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Událost týdne:   
9. května odmítla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) žádost poslanců týkající se 
zveřejnění své zprávy o tom, jestli je v ČR možné objednat si trestní stíhání . Naznačila však, že to 
podle zprávy možné je. Benešová zdůvodnila zamítnutí zveřejnění dokumentu tím, že jej 
vypracovala pro prezidenta Miloše Zemana jako jeho poradkyně a dokument je tedy neveřejný. 
Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) v minulosti několikrát prohlásili , že v ČR je možné objednat 
si trestní stíhání . To však odmítla Policie ČR, Česká advokátní komora , předseda Nejvyššího 
soudu Pavel Šámal  i Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman .  

 6. května podpořila vláda na návrh premiéra Andreje Babiše  (ANO) jmenování poslankyně a 
bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) vládní zmocněnkyní pro lidská práva. 
Válková si hodlá ponechat i poslanecký mandát . 

6. května po týdnu opět demonstrovaly v Praze na Staroměstském náměstí t isíce lidé proti nové 
ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Podle 
organizátorů ze spolku Milion chvilek na demonstraci přišlo 20 tisíc l idí, tedy více než předchozí 
týden. Spolek požaduje demisi Benešové a jmenování nezávislého ministra. Žádá také záruky, že 
nenastanou změny na Vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství až do doby, než se Babiš očistí 
před soudem v kauze Čapího hnízda.  

9. května se prezident Miloš Zeman zúčastnil oslav Dne vítězství, které proběhly na ruské 
ambasádě v Praze. Ve svém projevu předneseném v ruštině přirovnal nacismus 
k islamistickému terorismu a vyzval k boji proti teroristům.  

9. května zveřejnila organizace Člověk v t ísni výsledky studentských voleb do Evropského 
parlamentu, podle kterých by na prvním místě skončili Piráti s 24,48 %  hlasů. Druhé místo by 
s 12,06 %  hlasů obsadila koalice STAN s regionálními partnery a TOP 09. Třetí by se umístilo 
recesistické hnutí „ ANO, vytrollíme parlament“  s 10,48 %  hlasů. Ze současných sněmovních 
stran nejhůře skončilo SPD s 2,8 %  hlasů. Voleb nanečisto se zúčastnilo necelých 19 tisíc 
studentů z 246 středních škol. 

10. května uvedl poslanec Václav Klaus ml. (nezařazený) na dotaz redakce ČTK, že členy své 
nové polit ické strany představí 10. června v Praze. Mimo jiné by mezi nimi měla být i poslankyně 
Zuzana Majerová Zahradníková (nezařazená). Zahradníková v  rozhovoru pro Parlamentní listy 
uvedla, že nová strana by měla prosazovat a chránit národní zájmy, rodinu a jednotlivce.  

10. května nedokončili poslanci schvalování vládního návrhu na rozšíření elektronické evidence 
tržeb do dalších oborů podnikání. Debatu provázela krit ika novely od opozičních politiků. 
Poslanci na schůzi nezačali hlasovat ani o podaných pozměňovacích návrzích.  

10. května uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89), že obyvatelé města se postavili 
proti případnému projevu premiéra Andreje Babiše (ANO) na Gastronomických slavnostech M. 
D. Rettigové. Babiš se nakonec rozhodl, kvůli nevoli místních  na akci nepřijet.  

10. května informovala Bezpečnostní informační služba, že již 20 let cvičí v tajném projektu 
Riders vojenské a policejní řidiče. Speciálním výcvikem za tu dobu prošlo téměř 9 tis íc l idí.  

12. května zveřejnila Česká televize dubnový volební model agentury Kantar CZ, podle kterého 
by sněmovní volby v dubnu vyhrálo hnutí ANO s 30 %  hlasů. Druzí by skončili Piráti s 16 %  a třetí 
ODS s 13,5 %  hlasů. Pod pětiprocentní hranicí by se ocitla TOP 09, která by dosáhla jen na  4 %  
hlasů.  

Telegraficky   
- Dne 8. května nejmenoval prezident Miloš Zeman generálem ředitele Bezpečnostní 

informační služby Michala Koudelku, přestože jej vláda navrhla jmenovat již potřetí.  
- Dne 9. května podpořil prezident Miloš Zeman proevropskou výzvu 21  prezidentů EU. Ve 

společném prohlášení prezidenti vyzvali občany EU, aby přišli k evropským volbám.  
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