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Událost týdne:   
7. června se ztotožnil Nejvyšší soud (NS) se stížností ministra spravedlnosti Roberta Pelikána 
(ANO), když konstatoval, že odposlechy v kauze někdejšího středočeského hejtmana Davida 
Ratha byly dostatečně odůvodněné. Vrchní soud ve svém rozhodnutí z minulého roku označil 
odposlechy za nezákonné, čímž dle NS porušil zákon ve prospěch obžalovaných. NS však 
připustil , že chybí zdůvodnění, proč byly odposlechy povoleny na nejdelší možnou dobu. Jedná 
se však jen o formální pochybení. Případem se bude znovu zabývat Krajský soud v Praze. Podle 
Ratha, který se možná obrátí na Ústavní soud ČR či mezinárodní tribunály, je rozhodnutí NS 
výsledkem polit ického nátlaku.  
 
5. června podpořila vláda poslaneckou novelu o registru smluv, která z  povinnosti zveřejňovat 
smlouvy v internetovém registru nevypouští žádné společnosti. Podniky, které nejsou veřejnými 
zadavateli a nemají obchodní či průmyslovou povahu, by však nebyly povinny zveřejňovat 
smlouvy z běžného obchodního styku.   
 
5. června oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) po jednání vlády, že ČR již na základě 
systému povinných kvót nepřijme žádného migranta. Evropská komise by kvůli nerespektování 
kvót mohla zahájit proti ČR řízení.  
 
6. června schválila Poslanecká sněmovna PČR seznam 36 osob, které navrhla prezidentu Miloši 
Zemanovi na státní vyznamenání. Jsou mezi nimi například rychlobruslařka Martina Sáblíková, 
ale i zesnulý kardinál Miroslav Vlk. Zeman již avizoval, že Vlka vyznamenat in memoriam 
nehodlá.  
 
7. června vybrala Poslanecká sněmovna PČR členy vyšetřovací komise, která se bude zabývat 
možným únikem policejních spisů. Konkrétní obsazení komise, jež byla zřízena z  iniciativy ČSSD, 
bude Lukáš Pleticha (ČSSD), Radek Vondráček (ANO), Petr Kudela (KDU-ČSL), Josef Zahradníček 
(KSČM), Martin Plíšek (TOP 09), Marek Benda (ODS) a Jiří Štětina (Úsvit). Možný únik živého 
policejního spisu byl zmiňován v souvislosti s předsedou hnutí ANO a nedávno odvolaným 
ministrem financí Andrejem Babišem, podle nějž je komise součástí kampaně proti jeho osobě.  
 
8. června schválil Senát PČR beze změn novelu o státní sociální podpoře, jež mimo jiné zvyšuje 
daňovou slevu na první dítě a rozšiřuje okruh rodin s nárokem na přídavky na děti. Rodiče 
vícerčat pak mají čerpat vyšší rodičovský příspěvek.  
 
8. června prohlásil prezident Miloš Zeman během návštěvy Vi etnamu, že z jednání 
s vietnamskými státními představiteli  vyvozuje, že Vietnam v dohledné době zruší vízovou 
povinnost pro Čechy cestující  krátkodobě do Vietnamu. Členové podnikatelské delegace 
uzavřeli během návštěvy sedm smluv či memorand týkajících se prodeje léčiv, optických 
vláken, ale i digitalizace státní správy.  
 
10. června rozhodli členové ČSSD, že v Praze povede stranu do voleb místopředseda ČSSD a 
náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, který ve volbě o 14 hlasů porazil ministra 
zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Ludvík na kandidátní l istině figurovat nebude. Uvedl, že už 
nehodlá obhajovat funkci předsedy pražské ČSSD.  
 
Telegraficky 

- Dne 7. června oznámil šéf Poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch, že k  témuž dni  
ze strany vystoupí. Nesouhlasí se záměrem vedení Úsvitu spojit se pro podzimní sněmovní 
volby s extremistickými stranami. Černoch zůstane poslancem i členem klubu Úsvitu.  

- Dne 8. června uposlechla Poslanecká sněmovna PČR doporučení mandátového  
a imunitního výboru a vydala poslance Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku 
(KSČM) k trestnímu stíhání v souvislosti s kauzou ROP Severozápad.  
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