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Událost týdne:   
25. května odmítla Poslanecká sněmovna PČR vládní návrh protikuřáckého zákona. Česká 
republika je poslední zemí EU, kde není kouření v restauracích regulováno. Pro zákon hlasovali 
poslanci ČSSD, KDU-ČSL a jednotlivci z dalších stran. Z koaličního hnutí ANO se pro př ijetí 
vyslovila necelá třetina poslanců.  To premiér Bohuslav Sobotka označil za porušení smlouvy a 
svolal kvůli tomu zasedání koaliční rady . Na tom však chyběl předseda koaličního hnutí ANO 
Andrej Babiš, jelikož byl na návštěvě Zlínského kraje, za  což byl premiérem krit izován. Kvůli 
ministrově neúčasti v Poslanecké sněmovně PČR toho dne nemohly být projednávány jím 
předkládané zákony, a tak byla schůze přerušena již po hodině jednání . 

24. května prohledala policie již podruhé během pěti dnů centrum Klinika kvůli nahlášené 
bombě, ale žádnou výbušninu nenalezla. Zahájila proto pátrání po anonymovi kvůli šíření 
poplašné zprávy. Po ukončení zásahu byla budova zapečetěna, vnikli do ní však aktivisté, kteří ji 
odmítají i přes rozhodnutí soudu opustit . Centrum Klinika smělo budovu používat do začátku 
března, kdy vypršela smlouva k  pronájmu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se proto obrátil na soud, jenž rozhodl, že budova má být  vyklizena. Aktivisté na svém 
facebookovém profilu uvedli, že nechtějí objekt opustit , aby přivedli pozornost k  tématu 
využití prázdných domů. V tomto kontextu připomněli úřady vyklizenou a dnes chátrající vilu 
Milada. 

27. května informovala agentura ČTK o rozhodnutí ministra vnitra Milana Chovance podat 
správní žalobu kvůli rozhodnutí Magistrátu Hl.  m. Prahy, který prohlásil, že přítomnost šibenic 
na demonstracích není ani přestupkem. Podle ministra Chovance překročily š ibenice na 
demonstracích hranice svobody projevu a domnívá se, že by jejich přítomnost měla být 
posouzena alespoň jako přestupek.  

27. května přijel do České republiky konvoj americké armády, který čítal 420 vojáků a 225 kusů 
vojenské techniky. Američané v ČR strávil i tři dny a pak pokračoval i ve své cestě do Pobaltí. 
V neděli byl při té příležitosti otevřen veřejnosti vyškovský armádní areál, kde prohlídku 
americké technicky absolvovalo přes 2000 návštěvníků. Ten samý den zároveň proběhlo i 
společné simulační cvičení českých a amerických vojáků . 

28. května informoval server Neovlivni.cz o rozhodnutí firmy ČEZ nadále nevymáhat částku pět 
milionů korun po Alexandru Babišovi, mladším bratru ministra financí Andreje Babiše . 
Slovenská pobočka ČEZ se o peníze soudila u Bratislavského soudu, který v  prvním kole 
náhradu škody nepřiznal, nicméně doporučil, aby ČEZ ve sporu pokračoval v občanském 
soudním řízení. Mluvčí ČEZ Ladislav kříž však uvedl, se společnost domnívá, že by všechny 
ostatní soudy vycházely právě z osvobozujícího rozhodnutí a další soudní pře by tedy neměla 
smysl. 

Telegraficky 
- Dne 26. května odmítl  Senát PČR ústavní novelu o NKÚ. Senátoři vládě doporučili, aby 

novelu přepracovala a znovu předložila ke schválení po odstranění duplicit kontrolních 
systémů. 

- Dne 26. května zveřejnil Ústavní soud rozhodnutí ve věci st ížnosti některých poslanců 
na proces schvalování zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou z procesních 
důvodů odmítl . Zákonem se však bude ještě zabývat, jel ikož opoziční TOP 09 a ODS 
podaly návrh na zrušení celého zákona.  

- Dne 28. května došlo k rozpuštění Bloku proti islámu (BPI). Zároveň bylo založeno nové 
uskupení – Iniciativa Martina Konvičky, která chce v nadcházejících volbách 
spolupracovat s chystanou stranou Alternativa pro Česko.  


