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Událost týdne:  
21. února informoval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po schůzce se zástupci ČSSD, že jediná 
možná podoba vlády je se zástupci ČSSD a s podporou KSČM. Babiš dále uvedl, že ODS účast ve 
vládě opět odmítla, souhlasila však s uspořádáním schůzky stran ohledně zahraniční a evropské 
politiky. Předchozí den Babiš zopakoval, že hnutí ANO ve vládě rozhodně nechce KSČM ani SPD a že 
ani podpora vlády ze strany těchto dvou uskupení není preferovanou variantou.  
 
20. února uvedl server ČTK, že ředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová rezignovala na 
svůj post. Předchozí den zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad neuspokojivé výsledky prověrky 
hospodaření ústavu, které následně ministerstvo zdravotnictví označilo za závažné. Při kontrole bylo 
odhaleno několik pochybení jako například porušení bezpečnostní kázně za 67 milionů korun. 
 
21. února oznámili zástupci SPD v tiskové zprávě, že hnutí chce podat trestní oznámení na ministra 
spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO). SPD tak chce učinit z důvodu, že Pelikán označil 
v rozhovoru pro Hospodářské noviny SPD za fašistickou stranu.  
 
22. února uvedl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský po předchozí schůzce se zástupci 
hnutí ANO, že strany našly společné programové body, ale STAN stále trvá na tom, že nepodpoří 
vládu s trestně stíhanou osobou. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek potvrdil, že se 
STAN mají společné programové body, avšak dodal, že trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš 
(ANO) je stále jediným možným kandidátem strany na premiérský post.  
 
22. února uvedl server ČTK, že mezinárodní organizace Amnesty International vytkla bývalému 
ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD), prezidentu Miloši Zemanovi a dalším politikům jejich 
výroky ohledně migrantů a restriktivní politiku vůči nim. Chovanec zprávu odmítá s tím, že tento typ 
politiky zachránil ČR před migrační krizí. Hradní mluvčí Zemana Jiří Ovčáček označil kritiku za „blábol“.  
 
23. února podala skupina senátorů podnět k Ústavnímu soudu ČR kvůli ustanovení exekučního řádu, 
podle nějž si věřitelé mohou sami vybrat k vymáhání pohledávky kteréhokoli exekutora. Podle 
senátorů by se měla zavést místní příslušnost exekutorů, jestliže Ústavní soud připustí zrušení 
dotčené části exekučního zákona.  
 
23. února informoval server Aktuálně.cz, že hradní kancléř Vratislav Mynář navštívil ministra 
spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána (ANO) s žádostí, aby ČR vydala údajného ruského hackera 
Jevgenije Nikulina do Ruska. Tento rok se s takovou žádostí na Pelikána obrátil už dvakrát sám 
prezident Miloš Zeman. O Nikulina žádá nejen Rusko, ale i USA.  
 
25. února demonstrovaly stovky lidí na Václavském náměstí za svobodu a demokracii v souvislosti s 
výročím komunistického převratu, který se uskutečnil před 70 lety. Lidé měli transparenty 
s protikomunistickými hesly nebo kritikou na adresu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Na 
demonstraci promluvili předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či poslanci za ODS Martin Kupka a Pavel Žáček. 
 
25. února uvedl server ČTK s odvoláním na tureckou tiskovou agenturu Anadolu, že česká policie 
zadržela cizince hledaného na žádost Turecka. Zadrženým by měl být Sálih Muslim, bývalý 
spolupředseda syrské Strany demokratické unie (PYD). Mluvčí českého policejního prezidia zprávu 
nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. PYD je hlavní politickou silou Kurdů v severní Sýrii. Turecko zařadilo 
Muslima, který má ve straně stále velký vliv, na seznam nejhledanějších teroristů.   
  
Telegraficky  

- Dne 21. února zveřejnil server ČTK výsledky průzkumu think tank Eurepeum, podle kterého by 54 % 
Čechů hlasovalo pro setrvání v EU.  

- Dne 21. února zamítnul Nejvyšší správní soud všechny stížnosti na průběh prezidentské volby. 
Stížností bylo dohromady 70. Výsledek voleb je tak definitivní.  

- Dne 22. února oznámil kandidaturu do Senátu PČR neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fisher.  
- Dne 22. února se rozhodla poslankyně Jana Vildumetzová (ANO) opustit funkci hejtmanky 

Královéhradeckého kraje. Tím přijde i o funkci předsedkyně Asociace krajů ČR. 
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