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Událost týdne:  
12. září se sešli vrcholní ústavní činitelé na Pražském hradě a shodli se, že stále podporují protiruské 
sankce zavedené EU a odmítnutí migračních kvót. Společné prohlášení podepsali premiér Andrej 
Babiš (ANO), prezident Miloš Zeman, předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO), 
ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za 
ANO). Schůzky se nezúčastnil předseda Senátu PČR Milan Štěch (ČSSD), který byl na pracovní 
schůzce ve Francii. Navrhl, aby se schůzky zúčastnila místopředsedkyně Miluše Horská (za KDU-ČSL). 
To však Hrad odmítl.  
 
10. září oznámil poslanec Václav Klaus ml. (ODS) na semináři „Svoboda projevu a právo občana na 
pravdu“, který uspořádalo hnutí SPD v Poslanecké sněmovně PČR, že chystá předlohu, která by až na 
některé výjimky zaručovala svobodu slova na internetu, zejména pak na sociálních sítích.  
 
11. září informoval server iROZHLAS.cz o výsledcích ankety, v níž se tázal komunistických poslanců na 
jejich reakci na výroky premiéra Andreje Babiše (ANO), který v předešlém týdnu u památníku 
Berlínské zdi uvedl, že KSČM měla být zakázána. Zároveň však prohlásil, že KSČM „nemá žádný vliv“ 
na jím vedenou vládu. Předseda KSČM Vojtěch Filip považuje Babišova slova za „populistický 
předvolební výrok“. Poslanec Jiří Valenta požaduje vysvětlení a uvažuje o interpelaci. Jiří Dolejš 
označil výroky za „odpustky“ bývalého člena KSČ. Na někdejší členství Babiše v komunistické straně 
poukázal i místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Babiš v německé metropoli uctil památku obětem 
komunismu položením věnce k památníku Berlínské zdi. 
 
11. září informoval server iROZHLAS.cz, že předchozí den se zabýval evropský Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu podnětem, zda je premiér Andrej Babiš (ANO) konečným příjemcem benefitů holdingu 
Agrofert, jež holding čerpá z unijních dotací. Možným střetem zájmů Babiše by se měla zabývat 
eurokomisařka pro regionální politiku Corina Cretsuová. Jednání by se měl zúčastnit europoslanec 
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Návrh k prošetření možného střetu zájmů poslali Evropské komisi 
zástupci stran Pirátů a KDU-ČSL, a nevládní organizace Transparency International.  
 
12. září potvrdil ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD), že zrušil souhlas 
exministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) s odvoláním ředitelky pražského magistrátu Martiny 
Děvěrové. Děvěrovou odvolala primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO), protože dostatečně 
neřešila situaci kolem udělování dotací na sport. Následně na magistrátu zasahovala policie.  
 
13. září informoval server ČTK, že prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí 
s rozhodnutím Evropského parlamentu (EP) z předchozího dne, kterým EP vyzval země EU, aby 
zahájily řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení hodnot EU. Zeman se domnívá, že čeští 
europoslanci, kteří hlasovali pro usnesení, nedostatečně projevili solidaritu v rámci Visegrádské 
čtyřky (V4 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Pro zahájení řízení hlasovalo 9 českých europoslanců z 21. Pro 
hlasovali všichni europoslanci za ANO, TOP 09 a STAN. Z ČSSD hlasoval pro jen nominant na funkci 
ministra zahraničí Miroslav Poche.  
 
13. září informoval premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci, že elektronická evidence tržeb 
od svého spuštění v prosinci roku 2016 do teď přinesla navíc do veřejných rozpočtů zhruba 10 miliard 
Kč. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) pak dodala, že do konce roku by se částka měla 
zvednout ještě o 1,7 miliardy Kč.  
 
15. září uvedl ministra vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD), že ČR by zvládla 
přijmout 50 syrských sirotků. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který v rozhovoru 
pro Právo odmítl přijetí sirotků. Návrh na přijetí syrských sirotků přednesla europoslankyně Michaela 
Šojdrová (KDU-ČSL).  
 
Telegraficky   

- Dne 14. září informoval server ČTK, že ČR nestihla do svého právního řádu zavést směrnici EU, 
která zpřísňuje kontrolu držení zbraní.   
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