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Událost týdne:  
11. května schválilo hnutí ANO návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programové prohlášení případné 
koaliční vlády. Mezi hlavní body prohlášení patří odmítnutí uprchlických kvót, prosazení důchodové 
reformy, digitalizace státu nebo nový zákon o příjmových daních. Dále jde o strategický investiční 
program, posílení bezpečnosti nebo hájení zájmů ČR v EU. To, zda ČSSD nakonec vstoupí do vlády 
s ANO, rozhodnou však až její členové. Vnitrostranické referendum ČSSD proběhne od 21. května do 
14. června. Během téhož týdne oznámil předseda KSČM Vojtěch Filip, že nepodpoří případnou koalici 
ČSSD a ANO, pakliže bude obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády.  
 
7. května oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po avizované schůzce s řediteli 
zpravodajských služeb Michalem Koudelkou z Bezpečnostní informační služby a Janem Berounem 
z Vojenského zpravodajství, že nervově-paralytická látka typu novičok se v ČR nevyráběla, nevyvíjela, 
ani neskladovala. Podle Babiše se obě zprávy zpravodajských služeb shodovaly. V ČR byla látka typu 
novičok A230 pouze testována, a to v rámci programu na ochranu vojsk. O tři dny později sněmovní 
zahraniční výbor tato slova potvrdil. Na nesourodost zpráv zpravodajských služeb upozornil 
předchozí týden prezident Miloš Zeman. Ten pro TV Barrandov řekl, že se novičok v ČR vyráběl. 
Podle Úřadu vlády ČR vzniklo nedorozumění rozdílným výkladem pojmů „výroba“ a „testování“. 
Novičokem byl začátkem března otráven dvojitý agent Sergej Skripal ve Velké Británii.  
 
9. května informoval server ČTK, že prezident Miloš Zeman oslavil svátek Den vítězství na ruském 
velvyslanectví, kde měl projev v ruštině. Zeman vytvořil paralelu mezi rasovou nenávistí, která byla 
motivem druhé světové války, a náboženskou nenávistí, kvůli níž se bojuje dnes. Ocenil dobré česko-
ruské vztahy a okupaci Československa sovětskými vojsky v roce 1968 nazval zločinem. Oslav se 
zúčastnil i exprezident Václav Klaus, předseda KSČM Vojtěch Filip, bývalý místopředseda KSČM 
Josef Skála, předseda SPD Tomio Okamura nebo předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek 
Vondráček (ANO). 
 
10. května přednášel premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na Národohospodářské fakultě Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Ve své přednášce zdůraznil, že pro ČR je členství v EU nezbytné a odchod 
by znamenal katastrofu. Odmítnul zavedení eura v ČR a vyzval k reformě EU, resp. k odpolitizování 
Evropské komise a k dokončení vnitřního trhu. Babiš dále představil vládní priority a hovořil i o 
aktuální ekonomické situaci v ČR.  
 
11. května podal právník prezidenta Miloše Zemana Marek Nespala kasační stížnost k Nejvyššímu 
správnímu soudu v souvislosti s kauzou nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a uměleckého historika 
Jiřího Fajta profesory. Pražský městský soud koncem dubna pravomocně zrušil prezidentovo 
rozhodnutí nejmenovat Ošťádala a Fajta profesory.  
 
11. května zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum zabývající se morálkou 
politiků očima veřejnosti. Z průzkumu vyplývá, že 51 % dotázaných se domnívá, že morálka politiků by 
se měla posuzovat přísněji než u ostatních.  
 
12. května zablokovaly ČR, Maďarsko a Rumunsko přípravu prohlášení, na kterém se podílí všech 28 
členských zemí EU a jež mělo kritizovat blížící se přesun amerického velvyslanectví z Tel Avivu do 
Jeruzaléma. EU je dlouhodobě pro vytvoření Palestinského státu vedle Izraele s hlavním městem 
v Jeruzalémě. Prezident Miloš Zeman již v minulých dnech prohlásil, že na kroku Spojených států 
nevidí nic špatného a je připraven ho následovat. 
 
Telegraficky  

- Dne 7. května stáhli Piráti senátní nominaci bývaléhoministra vnitra a někdejšího senátora Jana 
Rumla na Rokycansku. Strana o tom rozhodla hlasováním celostátního fóra.  

- Dne 11. května zveřejnila agentura Median průzkum, podle kterého by ANO opět ve volbách získalo 
nad 30 % hlasů voličů. 
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