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Událost týdne:   
23. ledna schválil i poslanci návrh zákona o zdanění církevních restitucí. Pro předlohu hlasovalo 
106 poslanců ANO, ČSSD, SPD a KSČM ze 172 přítomných. Zdanění náhrad patří k podmínkám 
KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Podle opozice i zástupců KSČM skončí spor u 
Ústavního soudu ČR. Následující den uvedl v reakci pražský arcibiskup, kardinál  Dominik Duka, 
že schválení novely narušuje ústavnost a právní jist otu v ČR. Prezident Miloš Zeman následně 
reagoval, že peníze ze zdanění církevních restitucí by mohly být použity na financování oprav 
kulturních památek.   
 
21 . ledna vybrali pražští radní tzv. nočního starostu, kterým se stal Jan Štern, asistent radní 
Hany Třeštíkové (Praha sobě). Rada též schválila složení noční komise, která by měla nočnímu 
starostovi pomáhat. Úkolem komise bude řešit problémy nočního života v  Praze.  
 
22. ledna schválil i poslanci novelu zákona, podle které budou zaměstnanci opět dostávat od 
července náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Poslanci ANO, ČSSD, SPD a KSČM 
přehlasovali Senát PČR, který novelu odmítnul.  
 
23. ledna schválil i poslanci už v prvním čtení  vládní návrh zákona o tom, že Britové žijící v ČR 
budou mít až do konce následujícího roku stejná práva, jako by byli dál občany EU. Předloha 
nabude účinnosti, pokud dojde k tvrdému brexitu, kdy by Velká Británie vystoupila z EU bez 
dohody.  
 
23. ledna oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání vládní Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace, že problematikou technologie čínské firmy Huawei by se měla zabývat Evropská rada. 
Babiš jednal s předsedou představenstva Huawei na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.  
 
23. ledna přehlasovala koalice ANO a ČSSD s podporou SPD a KSČM odmítavé stanovisko Senátu 
PČR k novele zákona, podle které bude vláda schopna z popudu příslušných ministrů odvolávat 
státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech. Podle krit iků povede tento krok k  polit izaci 
státní správy.  
 
23. ledna informoval server ČTK, že Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal počátkem týdne 
rozhodnut í v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Výsledek řízení radnice na 
svých stránkách nezveřejnila. Podle redakce ČTK však z vyjádření Babiše vyplývá, že úřad 
rozhodl v jeho neprospěch. Babiš se hodlá proti rozhodnutí odvolat.  
 
24. ledna zveřejnila agentura Median průzkum, podle kterého by sněmovní volby v  lednu 
vyhrálo hnutí ANO se 30 %  hlasů. Druhá by skončila ODS s 15,5 %  a třetí Piráti se 13,5 %  hlasů. 
KDU-ČSL, TOP 09 a STAN by nepřekročily 5%  hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké 
sněmovny PČR. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění by naopak druhé míst o 
obsadili Piráti s 15 %  hlasů. ODS by pak byla třetí s 13%  ziskem.   
 
24. ledna uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), že pokud by se prokázalo tvrzení 
bývalého předsedy Nejvyššího soudu Josefa Baxy, že prezident Miloš Zeman se snaží ovlivňovat 
justici, jednalo by se o trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. Podle Zemana se 
mu Baxa mstí za to, že ho nejmenoval novým předsedou Nejvyššího správního soudu.  
 
27. ledna oznámil předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček po jednání ústředního 
výkonného výboru strany, že ČSSD hodlá pozvat na svůj březnový sjezd prezidenta Miloše 
Zemana, který byl dříve premiérem za ČSSD. Hamáček následně uvedl, že stranu do eurovoleb 
povede europoslanec Pavel Poc, druhou na kandidátce bude europoslankyně Olga Sehnalová.  
 
Telegraficky   

- Dne 25. ledna informoval server ČTK, že Stranu zelených povede do eurovoleb jejich 
předseda a starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.  Ve stejný den uvedl předseda TOP 09 a 
europoslanec Jiří Pospíšil, že ho vedení strany podpořilo do čela kandidátky do eurovoleb.  

mailto:info@cevro.cz

