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Událost týdne:   
5. června odsoudil prezident Miloš Zeman návrh ruského zákona, který by uznal účastníky 
sovětské okupace Československa v roce 1968 za válečné veterány. Na Pražský hrad si na 13. 
června pozval ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby situaci blíže vysvětlil . České 
ministerstvo zahraničí uvedlo, že zákon navrhuje ocenit vojáky za „ potlačení státního převratu 
v Československu“ . Stejně jako prezident odmítli návrh zákona i senátoři a poslanci . 

3. června odmítl premiér Andrej Babiš (ANO) výzvu předsedy ODS Petra Fialy, aby požádal 
poslance o potvrzení důvěry vládě. Fiala tak reagoval na návrh auditní zprávy Evropské komise, 
podle níž je premiér ve střetu zájmů. Babiš uvedl, že ODS může vyvolat hlasování o nedůvěře.  

4. června se na Václavském náměstí sešlo na protest proti premiéru Andreji Babišovi (ANO) a 
ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) zhruba 120 tisíc l idí. Podle organizátorů ze 
spolku Milion chvilek se jednalo o největší demonstraci od roku 1989. Řečníci se vyslovili pro 
vrácení dotací, které podle nich neoprávněně získal holding Agrofert dříve patřící Babišovi, 
nebo apelovali na zachování nezávislé justice a veřejnoprávních médií. Babiš v  reakci na 
protesty uvedl na konferenci Globsec v Bratislavě, že v ČR se nebude měnit vláda na základě 
demonstrací. Dodal , že do polit iky by nikdy nevstoupil, kdyby neselhaly tradiční strany.   

4. června informoval server iHNED.cz s odvoláním na výrok předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, že 
Filip hodlá přes léto připravit zákon, podle kterého by měli být novináři voleni a měli by stejně 
jako poslanci nebo starostové podávat majetková přiznání. O dva dny později Fil ip ve Dvaceti 
minutách Radiožurnálu připustil , že výrok nemyslel vážně a chtěl na sebe především upoutat 
pozornost. Na přiznávání majetku novinářů však i nadále trvá.  

4. června uvedl server Aktuálně.cz s odvoláním na informaci Hospodářských novin, že nové 
polit ické uskupení, které dává dohromady poslanec Václav Klaus mladší (nezařazený), se bude 
jmenovat Trikolóra hnutí občanů.  

6. června rozpustil i zástupci ODS v Šestajovicích u Prahy svou stranickou buňku. Důvodem byl 
nesouhlas buňky s vyloučením poslance Václava Klause mladšího (nezařazený) z ODS. Členové 
místního sdružení hodlají vstoupit do nového polit ického subjektu Trikol óra hnutí občanů, 
kterou Klaus mladší o dva dny dříve zaregistroval.  

6. června rezignoval radní Jesenice Martin Lang (nezařazený)  na svůj post. Langa nedávno 
vyloučilo vedení ODS kvůli tomu, že na svém facebooku nabádal k  zabití prezidenta Miloše 
Zemana.  

6. června uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček, že nevidí důvod, proč by ČSSD měla odejít 
z koaliční vlády s hnutím ANO. Dle jeho slov do vlády sociální demokraté šli, aby prosazovali 
svůj program, nikoliv aby řešili problémy koaličního partnera.  

7. června zveřejnil Nejvyšší soud (NS) rozsudek ve sporu ČSSD s dědici právníka Zdeňka Altnera 
o Lidový dům. NS zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 , podle nějž měla strana 
zaplatit Altnerovi odměnu ve výši 18,5 mil. Kč a smluvní pokutu, která od podání žaloby do 
vynesení rozsudku činila 318 mil. Kč.  NS vrátil věc v celém rozsahu obvodnímu soudu k dalšímu 
řízení. Podle rozhodnutí NS nebylo smluvní ujednání o odměně za právní služby dostatečně 
určité. Předseda ČSSD Jan Hamáček rozsudek NS uvítal . Naopak podle Altnerových dědiců je 
rozhodnutí NS v rozporu s ustálenou judikaturou.  

Telegraficky   
- Dne 7. června schválili poslanci novelu zákona o elektronické evidenci tržeb.  
- Dne 8. června rozhodli  delegáti na sněmu KSČM i nadále podporovat menšinovou koaliční 

vládu.  
- Dne 8. června byl na sněmu Strany soukromníků ČR znovuzvolen její dosavadní předseda Petr 

Bajer.   
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