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Událost týdne:  
24. května oznámil prezident Miloš Zeman v TV Barrandov, že předseda ČSSD Jan Hamáček porušil 
jejich dohodu z předešlého týdne z Ostravy, dle níž měla ČSSD na post ministra zahraničí navrhnout 
jiného kandidáta než Martina Pocheho. ČSSD však hned následující den kandidaturu Pocheho 
potvrdila. Zeman dále v televizi řekl, že Poche je špatný kandidát, neboť zpochybňuje dvě základní 
orientace české zahraniční politiky, kterými jsou odmítnutí migračních kvót a proizraelská politika. 
Zeman vyloučil, že by měl problém s tím, že Poche v prezidentské volbě podpořil Jiřího Drahoše. 
Hamáček věc odmítl komentovat. 
 
21. května uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček po schůzce se zástupci ČSSD v Moravskoslezském 
kraji, že se domnívá, že výsledky vnitrostranického referenda týkajícího se vstupu ČSSD do vládní 
koalice s hnutím ANO, budou těsné. 
 
22. května zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky průzkumu zabývající 
se důvěrou českých občanů vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Z průzkumu vyplývá, že 
Češi nejvíce důvěřují prezidentu Miloši Zemanovi. Druhý se pak umístil slovenský prezident Andrej 
Kiska a třetí francouzský prezident Emmanuel Macron. Naopak Češi nejvíce nedůvěřují německé 
kancléřce Angele Merkelové, americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a ruskému prezidentovi 
Vladimirovi Putinovi.  
 
22. května oznámil předseda sněmovního imunitního a mandátového výboru Stanislav Grospič 
(KSČM), že poslanci Mikuláši Peksovi (Piráti) nehrozí postih za jeho výroky o zneužívání evropských 
dotací na adresu premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Výbor s ním nezahájí disciplinární řízení, jež 
požadoval Babiš, nicméně vyzval poslance, aby se vyvarovali nevhodných výroků v zahraničí. Peksa 
během jednání se švédskými poslanci obvinil Babiše ze zneužívání dotací a dodal, že je Babiš trestně 
stíhaný.  
 
22. května schválil sněm volitelů oblastního sdružení ODS Náchod kandidaturu bývalého policejního 
prezidenta a prvního náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka do podzimních 
senátních voleb za obvod Náchod.  
 
23. května oznámil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že Hayata Okamura, bratr předsedy SPD 
Tomia Okamury, je posledním kandidátem do podzimních senátních voleb, kterého si lidovci zvolili. 
Hayata Okamura bude kandidovat v Praze 8.  
 
23. května oznámil prezident Miloš Zeman, že jmenuje premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) znovu 
předsedou vlády, a to bez ohledu na výsledek vnitrostranického referenda ČSSD, kde členové hlasují 
o vstupu ČSSD do vládní koalice s hnutím ANO. Zeman dále řekl, že je proti předčasným volbám a že 
se domnívá, že se vládu podaří vytvořit do začátku letních prázdnin. 
 
25. května navrhli Piráti upravit volební novelu, která by snížila volební klauzuli, tj. volební hranici pro 
vstup do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR), z pěti procent na čtyři procenta. Podle Pirátů by to 
přispělo k omezení chybovosti při sčítání volebních hlasů. To však odmítl ministr vnitra Lubomír 
Metnar (ANO) jako neprodiskutovanou zásadní změnu, ke které se musí vyjádřit celé politické 
spektrum PS PČR.  
 
26. května vyhrál doplňující senátní volby na Zlínsku Tomáš Goláň (SENÁTOR 21), který získal 53,78 % 
hlasů. Jeho soupeřka Michaela Bláhová (KDU-ČSL) získala 46, 21 %. Volební účast v druhém kole byla 
o šest procent nižší než v tom prvním, dosáhla jen 10,4 %. Golaň tak nahradí bývalého senátora 
Františka Čubu (SPO), který v únoru rezignoval. 
  
Telegraficky  

- Dne 24. května navrhla ostravská ČSSD expremiéra a bývalého předsedu ČSSD Jiřího Paroubka 
jako kandidáta do podzimních senátních voleb.  

- Dne 25. května nabyla účinnosti nová pravidla EU týkající se ochrany osobních dat (GDPR).   
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