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Událost týdne:  
15. května oznámil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), že hodlá na konci května rezignovat 
na svoji funkci. Staněk uvedl, že sám od sebe by neodešel, ale vyhověl přání předsedy ČSSD 
Jana Hamáčka. Staňkovu rezignaci začali lidé, opozice i někteří spolustraníci požadovat poté, 
co odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Hamáček uvedl, že jméno nového ministra 
kultury oznámí koncem května. 
 
13. května se lidé již potřetí sešli na Staroměstském náměstí na protest proti nové ministryni 
spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Podle organizátorů 
byla účast vyšší než předchozí týden, kdy se sešlo přes 20 tis. lidí. Před lidmi promluvili zástupci 
Senátu PČR. Pořadatelé svolali další protest na nadcházející úterý na Václavské náměstí.  
 
14. května oznámil předseda KDU-ČSL Marek Výborný, že se lidovcům podařilo nasbírat 38 
senátorských podpisů pod ústavní stížnost kvůli zákonu o zdanění církevních restitucí. Návrh 
podpořili také zástupci ODS, ČSSD a klubu Senátorů 21. Senátoři pošlou stížnost Ústavnímu 
soudu ČR bezprostředně poté, co zákon o zdanění náhrad vyjde ve sbírce zákonů. 
 
15. května zkritizoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) návštěvu poslance Zdeňka 
Ondráčka (KSČM) na území Ukrajiny ovládaném proruskými separatisty. Podle záběrů 
zveřejněných na twitteru byl Ondráček oficiálně přijat představiteli mezinárodně neuznávané 
Doněcké lidové republiky a zahráli mu českou hymnu. Ondráček v reakci uvedl, že se jednalo o 
soukromou cestu, a že se ke svým soukromým cestám vyjadřovat nehodlá. Podle Petříčka 
Ondráček dělal ostudu ČR a zdůraznil, že na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Následující 
den uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že Ondráčkova cesta nebyla v souladu se zahraniční 
politikou české vlády. Problém by podle Babiše měl řešit Parlament ČR vzhledem k tomu, že 
Ondráček je poslanec. Od Ondráčkovy cesty se distancoval i sněmovní zahraniční výbor.  
 
17. května uvedl státní zástupce Jan Lelek, že neshledal setkání hradního kancléře Vratislava 
Mynáře se soudci za protiprávní. Jeho počínání však označil za nestandartní a za vhodný 
nepovažuje ani postup soudců. Lelek tak potvrdil rozhodnutí Národní centrály proti 
organizovanému zločinu, která záležitost prověřovala. Mynář čelil podezření, že se snažil s 
vědomím prezidenta Miloše Zemana ovlivnit soudce v kauzách důležitých pro prezidenta. 
 
17. května oznámili Piráti ve své tiskové zprávě, že se rozhodli zažalovat Evropskou komisi pro 
nečinnost kvůli tomu, že dosud nerozhodla o podnětech týkajících se údajného střetu zájmů 
premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací EU pro Agrofert. Žalobou by se měl zabývat Evropský 
soudní dvůr. 
 
19. května uctil předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) památku obětí terezínského ghetta 
a věznice gestapa a koncentračního tábora v Litoměřicích. Kubera ve svém projevu v Terezíně 
zdůraznil nutnost scházet se v památných dnech u památných míst, a to proto, že lhostejnost, 
pasivita a nezájem o věci veřejné podle něj tvoří podhoubí, ze kterých se rodí zprvu 
autoritativní, a později totalitní režimy. Dále uvedl, že totalita a nesnášenlivost k jiné rase mají 
dnes podle něj zcela jinou podobu, třeba zahalenou do slov jako ekologie, životní prostředí, 
rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.  
 
19. května odsoudil předseda ODS Petr Fiala výrok zastupitele města Jesenice u Prahy Martina 
Langa (ODS), který koncem dubna na sociálních sítích označil prezidenta Miloše Zemana za 
morální zrůdu kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi. Langovo jednání 
bude řešit oblastní sdružení ODS pro Prahu – západ.  
  
Telegraficky: 

- Dne 17. května uvedla europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), že ještě týž den hodlá 
podat trestní oznámení na SPD, a to kvůli úmyslnému trestnému činu pomluvy. Strana SPD ve 
svých novinách uvedla, že komunističtí europoslanci v Evropském parlamentu hlasovali pro 
přijímání migrantů do ČR. 
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