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Událost týdne:   
30. května schválila vláda nový návrh protikuřáckého zákona, ve kterém byla zapracována většina 
změn schválených v Poslanecké sněmovně PČR předchozího týdne.  V případě schválení bude 
v restauracích zakázáno kouřit  doutníky a cigarety, zákazníci však budou moci konzumovat vodní 

 dýmky či elektronické cigarety. Zakázáno bude též kouření v zoo či na zastávkách veřejné dopravy.

31 . května udělil Miloš Zeman druhou prezidentskou milost . Podle prezidentova mluvčího byl 
důvodem jeho závažný zdravotní stav. O den později bylo zveřejněno stanovisko ministra 
spravedlnosti Roberta Pelikána, ve kterém se vyslovuje proti udělení milosti, jelikož se jedná o 
člověka opakovaně trestaného (15 záznamů v trestním rejstříku), jenž v minulosti nespolupracoval 
při léčbě svého zdravotního stavu s lékaři. 

1 . června rezignovala Syková na svůj post  místopředsedkyně vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
Evy. O den později se též vzdala svého místa ředitelky Ústavu experimentální medicíny . E. Syková od 
počátku týdne čelila tlaku kvůli odhalení, které bylo zveřejněno v pořadu Reportéři ČT, že si vědecký 
tým Sykové nechával od pacientů platit za účast na klinické studii zkoumající léčbu amyotrofické 
laterální sklerózy.  Ze zákona je však účast na klinických studiích bezplatná.  

2. června informovala Městská rada Prahy 3, že plánuje podat žalobu proti aktivistům, kteří obývají 
centrum Klinika v Jeseniově ulici. Podle mluvčí Ivy Vojtkové má radnice podezření na spáchání 
trestných činů „ šíření poplašné zprávy, neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytového 
prostoru a schvalování trestného činu.“  

4. června bylo v Brně založeno hnutí PRO 2016, které se skládá z bývalých politiků hnutí ANO 2011 . 
Předsedkyně PRO 2016 Radka Paulová uvedla, že členové nového hnutí ANO opustili, jelikož 
nesouhlasili s procesy uvnitř hnutí, které popsala jako „ nedostatek komunikace, nedostatek 
informovanosti, zákaz komunikace napříč hnutím, direktivní nařízení mlčet a nic neříkat, jenom 
kývat.“  Cílem nového subjektu je fungovat na regionální úrovni. V letošních krajských volbách by 
PRO 2016 chtělo kandidovat alespoň v Jihočeském kraji. Předseda ANO Andrej Babiš odmítl nařčení 
z nedemokratického fungování svého hnutí a uvedl, že členy PRO 2016 nezná a že jsou to lidé, kteří 
se neprosadili na krajských kandidátkách ANO.  

4. června byl na jihu Francie na dálnici A7 u města Montélimar zasažen dvěma výstřely autobus, který 
se vracel z Barcelony s českými  turisty. Celkem šest lidí zraněno, žádný z nich však není v ohrožení 
života. Důvody útoky nejsou známé.  Případem se zabývá francouzská policie, která vyloučila, že by se 
jednalo o teroristický útok.  

5. června uvedl v Otázkách Václava Moravce premiér Bohuslav Sobotka, že návrh hejtmana Jiřího 
Zimoly (ČSSD) na zdanění finančních náhrad církvím považuje za snahu o získání volebních bodů.  J. 
Zimola se vůči premiérovi ohradil s t ím, že revize finančních náhrad církvím je součástí programu 
ČSSD, a premiér by jí tedy měl podporovat. Hejtman svého stranického předsedu o návrhu údajně 
neinformoval, premiér se navíc domnívá, že je velká pravděpodobnost, že by návrh neobstál před 
Ústavním soudem. Podle premiéra by mohly být změny v církevních restitucích přijaty pouze po 
dohodě s církvemi, aby byly respektovány „ elementární principy právního státu.“  

Telegraficky 
- Dne 30. května schválila vláda navýšení výdajů rozpočtů pro léta 2017 a 2018 o 30 miliard 

korun. 
- Dne 30. května zahájila ODS svou předvolební kampaň. Podle hlavního hesla „ Zjednodušme 

to“  ve svém programu deklaruje, že se chce zasadit o zjednodušení života v  regionech. 
- Dne 31 . května oznámil Úřad vlády, že premiér Bohuslav Sobotka společně s  několika dalšími 

členy vlády navštíví ve dnech 16. až 20. června Čínskou lidovou republiku.  
- Dne 31 . května byl za korupci při dojednávání nákupu obrněných vozidel Pandur pro AČR 

odsouzen lobbista Marek Dalík ke čtyřem letům vězení a zaplacení pokuty čtyři miliony korun.   
Pražský vrchní soud tak o jeden rok a jeden milion zmírnil předchozí rozsudek.  


