nákup ale ve skutečnosti dostala od 

energetického holdingu, který bance úvěr už splácet nechtěl. Banka tak netušila, že pohledávku ve skutečnosti 

prodává dlužníkovi samotnému. Dokumenty reportéři Radiožurnálu získali od blízkého spolupracovníka úspěšné 

právničky. Následně 10. května vyzvalo vedení hnutí Úsvit Samkovou k odstoupení z čela kandidátní listiny.  

7. května navrhla Poslanecká sněmovna Senátu, aby do rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) 

zvolil vojenského historika Eduarda Stehlíka. Stehlík byl do rady ústavu nominován už v únoru a březnu, 

nezískal ale v dolní komoře dostatek hlasů. Až nyní obdržel potřebnou podporu. Hlas mu dalo 108 poslanců.  

8. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum zaměřující se na důvěru v evropské a 

mezinárodní instituce. Z orgánů Evropské unie má největší důvěru Evropská parlament, kterému důvěřuje 36 % 

dotázaných, následuje Evropská komise, které důvěřuje 34 % dotázaných. Celé Evropské unii důvěřuje 49 % 

respondentů. Severoatlantické alianci důvěřuje 63 % dotázaných, OSN pak 67 %. 

9. května informoval ministr vnitra Milan Chovanec, že si vyžádal vysvětlení od šéfa Úřadu pro zahraniční styky 

a informace a jeho zástupce ohledně situace v zahraniční rozvědce. Podle médií jde o to, jakým způsobem 

rozvědka nakupovala nemovitosti, a také o únik informací, který ohrozil práci rozvědky. 

11. května řekl v televizi ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD), že podporuje zpřísnění sankcí vůči 

Ruské federaci. Podle ministra Zaorálka se ruskému prezidentovi Putinovi podařilo vytvořit na Ukrajině 

atmosféru občanské války. 

 
Telegraficky: 

 Dne 5. května zamítla vláda Bohuslava Sobotky návrh TOP 09 na omezení imunity zákonodárců, 

 dne 7. května rezignoval na post místopředsedy hnutí Úsvit Jaroslav Novák, důvodem jsou osobní 

záležitosti,  

 dne 7. května oznámila ČSSD, že  nominuje na eurokomisaře bývalého ministra financí Pavla Mertlíka. 

 

mailto:info@cevro.cz

