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Událost týdne:  
18. února se v reakci na neúspěch ve sněmovních volbách uskutečnil mimořádný sjezd ČSSD, na 
kterém si delegáti zvolili nové předsednictvo. Novým předsedou se stal Jan Hamáček. Jeho 
protikandidát ve druhém kole Jiří Zimola se stal statutárním místopředsedou strany. Na předsedu 
kandidovalo celkem sedm uchazečů. Všichni dosavadní místopředsedové rezignovali na svoje 
pozice. Jejich nástupce si delegáti zvolí 7. dubna. Před kandidátskými projevy vystoupili slovenský 
premiér Robert Fico a prezident Miloš Zeman. Ve svém projevu Zeman ČSSD nabádal, aby nešla do 
opozice, ale aby vyjednávala s ANO ohledně nového kabinetu. Osobně se domnívá, že by ČSSD 
neměla chtít vládní křesla, ale pouze křesla náměstků. Předchozí den naopak uvedl bývalý předseda 
ČSSD Vladimír Špidla, že by strana měla zůstat v opozici. 
 
12. února se jednomyslně shodl poslanecký klub Pirátů, že podpoří návrh lidovců na odvolání 
předsedy hnutí SPD Tomia Okamury z místopředsednické funkce v Poslanecké sněmovně PČR kvůli 
jeho výrokům o romském koncentračním táboře v Letech u Písku. Následující den uvedl v tiskové 
zprávě šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka, že klub návrh také podpoří. ČSSD navíc žádá 
veřejnou omluvu. Většina poslanců ODS se též kloní k odvolání Okamury. Naopak většina poslanců 
ANO odvolání odmítá.  
 
13. února uvedl místopředseda ODS Martin Kupka, že návrh na obecní referendum, tak, jak o něm 
vyjednávají zástupci ANO, SPD, KSČM a Pirátů, je populistický a vedl by k rozmělnění demokracie. ČR 
dle něj takový návrh nepotřebuje. Stejný postoj jako ODS zastávají lidovci.  
 
13. února zamítl Bratislavský krajský soud žalobu premiéra Andreje Babiše (ANO), jejímž 
prostřednictvím se snažil dokázat, že je neoprávněně evidován jako agent ve svazcích komunistické 
Státní bezpečnosti (StB). Opakované projednání případu nařídil krajskému soudu Ústavní soud SR, 
který mimo jiné konstatoval, že žalovanou stranou nemá být slovenský Ústav paměti národa. Babiš 
neočekává, že by rozsudek zkomplikoval jednání o sestavení nového kabinetu. Spolupráci s StB i 
nadále popírá, neexistují dle něj důkazy, že by cokoliv podepsal. Hodlá se bránit další žalobou.  
 
14. února uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), že se vláda na svém jednání dohodla na 
nutnosti narovnat podmínky platné pro činnost taxikářů s alternativními přepravními službami. Babiš 
následně vyzval služby Uber a Taxify, aby dodržovaly zákony a užívaly licencované taxikáře. Taxikáři 
považují alternativní přepravce za ,,nekalou‘‘ konkurenci. 
 
15. února schválil Senát PČR normu, která mění dosavadní počet členů sněmovních kontrolních 
komisí. Namísto současných sedmi členů tak komise budou moci mít tolik členů, kolik si poslanci 
sami stanoví. Jelikož od říjnových sněmovních voleb je v Poslanecké sněmovny PČR devět stran, 
některé strany si stěžovaly, že jejich zástupci nemohou být v komisích zastoupeny.    
 
15. února přečetl senátor Ivo Valenta (Soukromníci) neoficiální rezignační dopis senátora Františka 
Čuby (SPO). Toho předešlý týden vyzval Milan Štěch (ČSSD), aby svůj post opustil, jelikož Čuba se 
kvůli zdravotním důvodům přes rok neúčastnil schůzí Senátu PČR.  Čuba byl jedním z pěti členů 
senátorského klubu Klub nezávislých senátorů, který vede Jan Veleba (SPO). Odchodem Čuby, tak 
klub bude mít méně členů, než je potřeba, a pravděpodobně se rozpadne, protože žádný jiný 
z nezařazených senátorů do něj nechce vstoupit.  
 
15. února oznámil prezident Miloš Zeman v TV Barrandov, že se v blízké době obrátí na papeže 
Františka, aby požádal o prodloužení mandátu kardinála Dominika Duky, kterého považuje za 
výraznou osobnost a vlastence. Reagoval tak na dopis křesťanských aktivistů, v němž papeže vyzvali, 
aby mandát Dukovi neprodlužoval, a to kvůli jeho údajnému příklonu k nacionalismu a krajní pravici. 
Zeman označil křesťanské aktivisty za ,,pisklouny‘‘. 
 
Telegraficky  

- Dne 13. února představil Marek Benda (ODS) zmírňující návrh tzv. protikuřáckého zákona.  
- Dne 16. února oznámil kandidaturu do Senátu PČR neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Hynek.  
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