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Událost týdne:   
10. září informovala agentura AP, že prezident Miloš Zeman  během státní návštěvy Srbska řekl 
svému srbskému protějšku Aleksandaru Vučičovi , že má rád Srbsko a Srby, ale nikoli Kosovo. 
Před odletem uvedl Zeman pro TV Barrandov, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát. 
Následující den prohlásil Zeman na tiskové konferenci po setkání s Vučičem, že hodlá projednat 
s českými ústavními činiteli, zda by bylo možné, aby ČR odvolala uznání Kosova samostatným 
státem. Zeman dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství 
demokratických států. Po Zemanově krit ice zrušilo Kosovo účast na summitu premiérů 
visegrádské čtyřky (V4 – ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) v Praze.  

9. září vytkl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) čínskému velvyslance v  ČR Čang Ťien-
minovi rušení koncertů českých souborů v Číně. Podle Zaorálka to poškozuje obraz Číny u české 
veřejnosti a velvyslanec jako zástupce čínské strany v Česku nese za tyt o kroky odpovědnost. 
Čínské velvyslanectví v reakci uvedlo, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu odložil 
návštěvu Číny na základě vlastního rozhodnutí.  Mluvčí rozhlasu Jiří Hošna však pro ČTK 
potvrdil, že od čínské strany se nepodařilo získat potřebná povolení.  

9. září zdůraznil  ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) u příležitosti zahájení výstavy k  30. 
výročí sametové revoluce ve švédském Stockholmu, že demokracii nemůžeme brát jako 
samozřejmost, stále totiž existují hrozby a rizika pro svobodu, ve které žijeme.  

10. září oznámila předsedkyně budoucí Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, že česká 
eurokomisařka Věra Jourová bude mít v EK post místopředsedkyně a v její gesci bude dohled 
nad dodržováním hodnot EU a transparentnost. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že považuje 
přidělení daného portfolia Jourové za obrovský úspěch a výraz důvěry. Jourová následně 
vystoupila před českými novináři, kterým řekla, že nemá strach z tlaku, který na ni mohou 
vyvíjet některé země kvůli tomu, že bude dbát na dodržování principů demokracie a právního 
státu. Svou práci hodlá dělat jinak než její  předchůdce Frans Timmermans. Mimo jiné chce co 
nejdříve navštívit Maďarsko a Polsko.  

10. září měli poslanci hlasovat o vládním návrhu na rozšíření elektr onické evidence tržeb (EET) 
na další obory podnikaní. Předlohu dříve vetoval Senát PČR a tak potřebovala vládní koalice 
alespoň 101  poslanců na jeho přehlasování, ty však neměla. Před závěrečným hlasováním si 
proto vzal pětiminutovou přestávku klub ANO a po něm pak o 15 minut požádal klub ČSSD. 
Poslanci zařadili hlasování o EET hned na začátek programu následující schůze, která proběhla 
koncem téhož týdne. Vládní koalici se napodruhé podařilo dát dohromady 104 hlasů a 
přehlasovala senátní veto. EET by se tak v následujícím roce měla rozšířit i na zbývající odvětví.   

10. září informoval server Aktuálně.cz, že lobbista Marek Dalík podal žádost o podmíněné 
propuštění z vězení. Dalík si ve znojemské věznici odpykává pětiletý trest vězení za podvod při 
nákupu obrněných vozidel Pandur pro Armádu ČR. Zatímvykonal polovinu trestu.  

12. září schválil i zastupitelé Prahy 6 usnesení o nahrazení pomníku maršála Ivana Stěpanoviče 
Koněva památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války. Pro hlasovalo 33 
zastupitelů ze 45. Vyhlášení referenda tak, jako ho navrhovali Piráti, zastupitelé odmítli. Na 
návrh nového památníku hodlá radnice vypsat otevřenou výtvarnou soutěž.  Pro Koněvovu 
sochu chce najít jiné vhodné místo.  Následující den uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, že 
rozhodnutí Prahy 6 může poškodit rusko-české vztahy a nezůstane bez odpovědi. Podle ruského 
prohlášení považuje Ruská federace plánovaný přesun sochy za neplnění závazků plynoucích 
z česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích. Vedení KSČM následně vyzvalo vládu, aby se 
zasadila o setrvání sochy Koněva na náměstí Interbrigád.  

13. září zastavilo městské státní zastupitelství v  Praze trestní stíhání premiéra Andreje Babiše 
(ANO) i ostatních obviněných v kauze ohledně 50 mil. dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. 
Ředitel úřadu Martin Erazín uvedl, že společnost Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky 
definice malého a středního podniku, pro který právě byla udělena dotace.  


