
Týden   

v české polit ice (29. 5. – 4. 6. 2017) 

© CEVRO, z. s. 2017 
www.cevro.cz, info@cevro.cz  
Zpracovala: Natálie Maráková  

Událost týdne:   
31 . května neskončila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) ve své funkci, jak původně 
zamýšlela. Rezignaci nestáhla, ale uvedla, že uvažuje o jejím odkladu, neboť chce v Poslanecké 
sněmovně PČR (PS PČR) prosadit kariérní řád učitelů, který Senát PČR vrátil PS PČR v  týž den se 
změnami. Prezident Miloš Zeman již dříve uvedl, že Valachová si rezignaci může rozmyslet do jeho 
návratu ze zahraniční cesty, tedy do 10. června. Následující den Valachová ujistila, že demisi 
nestáhne. Uvedla, že odvolání očekává po návratu Zemana.  
 
29. května oznámil bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD), jenž byl vedením ČSSD 
vyškrtnutý z kandidátní l istiny pro podzimní sněmovní volby, že se o kandidaturu ve volbách j iž 
nebude snažit . Nechce, aby jihočeské ČSSD byl kladen za vinu případný neúspěch ČSSD ve 
volbách. 
 
29. května informovala agentura ČTK, že podle květnového volebního modelu agentury Focus  
by ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO s 28,8 %  hlasů. ČSSD by se s 17 %  umístila druhá. 
Pro KSČM by hlasovalo 14 % , pro ODS 10,8 %  voličů. TOP 09 by získala 9,8 %  hlasů. Koalice KDU-
ČSL a STAN by se se 7,4 %  hlasů do Poslanecké sněmovny PČR nedostala. Podle květnového 
volebního modelu TNS Kantar pro ČT by ANO zvítězilo s 31 %  hlasů, ČSSD by ale  
s 10 %  skončila až čtvrtá za ODS (11 ,5 % ) a KSČM (10,5 % ).  
 
30. května oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), že se s předsedkyní Státního úř adu pro 
jadernou bezpečnost Danou Drábovou dohodli, že Drábová rezignuje do konce týdne na post 
středočeské zastupitelky, a to kvůli neslučitelnosti funkcí. Chovanec společně s  předsedou 
hnutí STAN Petrem Gazdíkem předloží návrh na změnu zákona, kterým by funkce učinil 
do budoucna slučitelné.  
 
30. května rozhodl pražský městský soud, že vydání údajného ruského hackera Jevgenije 
Nikulina je přípustné do USA i do Ruska. Nikulin nechce být vydán nikam, preferuje ale vydání 
do Ruska. Proti rozhodnutí podal stížnost, bude ho tak projednávat ještě vrchní soud. 
Definit ivně rozhodne ministr spravedlnosti. Nikulin odmítá, že by byl hackerem.  
 
31 . května oznámil ministr financí Ivan Pilný (ANO), že 1 . l istopadu plánuje spustit účtenkovou  
loterii k elektronické evidenci tržeb (EET). Loterie, která má podnítit veřejnost vyžadovat účty 
s fiskálními identifikátory, cíl í na snížení nákladů na kontrol u dodržování zákona o EET.  
 
4. června uvedl ministr vnitra Milan Chovanec v  pořadu Otázky Václava Moravce, že má 
připravený návrh žaloby k Soudnímu dvoru EU proti evropské směrnici zpřísňující podmínky 
držení střelných zbraní. Dodal, že návrh bude prezentovat v následujícím týdnu na jednání 
vlády.  
 
4. června vystoupil český vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek  
na sudetoněmeckém sjezdu v bavorském Augsburgu. Prohlásil, že v budoucnu již nikdy nesmí 
být l idé vyháněni ze svých domovů kvůli své národnosti, náboženství či rase. Loni na sjezd jako 
oficiálně první člen české vlády zavítal ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Bělobrádkovu 
přítomnost na sjezdu krit izovaly KSČM a část ODS, TOP 09 a STAN ji naopak přijaly pozitivně.  
 
Telegraficky 

- Dne 29. května informoval server iROZHLAS.cz, že podle bleskového průzkumu agentury 
Median označuje 50 %  Čechů rozpad Československa za chybu. 

- Dne 30. května informovalo ministerstvo zdravotnictví, že provozovatelé pohostinských 
zařízení a dalších veřejných prostor, na něž se vztahuje protikuřácký zákon, mají 90denní 
lhůtu na úpravu těchto prostor. Fyzické osoby však mohou dostat pokutu za porušení 
zákazu kouření již od 31 . 5. 2017.  
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