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Událost týdne:  
26. května byly zveřejněny výsledky voleb do Evropského parlamentu (EP), ve kterých Češi hlasovali 
předchozí dva dny. V ČR vyhrálo eurovolby hnutí ANO s 21,18 % hlasů, druhá skončila ODS s 14,54 % hlasů 
a třetí Piráti s 13,95 % hlasů. Dále se do EP dostaly koalice TOP 09 + STAN, SPD, KDU-ČSL a KSČM. Jako 
jediná ze současných sněmovních stran se do EP nedostala ČSSD, která skončila pod 5% hranicí a 
neobhájila tak ani jeden ze svých čtyř mandátů. Volební účast byla historicky nejvyšší - 28,72 %. Podle 
nevládní organizace Transparency International ČR byla kampaň před volbami až na výjimky 
netransparentní. Za transparentní považovala kampaň Pirátů, KDU-ČSL a koalice TOP 09 + STAN. Zcela 
netransparentně si podle autorů studie počínalo hnutí SPD.  
 
20. května uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že výdaje na české 
předsednictví EU v druhé polovině roku 2022 jsou podle současného návrhu vyčísleny na 2,7 mld. Kč. 
První návrh rozpočtu byl na 3,8 mld. Kč. Přestože už došlo k jednomu snížení nákladů, premiér je stále 
považuje za neúměrně vysoké a chtěl by, aby byly sníženy ještě o polovinu.  
 
21. května se část senátorů z klubů STAN, KDU-ČSL, a Senátor 21 distancovala od výroku předsedy 
Senátu PČR Jaroslava Kubery (ODS), že totalita může být zahalena do prosazování politické korektnosti 
nebo multikulturalismu, který pronesl při pietním aktu v Terezíně. Někteří senátoři jeho slova označili 
za neuctivá, nemístná a nedůstojná. 
 
21. května se na Václavském náměstí sešli demonstranti, kteří požadují rezignaci premiéra Andreje 
Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Jednalo se o čtvrtou demonstraci v 
řadě. Předchozí demonstrace byly svolané na Staroměstském náměstí. Podle organizátorů ze spolku 
Milion chvilek zaplnilo horní polovinu Václavského náměstí více než 50 tisíc lidí. Hlavní organizátor 
Mikuláš Minář následně vyzval premiéra k televiznímu duelu. Babiš výzvu odmítnul s tím, že nevidí 
důvod, proč na výzvu reagovat. Minářovi pak doporučil, aby si založil vlastní politickou stranu nebo hnutí 
a ucházel se o hlasy voličů.  
 
22. května informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že hradní kancléř Vratislav Mynář hodlá podat 
trestní oznámení pro křivé obvinění na senátora Václava Lásku (SEN 21), organizaci Rekonstrukce státu a 
sdružení Frank Bold kvůli kauze údajného ovlivňování soudců. Mynář čelil podezření, že se s vědomím 
prezidenta Miloše Zemana snažil ovlivnit soudce v kauzách důležitých pro Kancelář prezidenta republiky. 
Státní zástupce Jan Lelek předchozí týden označil Mynářovo jednání za nestandartní, nikoliv však 
trestné.  
 
22. května se radní Jeseni u Prahy Martin Lang omluvil za svůj výrok o prezidentu Miloši Zemanovi a 
vzdal se funkce předsedy místního sdružení ODS. Ve straně i radě města se rozhodl zůstat. Lang na 
facebooku nabádal k zabití prezidenta kvůli jeho souhlasu se zdaněním církevních restitucí. Následující 
den prezident Miloš Zeman zkritizoval ODS, že Langa za jeho vyjádření nevyloučila. Dle jeho názoru 
Lang svým jednáním vyzýval k terorismu.  
 
23. května informoval server Aktuálně.cz, že na základě informací z bezpečnostní komunity se mu 
podařilo zrekonstruovat, v čem spočívala schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) v centrále Ústřední 
zpravodajské služby v USA. Podle serveru byl obsahem bezpečnostní „brífink“ o Číně v souvislosti s 
budováním nejmodernějších sítí páté generace, na kterých by se měla podílet společnost Huawei. Dále 
měli jednat o Rusku a Blízkém východě. Babiš toto následně serveru potvrdil. 
 
24. května informoval server ČTK na základě zprávy, kterou předložilo ministerstvo zahraničí vládě, že 
má do ČR začátkem června přijet barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij. Ta by se během své návštěvy 
měla setkat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem, ministrem 
zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a i zástupci obou komor Parlamentu ČR. Su Ťij by také měla 
vystoupit na podnikatelském fóru a zúčastnit se přednášky na Univerzitě Karlově.   
 

Telegraficky: 

- Dne 20. května předal premiér Andrej Babiš prezidentu Miloši Zemanovi prezentaci návrhu 
státního rozpočtu pro příští rok, která předpokládá stejně jako letos schodek 40 miliard korun. 
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