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Událost týdne:  
1. března obhájil vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček předsednický post v čele 
strany. V tajné volbě na sjezdu strany získal 433 hlasů z 501 odevzdaných. Hamáček neměl 
protikandidáta. Dosavadní místopředseda ČSSD Roman Onderka se stal statutárním zástupcem šéfa ČSSD. 
Místopředsedy ČSSD byli zvoleni ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zahraničí 
Tomáš Petříček, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a poslanec Ondřej Veselý. Na sjezdu 
strany pohrozil Hamáček odchodem z menšinové vlády s hnutím ANO, přiblíží-li se hnutí pravici. Dokud 
se však plní dohody uzavřené s hnutím ANO, zůstane ČSSD i nadále ve vládě. Sjezdu ČSSD se zúčastnil i 
prezident Miloš zeman, který stranu veřejně podpořil před květnovými evropskými volbami. Prohlásil, že 
hodlá ČSSD volit.  

25. února označil premiér Andrej Babiš (ANO) na summitu EU a Ligy arabských států za klíčová témata 
bezpečnost a migraci. Dle jeho názoru je lidem potřeba pomoci v místech, kde žijí.  

26. února podepsal přihlášku do ČSSD ministr zemědělství Miroslav Toman. Tímto krokem chtěl podpořit 
předsedu ČSSD Jana Hamáčka a vedení strany před víkendovým sjezdem.  

27. února schválil Senát PČR vládní zákon, že v případě brexitu bez dohody, budou mít Britové žijící v ČR 
až do konce následujícího roku v některých oblastech stejná práva, jako by byli i nadále občany EU.  

27. února zveřejnila agentura Median únorový průzkum, podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny 
PČR (PS PČR) vyhrálo hnutí ANO s 33 % hlasů. Na druhém místě by pak shodně skončili ODS a Piráti s 13 % 
hlasů. Ze současných sněmovních stran by jediná TOP 09 nepřekročila 5% hranici potřebnou pro vstup do 
PS PČR.  

27. února odmítl Senát PČR návrh zákona KSČM na zdanění církevní restitucí. Proti se postavili nejen 
zástupci opozičních stran, které mají v Senátu PČR většinu, ale i senátoři za ČSSD. Přehlasují-li poslanci 
senátní veto, hodlá opozice novelu napadnout u Ústavního soudu ČR.  

1. března zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum postoje českých občanů 
k brexitu. Česká veřejnost se podle průzkumu domnívá, že dopady brexitu budu nepříznivé pro EU, 
Velkou Británii i ČR. 51 % dotázaných uvedlo, že by Británie i EU by měly částečně slevit ze svých 
požadavků, aby bylo dosaženo vzájemné dohody.  

1. března uvedl na tiskové konferenci k zahájení kampaně pro volby do Evropského parlamentu (EP) 
europoslanec a lídr kandidátky KDU-ČSL Pavel Svoboda, že lidovci nevidí alternativu pro členství ČR 
v EU. Podle Svobody lidovci podporují projekt evropské integrace. Začátkem týdne uvedl předseda KDU-
ČSL Pavel Bělobrádek, že strana chce obhájit své tři současné mandáty v EP.  

1. března uvedla protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO), že ČR nedokázala plně uvést do praxe ani 
jedno z celkem 14 protikorupčních opatření zaměřených na efektivnější boj s uplácením v politice nebo 
justici. ČR se povedlo jen částečně zohlednit polovinu doporučení. Praha by měla do konce června 
předložit GRECO zprávu o tom, jak hodlá v zavádění zmíněných kroků postupovat.  

3. března oznámili předseda Pirátů Ivan Bartoš a lídr Pirátů pro eurovolby Marcel Kolaja, že ve volbách 
do Evropského parlamentu chtějí získat 20 % hlasů. Jdou do voleb s tím, že se hodlají zasadit o 
zachování svobody pohybu, jednotný trh a ochranu Evropy před vnějšími, ale i vnitřními hrozbami.  

3. března informoval server ČTK, že premiér Andrej Babiš (ANO), který následující týden letí do USA na 
bilaterální schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, chce s Trumpem jednat o 
kybernetické bezpečnosti, mezinárodní situaci a o zachování obchodu bez bariér mezi USA a EU. Babiš o 
schůzce s Trumpem jednal začátkem týdne i s prezidentem Milošem Zemanem. Ten mu doporučil, aby 
zdůraznil zejména ekonomické zájmy ČR nebo úmysl přestěhovat českou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu 
do Jeruzaléma.  

Telegraficky   
- Dne 27. února oficiálně navrhl prezident Miloš Zeman Senátu PČR prorektora Univerzity Karlovy Aleše 

Gerlocha na ústavního soudce.   

mailto:info@cevro.cz

