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V datovaném textu jde především o jednání a i přímou řeč Miloše Zemana, vyjádření mluvčího 

Ovčáčka o výrocích, postojích a názorech Miloše Zemana, citace a vyjádření zainteresovaných osob či 

uskupení jako reakce na "výstupy" Miloše Zemana. Nejde v tomto textu o komentování, hodnocení a 

souzení, též nejde o blogy, komentáře blogů, komentování redaktorů, komentování komentářů apod. 

Ani o mé názory. Pouze o pravdivá vyřčená fakta a reakce na ně. 

28.10. 2017Na večerní ceremoniál na Pražském hradě letos nejspíš nepřijde žádný rektor veřejné vysoké školy a další 

osobnosti........https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-vecer-rozda-statni-vyznamenani-na-ceremonial-

neprijdou-rektori-ani_1710280642_jra 

26.10.2017 Syn Věry Špinarové Adam Pavlík odmítl převzít státní vyznamenání, které se zpěvačce rozhodl posmrtně udělit 

prezident Miloš Zeman. „Kdyby byla máma naživu, sama by odmítla jít. Obzvláště od pana prezidenta Zemana by státní 

vyznamenání určitě nepřevzala,“ sdělil Pavlík ČT 

25.10.2017 Bublan, který je za ČSSD i předsedou senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, upozorňuje na 

dominanci informací o snahách Ruska infiltrovat se do české politické i ekonomické oblasti, které lze ze zprávy BIS vyčíst. 

Podobné snahy se týkají i Číny, ačkoli ta podle senátora cílí hlavně na ekonomiku. Bublan vidí jasnou spojitost mezi zvýšenou 

aktivitou čínské špionáže, jejímž hlavním zájmem byla eliminace tibetské otázky nebo narušení česko-tchajwanských vztahů a 

pronikáním čínského kapitálu do země, který podporuje prezident Miloš Zeman.   

24.10.2017 „Tohle je český prezident Miloš Zeman držící falešnou pušku ‚na‘ novináře během tiskové konference 20. 

října,“ začíná video, které televize připravila na své sociální sítě. A posledního výstřelku prezidenta si všímají i další 

zahraniční média. „Nejde přitom o první rýpnutí do novinářů. Zeman už dříve novináře nazval hnojem a hyenami. 

V květnu během rozhovoru s Vladimirem Putinem zavtipkoval, že by se novináři ‚měli zlikvidovat‘,“  

13.10.2017 Kreml se ohradil proti návrhu prezidenta Miloše Zemana, podle kterého by Rusko mohlo Ukrajině vyplatit 

odškodnění za okupaci Krymu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Pjeskov přes státní agenturu RIA Novosti vzkázal, že o 
kompenzaci nemůže být řeč.  

13.10.2017 Prezident Miloš Zeman zrušil plánovanou listopadovou cestu do Zlínského kraje. Důvodem má být to, že hejtman 
Jiří Čunek z KDU-ČSL odmítl hradní delegaci proplatit víc než 30 tisíc korun 

12.10.2017 Několik desítek lidí ve čtvrtek demonstrovalo před českou ambasádou v Kyjevě kvůli výrokům českého 
prezidenta Miloše Zemana o anexi Krymu. 

Ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman ve čtvrtek nepřímo označil českého prezidenta Miloše Zemana za psychicky 

nemocného člověka. V komentáři k Zemanově návrhu na výměnu ukrajinského Krymu za ruskou finanční nebo surovinovou 

kompenzaci podle ukrajinských médií prohlásil, že zdravý člověk by nic takového navrhovat nemohl. Prezident Miloš 

Zeman podle Senátu svými výroky k ruské anexi Krymu legitimizoval agresi, která je v rozporu s mezinárodním 

právem. Hlava státu by měla respektovat českou zahraniční politiku, shodla se dnes horní komora ve svém stanovisku. 

Prezident Miloš Zeman neměl od vlády mandát k projevu, jenž přednesl před Radou Evropy. Napsal to premiér Bohuslav 

Sobotka.  

11.10.2017 vztah prezidenta Miloše Zemana vůči novinářům se projevil i během jeho úterní návštěvy sídla Rady Evropy ve 

Štrasburku. Zemanovi vadila přítomnost kameramana České televize, když se svými spolupracovníky a ochrankou procházel 

foyer budovy. Na záznamu České televize prezident vyzval členy svého doprovodu, aby kameramana vyhnali, jinak ho 

zabije. 

4.10.2017 Společnost Liglass Trading CZ získala od hradního kancléře Vratislava Mynáře dobrozdání v ten samý rok, kdy 

darovala 200 tisíc korun Straně práv občanů. Mynář přitom v minulosti působil jako předseda této strany. Informoval o tom 

server Aktuálně.cz. Dosud neznámá česká firma poté získala v Kyrgyzstánu lukrativní zakázku na stavbu vodních elektráren.  



29.9.2017 O ostudě, nepřijatelném úletu a o poškozování Česka mluví někteří politici v reakci na slova prezidentova 

mluvčího Jiřího Ovčáčka o Říši a Evropské unii.....„Říše se rozhodla, že se v protektorátě nebude pít tuzemák. A basta!,"  

27.8.2017 Prezident Miloš Zeman chce věřit tomu, že za žádostí o vydání představitelů ANO Andreje Babiše a Jaroslava 

Faltýnka k trestnímu stíhání není ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Záležitost podle něj nezvládli někteří podřízení 

policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Řekl to v rozhovoru pro server Blesk.cz. Zeman už dříve řekl, že policejní žádost 

načasovanou dva měsíce před volbami považuje za provokaci a vzbuzuje v něm podezření o zneužití policie pro politické 

účely. Odmítl, že by Babišovi v případě odsouzení dal milost. 

22.8.2017 Prezident Miloš Zeman čelí především na sociálních sítích vlně kritiky za to, že se nevyjádřil k 49. výročí vpádu 

vojsk Varšavské smlouvu do Československa 

2.8.2017 Setkání prezidenta Miloše Zemana s občany v krajích jsou součástí kampaně. Jako bezúplatné plnění by je tak 

měl před volbami zahrnout do svého volebního limitu. Vyplývá to z nejnovějšího stanoviska Úřadu pro dohled nad 
hospodařením politických stran a politických hnutí, jak zjistil server iROZHLAS.cz. Hrad to však od začátku odmítá.  

25.7.2017 Druhá nominace Srpa v letošním roce do funkcí v institucích, které se zabývají totalitní minulostí, je jasným 

Zemanovým vzkazem veřejnosti: já si mohu dělat, co chci a kdykoliv si umanu, dostanu se do médií. Odborníci tomu říkají 
práce s ekonomikou pozornosti. 

17.7.2017 Zeman přijme čínskou delegaci, kterou povede člen politbyra Komunistické strany Číny Liou Jün-šan. „Jednání 

předchází účasti pana prezidenta na China Investment Forum 2017. Debata bude zaměřena na ekonomická témata,“ napsal 
Ovčáček. 

14.7.2017 Český premiér Bohuslav Sobotka i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vyjádřili soustrast nad úmrtím čínského 

vězně svědomí a nobelisty Liou Siao-poa, který zemřel ve čtvrtek na rakovinu jater. Hrad se ale podle mluvčího Jiřího 
Ovčáčka nepřipojí a kondolovat nebude. 

23.6.2017 Za 'lžíci bahna ze dna hnojiště' či 'degradaci prezidentského úřadu' označují představitelé politických stran 

čtvrteční vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který v rozhovoru pro TV Barrandov kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku 

(ČSSD). Zeman předsedu vlády, s kterým měl v květnu vážný spor kvůli zvažované demisi vlády a odvolání ministra financí 

Andreje Babiše (ANO), označil za 'šedivou bytost s charismatem lahve od okurek', ale také hovořil o tom, že se 'chová jako 
svi*ě'. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/lzice-bahna-ze-dna-hnojiste-prezident-necti-standartu-reaguji-politici-
na_1706231402_rez 

8.6.2017 Členové kolegia organizace Paměť národa se ohradili proti výroku prezidenta Miloše Zemana, podle něhož 

nedávno zesnulý kardinál a bývalý člen kolegia organizace Miloslav Vlk podporoval spory mezi státem a církví. „Není to 

poprvé, co prezident nedávno zesnulého kardinála veřejně dehonestoval účelovou lží,“ píše kolegium v prohlášení, pod nímž 
jsou podepsáni například Tomáš Halík, Josef Jařab či Jiří Grygar. 

7.6.2017 Hrad odmítá zveřejnit, kdo připravil a zpracoval "zajímavé analýzy", na základě kterých dostal dvojnásobný vrah 

Jiří Kajínek milost. Prezident Miloš Zeman v minulosti zmínil, že dokumenty disponuje. Od koho, ale zůstává tajemstvím. 

"Jednoznačně jsem sdělil, že tuto informaci nebudu v žádném případě sdělovat. Jde o interní materiály určené výhradně pro 

prezidenta republiky," vzkázal bez dalšího hradní mluvčí Jiří Ovčáček. 

26.5.2017 V souvislosti s vraždami novinářů v Rusku k sobě nedávno připoutal pozornost český prezident Miloš Zeman. 

Během květnové návštěvy Číny při neformální příležitosti počastoval svůj ruský protějšek Vladimira Putina poznámkou, že 

"novináři by se měli likvidovat".  

23.5.2017 Dvojnásobnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi začíná nový život. Prezident Miloš Zeman podepsal pro doživotně 

odsouzeného vězně milost, Kajínek tak bude do několika hodin na svobodě. Následujících sedm let ale bude v podmínce, 
informoval v úterý mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Z vězení se Kajínek dostane po dlouhých 23 letech. 

18.5.2017 Zemanovo sklánění se před diktátorskými režimy je ostuda celého Česka a jeho občanů, myslí si jeden z 

nejznámějších čínských disidentů, básník Liao I-wu. „Chová se hůř než prostitutka,“ dodal k prezidentovi v rozhovoru 
pro Českou televizi. 

11.5.2017 Pražské Václavské náměstí se ve středu zaplnilo lidmi, kteří přišli podpořit demonstraci proti Andreji Babišovi a 

prezidentu Miloši Zemanovi. Pražská demonstrace měla své obdoby v dalších městech, ale v Praze akci s názvem Proč? 

Proto! organizovala Šárka Fialová. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/novinari-se-meli-likvidovat-zaznelo-na-setkani-zemana-s-putinem_1705141130_mos


10.5.2017 Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš opakovaně veřejně lhal a zneužíval svá média ke 

kompromitaci politických soupeřů, uvedla ve středu sněmovna. Navíc vyzvala prezidenta Miloše Zemana, aby bez 

zbytečného odkladu dodržoval ústavu a ministra na premiérův návrh odvolal.  

5.5.2017 Třetina senátorů kritizuje prezidenta Miloše Zemana za znevažování ústavy během nynější vládní krize. V 

pátečním prohlášení sdělili, že jsou připraveni konat. Ze zákona může Senát navrhnout ústavní žalobu na prezidenta. 
Prohlášení podepsalo 27 senátorů 

5.5.2017 Čtvrteční konfrontací prezidenta Miloše Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na Pražském hradě 

vyvrcholila dávná nevraživost obou politiků a byla trapným a bizarním divadlem v přímém přenosu, píší páteční deníky a 

zpravodajské servery. Prezident podle titulků novin Sobotku ponížil, vyřadil ze hry, odstřelil. Podle komentátorů se 

Zeman zachoval nedůstojně, arogantně, s pro něj typickou pomstychtivostí, přičemž Sobotka mu svým nejasným 
postojem ohledně podání, nepodání demise nahrál na smeč. 

6.4.2017 Zemanovo tvrzení, že kardinál Tomášek slíbil konec restitucí už v roce 1991, je podle pražského arcibiskupství 

lež. Tomášek podle něj nic takového neřekl.  

10.3.2017 Od „ostrovů negativní deviace" přes „kun.. sem, kun.. tam" po „smrt abstinentům a vegetariánům". 

Prezident Miloš Zeman v pátek oficiálně oznámil, že bude příští rok obhajovat post hlavy státu. Celou politickou kariéru ho 

provázejí bonmoty a ostré výroky.... https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/-nebojim-se-vas-skoncite-jako-hitler-i-allahu-
akbar-ctyri-roky-v-zemanovych-vyrocich_201703102233_akottova2 

23.2.2017 Prezident Miloš Zeman veřejně kritizoval Českou televizi. Ta podle něj není objektivní, nezávislá ani 
profesionální. Podle prezidenta ve veřejnoprávní televizi pracují mentální puberťáci a ovládá ji banda kolem TOP 09 

27.1.2017 Prezident Miloš Zeman přesně před dvěma lety kritizoval novináře Ferdinanda Peroutku za údajnou fascinaci 

nacismem. Svým projevem na konferenci k výročí osvobození Osvětimi odstartoval spor, který stále není u konce. Zemanovi 

se článek od té doby nepodařilo najít. Nadále ale trvá na tom, že ho četl. Peroutkova vnučka Terezie Kaslová by i přes 

dlouho trvající spor na svém rozhodnutí žalovat stát nic neměnila. Kauza Peroutka zatím vyšla státní kasu na zhruba 189 162 
korun.  

11.1. 2017 Čeští bezpečnostní experti a analytici kritizovali Miloše Zemana. Prezident v rozhovoru pro Český rozhlas Plus 

prozradil, že po Česku se potlouká člověk spojovaný s islámskými teroristy. Zeman ale neměl podle odborníků informaci 

zveřejnit, mohl totiž muže varovat a také narušit spolupráci s jinými zpravodajskými službami 

30.11.2016 Senát se na návrh opoziční ODS distancoval od říjnového prohlášení o respektu k Číně, pod nímž je 

spolu s prezidentem, premiérem a předsedou Sněmovny uveden také předseda horní komory Milan Štěch 

(ČSSD). Jeho postoj ve středu senátoři označili za jeho osobní názor, nikoli za názor celého Senátu.  

24.11.2016 Seznamy dárců Strany práv občanů (SPO), prezidentské kampaně Miloše Zemana či prezidentského fondu 

se nápadně protínají s prezidentskými návštěvami v jejich firmách a s pozvánkami na státní zahraniční mise. Ve svém 

čtvrtečním vydání na to poukázal deník MF Dnes. Podle něj má na řadu z těchto podnikatelů zároveň vazby 

prezidentův poradce Martin Nejedlý 

19.11.2016 Za věrného ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi označil německý magazín Der Spiegel českého 

prezidenta Miloše Zemana. Spíše než na západ se orientuje na východ, míní. 

17.11.2016 Sametovou revoluci i události roku 1939 si připomínají lidé po celé zemi. Praha je od čtvrtečního rána 

místem pietních aktů i dalších akcí. U památníku 17. listopadu 1989 na Národní třídě zavzpomínali na historické 

milníky české historie politici i stovky dalších lidí. Albertov letos patřil studentům, svůj projev tady pronesli třeba Petr 

Pithart nebo rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/obrazem-oslavy-17-listopadu-svatkem-svobody-zije-cela-praha-albertov-

tentokrat_1611170102_ 

4.11.2016 Martin Nejedlý zřejmě zůstal na Pražském hradě díky penězům z ruského ropného gigantu Lukoil. Česká 

pobočka spoluvlastněná Nejedlým je využila na splacení pokuty 32,6 milionu korun po prohraném sporu kolem 

prodeje leteckého oleje ze strategických zásob. Jejím uhrazením podmínil Zeman Nejedlého setrvání ve funkci jeho 

ekonomického poradce 



29.10.2016 Pátečním oceněním Daniela Hůlky otevřel prezident Miloš Zeman již čtvrtou desítku lidí ze svého 

blízkého okolí, které ve své funkci ocenil právě 28. října. Medaile Za zásluhy totiž za poslední tři roky dostalo 

hned několik jeho blízkých přátel, politických spojenců, podporovatelů v prezidentské volbě či sponzorů jeho 

kampaně.  

28.10.2016 Tisíce lidí se již půl hodiny před začátkem sešly na "alternativních" oslavách svátku 28. října na 

Staroměstském náměstí v Praze. Část politiků a osobností si tam připomněla vznik samostatného státu. Bojkotovali 

totiž oficiální ceremoniál na Pražském hradě kvůli sporům o ocenění přeživšího holokaustu Jiřího Bradyho. Právě ten 

na pódiu za mohutného potlesku převzal vyznamenání Františka Palackého z rukou rektora Palackého univerzity v 

Olomouci Jaroslava Millera.  

28.10.2016 V den oslav vzniku samostatného československého státu založili čeští umělci Petiční výbor na obranu 

demokracie. Nejedná se sdružení ani spolek, za jeho člena se může považovat každý, kdo cítí, že je ohrožena 

demokracie a chce proti tomu něco udělat.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/ustante-v-sireni-hrubosti-a-lzi-vyzvali-zemana-bartoska-s-dykem-zalozili-

vybor_1610280324_ 

27.10.2016 'Povznesme se nad malost. Odvolejme prezidenta.' Co zaznělo v neodvysílané Show Jana Krause? 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-domova/povznesme-se-nad-malost-odvolejme-prezidenta-co-zaznelo-v-

neodvysilane-show-jana_1610271050_ 

21.10.2016 Herman: Prezident Zeman mi řekl, že za schůzku s dalajlamou nevyznamená mého strýce Bradyho  

20.10.2016 Ať se ministři nesetkávají s dalajlamou, varovala Čína českého velvyslance v Pekingu.    

Čína v úterý pohrozila Česku zhoršením vztahů kvůli schůzkám politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. 

Ve stejný den večer vydali nejvyšší čeští ústavní činitelé prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové 

republiky, jejíž je Tibet součástí. O zveřejnění prohlášení rozhodl podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Hrad. 

Prohlášení kritizovali politici, univerzity či nevládní organizace  

30.9.2016 Na řeckém ostrově Rhodos začal v pátek dvoudenní výroční mezinárodní fórum Dialog civilizace. Pořádá 

ho stejnojmenný institut, který založil blízký spolupracovník ruského prezidenta - oligarcha Vladimir Jakunin. Muž, 

jehož Spojené státy zařadily na sankční seznam - i v souvislosti s ruskou anexí Krymu. Jedním z hlavních hostů - a 

řečníků - na rhodské konferenci bude opět, po dvou letech, český prezident Miloš Zeman.  

6.9.2016 Řada světových politiků podle vysokého komisaře OSN pro lidská práva šíří náboženské a rasové předsudky. 

Podle Zajída bin Raad Husajna jsou někteří političtí představitelé včetně českého prezidenta Miloše Zemana 

populisté a demagogové, kteří se snaží ovlivnit minulost 

21.6.2016 52 nových profesorů a profesorek dnes slavnostně převezme jmenovací dekrety. V pražském Karolinu jim 

je předá ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD 

29.3.2016 Při uvítání s vojenskými poctami mimo jiné zaznělo na počest čínského prezidenta 21 dělostřeleckých 

salv, naposledy byl takto cizí státník v Česku vítán v 50. či 60. letech. 

28.3. 2016 Češi nechtějí upřednostnit čínské investice před ochranou lidských práv, ukázal průzkum pro ČRo  

15.3.2016   Portréty prezidenta Miloše Zemana pro školy nebo úřady jsou teď ve slevě. Prodávají se za dvacetikorunu, 

tedy za polovinu původní ceny. Důvodem je nadbytek fotografií. Tisícovky jich leží ve skladu i přesto, že jich firma 

vytiskla méně než v případě předchozích prezidentů Václava Klause a Václava Havla.  

8.3.2016 Kyselou žábou, kterou dostávají autoři nejhorších sexistických výroků, „ocenilo“ občanské sdružení Žába 

na prameni výroky prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu byla nominována za svá slova o Češkách unesených v 

Pákistánu a o ženách v burkách.  

3.3.2016 Senát dnes vyzval prezidenta, aby byl ve svých vyjádřeních zdrženlivý a nerozděloval společnost. Pro 

usnesení hlasovalo 18 z 35 přítomných zákonodárců 



11.2.2016 Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) by měl zvážit rezignaci na funkci ministra. V rozhovoru pro Český rozhlas 

Plus to uvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Důvodem je případ unesených Čechů v Libanonu. Stropnický nedávno 

připustil, že podmínkou propuštění pětice mužů bylo, aby Česko nevydalo v Praze zadržovaného Libanonce Alího Fajáda do USA. 

10.2. Strašně nebezpečná slova prezidenta Miloše Zemana o výkupném za dvě Češky unesené v Pákistánu mohou 

zkomplikovat vyjednání v podobných případech v budoucnu. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus o tom mluvil Adam Dolník, 

uznávaný bezpečnostní expert a vyjednávač, který pomáhá cvičit i vyjednavače z FBI. Výkupné za dívky unesené v Pákistánu 

přiznal Zeman v dnešní diskusi s občany v Kornaticích na Rokycansku. http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1582811 

26.1. „Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, premiéra nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta, a to jsou svobodné 

volby. A pak existuje nedemokratická cesta a ta se jmenuje kalašnikov,“ odpověděl prezident Miloš Zeman na setkání s občany v 

jihomoravském Tišnově na dotaz studentky, jakým způsobem mohou lidé dosáhnout odvolání premiéra.   

26.1. Prezident Miloš Zeman dnes v rámci návštěvy Jihomoravského kraje sdělil : „Jsem zásadní odpůrce jakýchkoli sankcí, 

jakékoli blokády a jakéhokoli embarga, protože to ničemu nepomáhá. Věřím, že ještě v tomto roce dojde k odvolání sankcí proti 

Ruské federaci.“   

15.1. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář podal k Městskému soudu v Praze žalobu kvůli tomu, že nedostal bezpečnostní prověrku 

na nejvyšší stupeň přísně tajné. 

5.1. Hradní kancléř Vratislav Mynář neuspěl s rozkladem k Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) proti neudělení prověrky na 

stupeň přísně tajné. 

4.1. Zdroje, o něž prezident Miloš Zeman opírá svou domněnku, že migraci do Evropy organizuje Muslimské bratrstvo, nelze 

považovat za moc spolehlivé. Myslí si to odborník na migraci Robert Stojanov z Přírodovědecké fakulty UK. Arabští politici, na 

jejichž slovech Zeman staví, mají podle Stojanova důvod mluvit o muslimských bratřích negativně, protože pro ně znamenají 

konkurenci. 

4.1. 2016 Masovou migraci uprchlíků do Evropy podle prezidenta Miloše Zemana organizuje Muslimské bratrstvo 

2016 

22.12.2015 "Česká republika by měla přijmout Euro až po odchodu Řecka z eurozóny", sdělila hlava státu Miloš Zeman v nedávném 

rozhovoru pro slovenskou agenturu TASR. Řecko si ho povolalo v reakci na výrok prezidenta Miloše Zemana svého velvyslance. 

11.12. Česko má 47 nových profesorů, dekrety jim předala ministryně školství Kateřina Valachová. 

11.12. Prezident Miloš Zeman se proti ústavě neprovinil. Rozhodli tak senátoři, kteří zamítli petici Prezidente, odejděte. Tu 

podepsalo přes 11 tisíc lidí. Petice podezírala hlavu státu z vlastizrady a jeho výroky k roli Ruska na Ukrajině považovala za 

protiústavní. Organizátoři požadovali, aby Senát prošetřil činy prezidenta a zvážil ústavní žalobu. 

2.12.2015 Prezident Miloš Zeman se opakovaně pohyboval na hraně, nebo dokonce za hranou českých zákonů. V analýzách 

pro Senát to podle senátora Jiřího Šestáka z klubu Starostů a nezávislých uvedli čtyři z pěti ústavních právníků. 

26.11. Prezident Miloš Zeman by se na jedno pódium s lídrem Bloku proti islámu Martinem Konvičkou postavil znovu. Uvedl to v 

dnešním rozhovoru pro Mladou Frontu Dnes. Konvička přitom čelí obvinění z podněcování k nenávisti za své výroky na sociálních 

sítích. 

24.11. Autobusy vypravené 17. listopadu do Prahy na podporu prezidenta Miloše Zemana si zaplatí jednotlivé krajské organizace 

Strany práv občanů. Českému rozhlasu to řekl senátor a předseda strany Jan Veleba. 

22.11.2015 Na pražském Albertově si studenti připomněli listopadové události z let 1939 a 1989. Sešli se tam poté, co je v úterý 

17. listopadu nepustila k pamětní desce policie. 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1556629 

20.11.2015 Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická podaly společně s Jiřím Fajtem, Ivanem Ošťádalem a Janem Eichlerem 

žalobu na Miloše Zemana. Jde o tři kandidáty na profesory, které prezident na jaře odmítl jmenovat kvůli jejich údajným závažným 

prohřeškům z minulosti. Akademici argumentují, že zákon o vysokých školách prezidentovi neumožňuje odmítání podpisu 

jmenovacího dekretu. Žalobci se domnívají, že prezident svým jednáním narušuje autonomní povahu řízení o jmenování 

profesorem a tím i autonomii a nezávislost dotčených vysokých škol. Zároveň prý zpochybňuje akademická práva a 

univerzitní svobody.    



19.11. Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová nepřijela do Prahy údajně i kvůli vyhrocené debatě na české politické 

scéně. Českému rozhlasu to řekly dva nejmenované zdroje – jeden evropský a jeden český. Podle nich celková atmosféra v Česku 

„nepřispívá k vedení debaty o zahraniční politice.“ Narážely tím mimo jiné na výroky prezidenta Miloše Zemana i dalších 

politiků o islámu a uprchlících. 

18.11. Na pražském Albertově se v neděli 22. listopadu znovu sejdou studenti. Akci svolávají poté, co některé studenty včera policie 

nepustila k pamětní desce připomínající začátek sametové revoluce. Bylo tam totiž shromáždění na podporu prezidenta 

Miloše Zemana. 

17.11. 2015 Miloš Zeman se ostudně a nepřijatelně nejen podle předsedy vlády B.Sobotky projevem 17. listopadu na pražském 

Albertově po boku představitelů extremistického Bloku proti islámu zařadil mezi populisty, kteří parazitují na obavách lidí z 

Islámského státu a migrační krize. Dále též na http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1555048 

8.11.Spor vnučky Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslové a Hradu by se mohl dostat k soudu v lednu nebo v únoru příštího roku. 

Vnučka slavného novináře zažalovala stát kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana o jejím dědečkovi. Miloš Zeman mu totiž 

přibližně před rokem přisoudil autorství článku Hitler je gentleman.  

28.10. Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že rektorům vysokých škol, kteří na protest nejdou večer na Hrad sledovat udílení státních 

vyznamenání, vlastně děkuje. Uvolnili prý místo v přeplněném Vladislavském sále, kde si tak mohou sednout příbuzní 

vyznamenaných. Rektoři se dohodli na tom, že se udílení nezúčastní kvůli tomu, že Zeman znovu nepozval rektory 

Masarykovy a Jihočeské univerzity. 

22.10. Vysoký komisař OSN pro lidská práva obvinil Českou republiku ze systematického porušování práv uprchlíků. Zajd Raad 

Husajn také kritizoval prezidenta Miloše Zemana za jeho xenofobní veřejné projevy, včetně islamofobních výroků. 

8.10. „Prezident Miloš Zeman na základě kauzy dětí Michalákových a postupu norských úřadů v této záležitosti zrušil pozvání 

velvyslankyně Norského království Siri Ellen Sletnerové na všechny akce pořádané Kanceláří prezidenta republiky u příležitosti 

státního svátku 28. října 2015,“ uvedl mluvčí Ovčáček.   

7.10. Poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý získal diplomatický pas. Na doklad přitom mají standardně nárok jen 

vybraní ústavní činitelé a zaměstnanci ministerstva zahraničí. Nejedlý byl do června jednatelem české pobočky ruské společnosti 

Lukoil Aviation, která je teď v likvidaci. 

25.9.Prezidentův kancléř Vratislav Mynář nedostal bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Potvrdil to na webových 

stránkách Hradu. Prezident Miloš Zeman mu doporučil, aby se proti rozhodnutí odvolal.   

20.9. Recesistická skupina Ztohoven sundala večer z Pražského hradu prezidentskou standartu a vyvěsila místo ní obří rudé trenýrky. 

Na facebooku to okomentovali s tím, že nad Hradem konečně zavlála standarta muže, který se nestydí vůbec za nic.  

18.9. Poslanci po bouřlivé diskusi schválili asociační dohodu Evropské unie s Ukrajinou. Smlouva ležela ve sněmovně rok. Její 

projednání blokovala KSČM.Senát dal souhlas s ratifikací dohody už loni v prosinci.  

14.9. Prezident Miloš Zeman odlétá na třídenní návštěvu tentokrát Ázerbájdžánu. Doprovázet ho bude asi 50 zástupců českých 

firem. Během návštěvy se Zeman setká i se svým ázerbájdžánským protějškem Ilhamem Alijevem. Toho kritici obviňují, že 

zneužívá veřejné zdroje pro svou vlastní rodinu a že tvrdě trestá své odpůrce. 

10.9.Generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga přijal na Pražském hradě prezident Miloš Zeman. Místo vlajky 

Severoatlantické aliance ale personál na uvítanou vyvěsil prapor OSN, se kterou nemá Stoltenberg nic společného. 

5.9. Český rozhlas zjistil, že předseda představenstva firmy CEFC, Číňan Ye Jianming, je od dubna přímo poradcem 

prezidenta Miloše Zemana. Podle informací na webu CEFC dostal jmenovací pověření osobně z rukou vedoucího kanceláře 

Vratislava Mynáře a šéfa poradců Martina Nejedlého přímo v Šanghaji.   

31.8. Ruský prezident Vladimir Putin se při nadcházející návštěvě Číny setká s českým prezidentem Milošem Zemanem. 

Agentuře TASS to dnes oznámil zahraničněpolitický poradce Kremlu Jurij Ušakov. 

25.8. Prezident Miloš Zeman se při návštěvě Číny zúčastní i vojenské přehlídky. Bude tak nejvýše postaveným západním 

představitelem, který na ni půjde. Lídři západních mocností pozvání odmítli a vyjádřili obavy, že připravovaná přehlídka vojenské 

moci Číny by mohla vyslat špatný signál v již tak napjaté situaci v regionu, kde stále větší územní rozpínavost Pekingu vyvolává 

rozhořčení Japonska a dalších asijských zemí.   

10.8. Spor o Peroutku může skončit smírem. Zeman se ale musí omluvit. Podmínkou pro smír je podle Peroutkovy vnučky Terezie 

Kaslové veřejná omluva. Bez ní žalobu nestáhne. „Trvám na tom, aby se prezident omluvil za výroky".  



4.8. Prezident Miloš Zeman se zúčastní čínských oslav konce druhé světové války.  

16.7. Jiřský klášter a Nové probošství na Pražském hradě má získat církev. Memorandum o převodu budov dnes podepsali 

prezident Miloš Zeman a pražský arcibiskup Dominik Duka. Podmínky memoranda jsou ale podle kardinála Miloslava Vlka 

protizákonné, protiústavní a hrubě porušují demokratické principy. 

9.7. Ústavní soud zamítl návrh prezidenta Miloše Zemana na zrušení služebního zákona. 

26.2. Prezident Miloš Zeman se omluvil za to, že nenašel článek Hitler je gentleman.  

25.6. Zeman nabízí 100.000,-za nalezení článku Hitler je gentleman. Omluvu nechystá. „Bohužel se mi nepodařilo ten článek najít. 

Tím neříkám, že neexistuje. Já v tom plně důvěřuji panu prezidentovi, který se s tímto článkem seznámil,“ potvrdil Ovčáček. „Pan 

prezident jasně trvá na tom, že ten článek četl, že ten článek existuje. Nyní je prostor pro další v rámci vypsání té odměny,“ uvedl 

Ovčáček.   

3.6.Vláda schválila návrh na změnu prezidentských pravomocí. Novela ústavy oslabuje roli hlavy státu v zahraniční politice a při 

jmenování rady České národní banky. V dalších částech ji pak zpřesňuje. 

10.5.2015 Evropská unie by podle českého prezidenta mohla zrušit sankce proti Rusku do konce letošního roku. Miloš Zeman to řekl 

v rozhovoru pro ruskou rozhlasovou stanici Kommersant. České vládní strany jsou ale opačného názoru. 

5.5.Prezident Miloš Zeman odmítl podepsat jmenování tří navržených vysokoškolských profesorů. Jde o docenty Jiřího Fajta, 

Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima považuje Zemanův postoj za nepřijatelný. 

4.5.Prezident Miloš Zeman se opět vyslovil pro zrušení sankcí vůči Rusku. Sankce podle něj nejenže nejsou účinné, ale naopak - 

jsou kontraproduktivní, protože zvyšují napětí, místo aby je snižovaly. 

28.4.Předseda dolní komory ruského parlamentu S.Naryškin ocenil evropskou vizi prezidenta M. Zemana integrovat EU a Rusko. 

15.4.Vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová se rozhodla podat žalobu na Českou republiku kvůli výrokům prezidenta 

Miloše Zemana na adresu jejího dědečka.  

„Pan prezident před pár měsíci osočil mého dědečka z fascinace nacismem a doložil to dvěma články, které údajnou fascinaci 

dokládají," řekla Terezie Kaslová. „Jeden z článků všichni víme, že napsal pan Stránský pod pseudonymem, druhý článek neexistuje. 

Chtěla bych omluvu obzvlášť proto, že uráží a hanobí člověka, který se sám bránit nemůže,“ dodala Kaslová. 

13.4.Prezident Miloš Zeman stále nemá článek Hitler je gentleman, který připsal Ferdinandu Peroutkovi. Pokud se článek 

nenajde, Zeman se prý omluví. Řekl to při dnešní návštěvě Mariánských lázní a dodal, že Peroutka napsal v době okupace ještě horší 

věci. 

5.4.Nedávné výroky amerického diplomata Andrewa Schapira(kritika cesty do Moskvy) vadí prezidentovi Miloši Zemanovi. 

Velvyslanec kritizoval prezidenta kvůli tomu, že se chystá odletět do Moskvy na oslavy 70. výročí konce druhé světové války. 

Americký velvyslanec Andrew Schapiro si podle prezidenta zavřel dveře na Pražský hrad.   

18.3.Kritici prezidenta Zemana se obrátili na horní komoru parlamentu. Petici nazvanou Prezidente, odejděte podepsalo více než 11 

tisíc lidí. Podle iniciátorů petice se Miloš Zeman dopouští vlastizrady tím, že šíří ruskou propagandu a podporou Číny pošlapává 

hodnotový systém, na kterém vyrůstá český právní řád. 

13.3. Prezident Miloš Zeman bude 9. května v Moskvě. Je zatím jediným prezidentem členské země Evropské unie, který se pro 

něco takového rozhodl. Uvádějí to polská média a některá dodávají, že prezident Zeman vystupuje jako rozhodný kritik evropských 

sankcí proti Rusku kvůli bojům na Ukrajině. 

6.3. „Můj osobní názor zní, že Česká televize bohužel neplní svoji veřejnoprávní funkci a stává se nejenom komerční televizí, ale 

dokonce špatnou komerční televizí,“ prohlásil dnes Zeman. „Česká televize by neměla být hlásnou troubou jakékoli politické strany, 

například TOP 09, a měla by přinášet objektivní a vyvážené zpravodajství, což podle názoru většiny lidí nečiní,“ doplnil Zeman.// 

„Jde o bezprecedentní útok na nezávislost veřejnoprávní televize, který za dobu její existence v demokratické společnosti nemá 

obdoby. Je o to nebezpečnější, že ho vyslovuje nejvyšší ústavní činitel České republiky,“ citovala agentura ČTK mluvčí televize 

Alžbětu Plívovou.  

18.2.„Na základě jednomyslné dohody ústavních činitelů chci sdělit, že vám z kraje zřejmě odebéřu polní nemocnici, kterou pošleme 

do Jordánska,“ řekl Zeman.  Armáda o záměru vyslat do Jordánska polní nemocnici na pomoc syrským uprchlíkům ale nic neví. 

Sdělila to mluvčí generálního štábu Jana Růžičková  



4.2. Z restaurační obsluhy při obědě prezidenta Miloše Zemana v pivovaru v Krásné Lípě byli na přání lidí z prezidentova 

přípravného týmu vyřazeni dva stálí zaměstnanci - muž a žena, oba handicapovaní. Svěřila se handicapovaná žena, která byla 

v restauraci na doslech rozhovoru mužů z Prahy s vedením pivovaru. Podle jejích slov zcela jednoznačně zaznělo, že účast dvou 

handicapovaných při obsluze prezidentské společnosti je nežádoucí. Zdroj.http://www.novinky.cz/domaci/360732.html  

„Tihle dva, doufám, že tady nebudou,“ padlo podle ní při jednání od jednoho z mužů, kteří přijeli k pivovaru v několika velkých 

vozech Audi s modrými majáčky. V takových se mohli v tu dobu na místě pohybovat jen lidé z ochranky prezidenta, jeho kanceláře 

nebo někdo z místních organizátorů oběda. 

1.2. Sdružení Ferdinanda Peroutky chce omluvu po prezidentu Miloši Zemanovi. Důvodem jsou Zemanova slova o Peroutkově 

fascinaci nacismem. Miloš Zeman Ferdinanda Peroutku označil za autora článku s titulkem ‚Hitler je gentleman‘. Novináře pak 

spojil ještě s textem ‚Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky‘. 

22.1.Prezidenta Miloše Zemana doprovázel koncem loňského roku na cestě po Střední Asii také podnikatel Petr Bernatík, který 

šéfuje zbrojovce Imex. Právě tato firma měla ve Vrběticích pronajaté muniční sklady, které explodovaly. 

22.1.Výběr Šámala na funkci předsedy Nejvyššího soudu budí rozpaky. "Komplot části justice domluvený s Pražským hradem", tak 

o jmenování Pavla Šámala mluvil bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. Dodává, že je to poprvé, co prezident tak 

závažný krok neprobral s lidmi z rezortu.  

15.1.„Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem hendikepovány, měly být umisťovány do tříd s 

nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba,“ prohlásil Zeman.  Negativní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. 

7.1.2015 Kauza Mynářovy vily poškozuje úřad prezidenta. „Jsem přesvědčen o tom, že věc může vyřešit pouze pan prezident. 

Kauza podle mého názoru poškozuje úřad prezidenta republiky a jediný, kdo může pana Mynáře odvolat, je prezident republiky. Je 

to v jeho kompetenci,“ prohlásil Sobotka.   

2015 

- 26.12.2014Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana nenaplnilo očekávání většiny předních politiků. Povětšinou hledí na slova 

hlavy státu kriticky, řadě z nich chyběl větší nadhled a vize, někteří se také obávají, že Zeman svým proslovem bude dále rozdělovat 

společnost. 

- 17.12. Prezident Miloš Zeman se nezúčastní slavnostního jmenování profesorů v pražském Karolinu. Potvrdil to mluvčí p.Jiří 

Ovčáček.. 

- 16.12.„V Evropě existuje vlivný okruh politiků oddaných Kremlu. Jsou mezi nimi maďarský premiér Viktor Orbán, český 

prezident Miloš Zeman nebo bývalý italský premiér Silvio Berlusconi,“ tvrdí Andrej Illarjonov, bývalý hlavní ekonomický poradce 

ruského prezidenta Putina. Nejcennějším úlovkem verbířů Kremlu byl nicméně bývalý český prezident Václav Klaus. Naprosto prý 

přejal Putinovo vidění světa, v poslední době například interpretaci konfliktu na Ukrajině. Dodal.  

- 11.11. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka odmítl návrh prezidenta Miloše Zemana na finlandizaci Ukrajiny. 

- 10.12. Hovory z Lán bude Radiožurnál vysílat dál v původní podobě. Pokud by ale prezident znovu v živém vysílání Hovorů z Lán 

použil vulgarismy, Český rozhlas pořad ukončí.  

- 10.12. Sobotka jde na Hrad, se Zemanem chce sladit názory na zahraniční politiku, aby více konzultoval své výroky se členy vlády. 

Zeman dřív zpochybňoval třeba přítomnost ruských vojáků na Ukrajině nebo účinnost sankcí EU vůči Rusku. 

- 5.12.Prezident Miloš Zeman podle části senátorů rozděluje společnost a vzdaluje se občanům, dále se dopouští ‚znehodnocování 

absolutního významu lidských práv ve jménu údajných ekonomických zájmů českých firem, potažmo české společnosti‘. Pokládají 

to za potlačování a znevěrohodňování ústavy. Zemana vyzvali také k tomu, aby jako český prezident pronášel v zahraničí své 

projevy v mateřštině a Českou republiku důstojně reprezentoval. Zeman se svými hostiteli mluvil rusky například při nedávné 

návštěvě Tádžikistánu a Kazachstánu. 

- 1.12.Nesouhlas s hlavou státu se rozhodli dát najevo i lidé v Praze. Jejich průvod vyrazil z Václavského náměstí a mířil na Hrad. 

Nesl tam podepsanou petici, která kritizuje jednání a vystupování prezidenta a požaduje jeho okamžitou abdikaci.   

Jako hlavní důvod, proč by měl Zeman abdikovat, se v petici píše, že „Miloš Zeman nehájí zájmy České republiky a dělá jí špatné 

jméno doma i v zahraničí, jedná v rozporu s dobrými mravy a zásadami slušného chování, je špatným příkladem pro občany České 

republiky a není pokračovatelem masarykovské tradice, i když se na ni často odvolává“.   

11/2014 



- Prezident Miloš Zeman pozval na leden do Česka  k oslavám osvobození tábora v Osvětimi představitele vítězných mocností druhé 

světové války, mezi nimi i ruského prezidenta Vladimira Putina. Pozvání potvrdil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Vyvolá to emoce-

Benda ODS.  

- "Mě se bezprostředně toto rozhodnutí rozhlasové rady netýká, závisí na tom, co s tím udělají redaktoři. Podle mých informací si 

oni přejí pokračovat v nezměněném formátu v rozhovorech z Lán," řekl dnes v tádžickém Dušanbe českým novinářům Zeman.   

-Český rozhlas odvysíláním Hovorů z Lán, v nichž prezident Miloš Zeman pronesl vulgární výroky, porušil zákon i kodex Českého 

rozhlasu 

-„Nezapomeňte, že české pivo je nejlepší. Žádná americká konkurence nabízející nějakou špinavou vodu nám nemůže konkurovat, 

stejně jako německé pivovary,“  

-„Pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k její takzvané finlandizaci,“  

- Zeman označil Kazachstán, v němž je na návštěvě, za „zemi hospodářského zázraku“ 

- Chování prezidenta Miloše Zemana vadí nadpoloviční většině lidí v Česku. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas zpracovala 

společnost Median. Více než dvě třetiny obyvatel si myslí, že prezident rozděluje veřejnost. Stejné množství lidí také kritizuje 

hlavu státu za reprezentaci Česka v zahraničí. 

- „Počítám, že s panem prezidentem probereme zhruba to, co se odehrávalo v posledních třech nebo čtyřech týdnech z hlediska 

komunikace navenek. Mám určitě velký zájem jako předseda vlády, abychom sladili komunikaci ústavních činitelů,“ vzkázal 

Sobotka ze své americké cesty.   

(odhalení busty V.Havla) 

- Důvěra v prezidenta Zemana se podle šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) dramaticky snížila z říjnových 58 

procent na aktuálních 37 procent. Je to nejméně od jeho nástupu do funkce. Průzkum provádělo CVVM v první polovině listopadu, 

tedy v době, kdy Zeman čelil kritice zejména za své vulgární výroky pronesené ve vysílání Českého rozhlasu a některá vyjádření při 

návštěvě Číny.  „Průzkum tedy může zachycovat – a nejspíš také zachycuje – okamžitou náladu společnosti nebo veřejného mínění 

po série sporných událostí spojených s prezidentem republiky,“ tvrdí komentátor ČRo Petr Nováček.  

- Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat spor státu s firmou Lukoil Aviation Czech, kterou řídí prezidentův poradce Martin 

Nejedlý. Správa státních hmotných rezerv žádá po společnosti přes 27 milionů korun za transakce s leteckým palivem. 

- Ukrajinské ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo českého velvyslance Ivana Počucha, aby upozornilo na údajně nepřijatelné 

výroky prezidenta Miloše Zemana ohledně situace na Ukrajině. Podle ukrajinské agentury Unian se týká některých tvrzení 

prezidenta Miloše Zemana, který tento týden v rozhovoru pro ruskou televizi První kanál kritizoval západní sankce proti Rusku a 

také zopakoval názor, že "na Ukrajině zuří občanská válka".  

- Vysokoškolské profesory bude i nadále jmenovat prezident republiky. Ten si ale stanovil několik podmínek. 

- Postoj českého prezidenta Miloše Zemana vůči Rusku znepokojuje vlivného amerického senátora Johna McCaina. Zemanovy 

výroky v dnešní diskusi o odkazu Václava Havla, která proběhla v knihovně amerického Kongresu, označil za pozoruhodné. 

„Nevím, který z jeho komentářů je více znepokojující. Ale znepokojují mě jeho postoje,“ řekl na adresu českého prezidenta 

republikánský senátor John McCain. Výroky Miloše Zemana zmínil americký politik mezi znepokojujícími momenty vývoje v 

Evropě v souvislosti s ukrajinskou krizí. Za podobně znepokojivou označil například i situaci v Maďarsku.  

- 17.11.2014  Už dopoledne dorazily tisíce lidí na pražskou Národní třídu, kde prezidentovi vystavily symbolickou červenou kartu 

vyjadřující nesouhlas s jeho chováním a výroky v poslední době.  Při odpoledním odhalení pamětní desky na Albertově pak odpůrci 

Miloše Zemana vypískali a vyzývali ho k odstoupení. Prezidentům Německa, Polska, Slovenska a Maďarska, kteří spolu se 

Zemanem odhalili pamětní desku k výročí pádu komunistického režimu, dav naopak tleskal.  K oslavám výročí pádu 

komunistického režimu ale patřil třeba také koncert Znovu 89 pořádaný Českým rozhlasem. Na Václavském náměstí, které bylo před 

25 lety dějištěm řady demonstrací, večer vystoupili Michal Prokop, David Koller, Aneta Langerová a další 

umělci......http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1421442 

- „Nejdůležitější je pochopit, že na Ukrajině se vede občanská válka. Neměli bychom se zabývat nějakými sny o podpoře, protože 

v podmínkách občanské války je ekonomická podpora úplným nesmyslem,“ řekl Zeman. Dále se v rozhovoru pro ruskou televizi 

První kanál znovu vyslovil proti sankcím vůči Rusku: „Víte, existuje win-win strategy a už jsem několikrát řekl, že existuje také její 

opak, loss-loss strategy. Sankce jsou přesně touto strategií, při které ztratí všichni, a nikdo žádné výhody nezíská.“  

- „Dneska každý, kdo tam samozřejmě nikdy nebyl, vykládá, jak to na té Národní třídě byl strašlivý masakr, krvavá řež. Nebyla to 

žádná krvavá řež, nebyl to žádný nestandardní masakr, byla to jedna z x demonstrací.“  prohlásil prezident.   

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/online-zemana-vypiskaly-na-albertove-stovky-odpurcu-pri-projevu-na-nej-letala-vajicka--1421379
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/online-zemana-vypiskaly-na-albertove-stovky-odpurcu-pri-projevu-na-nej-letala-vajicka--1421379
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/obrazem-koncert-cro-znovu-89-pripomnel-vyroci-17-listopadu-1989--1421459


- „Pan prezident při návratu ze státní návštěvy Čínské lidové republiky využil možnosti cestovat zpět do České republiky letadlem 

podnikatelské mise skupin J&T a PPF,“ potvrdil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle hradní kanceláře se český prezident 

potřeboval do Prahy dostat rychleji. „Důvodem využití této dopravní možnosti byla zásadní časová úspora, která panu prezidentovi 

umožní účast na jmenování nových generálů u příležitosti státního svátku 28. října,“ vysvětlil Ovčáček. Prezident prý ušetřil asi dvě 

hodiny cesty. Letadlo PPF totiž letí na rozdíl od vládního speciálu bez mezipřistání. 

-   „Nepoučujeme o tržním hospodářství či o lidských právech nebo o něčem podobném. Naopak se snažíme se poučit. A já jsem v 

Číně, abych se učil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost,“ prohlásil Zeman. Dále „Plně chápeme, že není 

možné se vměšovat do vnitřních záležitostí kterékoli země, včetně Číny,“ zopakoval Zeman v rozhovoru pro čínskou televizi názor, 

který přednesl i při setkání s čínskými představiteli. 

- Prezident Miloš Zeman podle všeho zítra vyznamená zesnulou Natalii Gorbaněvskou in memoriam. Ta spolu s dalšími sedmi 

ruskými disidenty protestovala v srpnu 1968 proti okupaci Československa. Zbývajících sedm statečných se ocenění s největší 

pravděpodobností zatím nedočká. 

- Fajnberg o Zemanovi....http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1418942 

- „Nejen já, ale nová vláda České republiky zcela jasně vyjádřila, že respektuje územní integritu Číny, neuznává tibetskou 

exilovou vládu a že se odmítáme jakýmkoli způsobem vměšovat do vašich vnitřních záležitostí,“ prohlásil český prezident na 

úvod schůzky obou hlav států v prezidentském paláci v Pekingu.   

10 / 2014 

- „Nemám zatím důvod považovat pana Chodorkovského za politického vězně, i když je to skvělá záminka, jak se očistit. Spíš si 

myslím, že to byl tunelář. A jestli mi na Putinově režimu něco vadí, tak to, že zavřel jenom Chodorkovského, a nikoli další 

oligarchy,“ dodal Zeman. Nevybíravě se pak prezident vyjádřil i o Pussy Riot. „Podle mého názoru je to pornografická skupinka, 

která je minimálně vinna trestným činem výtržnictví v pravoslavném chrámu, nehledě na to, že jedna její členka se účastnila veřejné 

soulože v pokročilém stádiu těhotenství,“ poznamenal Zeman.   

Dodal, že až bude jednat v Rusku, je ochotný se zastat všech „skutečných politických vězňů“.   

- Kritici hlavě státu vyčítají, že stejně jako minulý rok vyznamenává své příznivce a 

podporovatele.http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1413694 

- Ruští disidenti z roku 1968 dál kritizují prezidenta Miloše Zemana, který udělil in memoriam medaili Za zásluhy Natálii 

Gorbaněvské - disidentce, která v srpnu 1968 na Rudém náměstí v Moskvě spolu s dalšími sedmi odvážnými lidmi protestovala proti 

okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Disidentům vadí, jaké postoje prezident zastává k Ukrajině. Prý se neslučují s 

názory, které Gorbaněvská zastávala. 

- Viktor Fajnberg – jeden z tzv. osmi statečných, kteří v roce 1968 v Moskvě protestovali proti okupaci Československa – se ostře 

ohradil proti slovům prezidenta Miloše Zemana. Ten v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že Fajnberg trpí „jistou obsesí“, a vyjádřil 

mu soucit. 

- Prezident Miloš Zeman se nebude omlouvat za vulgární výrazy, které pronesl v neděli v živém vysílání Českého rozhlasu, oznámil 

jeho mluvčí Jiří Ovčáček. 

- V Den vzniku samostatného československého státu, tedy 28. října, se na Pražském hradě tradičně udělovala státní vyznamenání. 

Stejně jako loni na ceremoniálu chyběla část akademické obce, která nesouhlasí s kroky prezidenta Miloše Zemana. Ten dnes 

vyznamenal třeba slovenského premiéra a svého blízkého přítele Roberta Fica, slavici Lucii Bílou nebo režiséra a scénáristu Filipa 

Renče.http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1413622. Na úterní předávání státních vyznamenání na Pražském hradě 

nedorazí někteří rektoři. Chtějí tak podpořit své dva kolegy, kteří stejně jako loni pozvánku nedostali. Prezident Miloš Zeman opět 

nepozval Mikuláše Beka z Masarykovy univerzity a Libora Grubhoffera z Jihočeské univerzity. To kritizuje Rada vysokých škol i 

Česká konference rektorů. 

9/2014 

- Prezident Miloš Zeman dnes předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o státní službě. Vadí mu zejména, že norma 

zavádí funkci takzvaných politických náměstků. Zeman tento postup avizoval už dříve. Zákon nejprve vetoval, sněmovna ho ale 

přehlasovala. Prezident navrhuje zrušení zákona jako celku, nebo alespoň některých jeho částí. 

- „Pan prezident panu ministru zahraničí sdělil, že je hluboce nespokojen s prací českého velvyslanectví v Kyjevě. Podle pana 

prezidenta nemá dobrý vztah k volyňským Čechům. Pan prezident se proto rozhodl, že seznam 232 osob, které žádají o repatriaci 

do České republiky, předá 18. října ministru vnitra Milanu Chovancovi s žádostí, aby v této věci pokud možno jednal,“ potvrdil 

mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.   

-  Režisér Jan Němec vrátil na Pražský hrad medaili Za zásluhy, kterou převzal před 12 lety od tehdejšího prezidenta Václava Havla. 

Aktuální výběr vyznamenaných současné hlavy státu označil za „akt arogantní politické zvůle“.  „Lidi živící se kulturou by z toho měli 

být vynecháni. Mají svoje ceny. Mě nejde ty osoby, ale o to, že jsou vyznamenávání lidi, kteří se nezasloužili o státnost, zasloužili se 



o politickou kariéru jednotlivce, který teď zneužívá ústavní moci, aby je za to odměnil.“   

- Prezident Miloš Zeman se dnes na okraj evropsko-asijského summitu v Miláně sešel k neformálnímu jednání s ruským ministrem 

zahraničí Sergejem Lavrovem. Tématem asi 45minutové schůzky bylo aktuální dění ve světě, mimo jiné i krize na Ukrajině. 

- Prezident Miloš Zeman oslabuje dohodnutou evropskou politiku vůči Rusku a v současné krizi na Ukrajině nahrává Moskvě. 

Českému rozhlasu to řekl Paul Ivan, analytik bruselského Centra evropské politiky, které patří mezi nejuznávanější výzkumná 

střediska v Evropě. Prezident o víkendu na konferenci na řeckém Rhodosu kritizoval evropské sankce vůči Rusku a požadoval 

jejich zrušení. 

- Měl, nebo neměl Zeman ve svém kabinetu z let 1998 až 2002 politické náměstky ze sociální demokracie? Podle Václava Moravce 

ano, současný prezident tvrdí opak. Moderátor ho za toto údajně lživé tvrzení v nedělním vysílání pokáral. A Zeman zareagoval po 

vzoru svého předchůdce Václav Klause, který k Václavu Moravcovi nikdy nechodil.  „Jestliže novinář řekne, že prezident lže, a 

potom je usvědčen z nepravdy, tak je to buď podvodník, nebo amatér,“ řekl Zeman v pořadu Pressklub. „Dal jsme mu dvě 

příležitosti a třetí mu už nedám,“ dodal.  

- „Já nepochybuji o tom, že Ukrajina čelí ruské agresi. Nepochybuji o tom, že tato agrese má několik podob, mimo jiné například 

dodávky zbraní a dobrovolníků, kteří nejsou dobrovolníci. Jinými slovy to je přesně to, co jsem označil pojmem hybridní válka,“ řekl 

český prezident.  „A právě proto plně souhlasím se všemi odstrašujícími opatřeními,“ dodal český prezident.  

6/2014 

- „Budeme samozřejmě chtít jasnou evidenci o ruské přítomnosti,“ řekl Miloš Zeman na summitu Severoatlantické aliance ve 

Walesu. Představitelé NATO nebo americký prezident Barack Obama přitom tvrdí, že o ruské účasti v bojích mají nezvratné důkazy. 

Ironicky se také tázal švédský ministr zahraničí Carl Bildt, zda Česko má vůbec tajnou službu, a pokud ano, tak by se jí prý měl 

prezident Zeman zeptat. 

- „Toto není občanská válka. Toto je vlastenecká válka proti fašismu,“ prohlásil velitel doněcké armády Pavel Gubarev. A chválí 

českého prezidenta Miloše Zemana za jeho rozhovor pro ruskou agenturu ITAR-TASS, ve kterém se prezident vyslovil proti sankcím 

vůči Rusku.  „K České republice a vašemu prezidentovi chovám velkou úctu.  

- Česká vláda chce posilovat obchod s Čínou, nedávno proto přišla s prohlášením, že Tibet je nedělitelnou součástí čínského území. 

Přehodnotila tak zahraniční politiku inspirovanou odkazem Václava Havla. Ten byl vůči Pekingu kritický zejména kvůli útlaku 

Tibeťanů. Názorový obrat zklamal tibetské emigranty. Prohlášení vlády chválí prezident i komunisté. Opozice ho kritizuje. 

Deklarace, která mimo jiné vylučuje kontakty s tibetskou exilovou vládou, prý tibetskou komunitu doslova šokovala. Při své 

návštěvě Prahy to potvrdil básník a kritik čínské vlády Tenzin Tsundue. Tibetskou vlajku vyvěsily stovky českých měst a desítky 

škol. 

„Toto nevynucené stanovisko české vlády přijala tibetská komunita s velkým zklamáním. Zpráva o něm se k nám rychle donesla, 

hodně jsme diskutovali. Upřímně jsme to nečekali od země, jejíž otec Václav Havel byl za života nejlepším přítelem dalajlámy. A 

také proto, že Češi samotní v nedávné historii dost vytrpěli pod vládou nacistů i komunistů. Deklarace přehlíží bolest a utrpení 

tibetského lidu, její ekonomický přínos je navíc pochybný,“ uvedl.  

- Podle prezidenta Miloše Zemana by Západ neměl uplatňovat sankce vůči Rusku za jeho postup v ukrajinské krizi. Ekonomická 

izolace, blokáda nebo embargo podle něj nastalou situaci nevyřeší. Podle prezidenta Zemana by se měla zrušit víza, protože 

neprospívají obchodu. Podle něj jsou zbytečnou byrokratickou překážkou. Víza by se měla zrušit například s Ruskem, řekl Zeman 

ruské agentuře ITAR- TASS.   

- Saúdská Arábie kritizuje protiislámské výroky prezidenta Miloše Zemana. Prezident se odmítl za kritiku muslimů omluvit, Saúdská 

Arábie si proto už v neděli předvolala českého velvyslance v Rijádu. Výhrady má i Organizace islámské spolupráce, která sdružuje 

celkem 57 zemí. Ministerstvo zahraničí se obává, že by zhoršení vztahů s arabskými zeměmi mohlo mít i ekonomické dopady. 

- 4.6.2014 Prezidentovi Miloši Zemanovi posílení přítomnosti Spojených států amerických v Evropě nevadí. „To navýšení vojenské 

přítomnosti je v zásadě symbolické. To jsou především stovky výsadkářů. A symbolické navýšení není nic, co by mně vadilo," 

prohlásil Miloš Zeman.  

5/2014 

- 9.5.2014 Rusko slaví Den vítězství i na svých zastupitelských úřadech. Recepce na ruském velvyslanectví v Praze se zúčastnili 

například bývalý prezident Václav Klaus nebo předseda KSČM Vojtěch Filip. Na rozdíl od loňského roku ale chyběl prezident Miloš 

Zeman. Pražský hrad zastoupil na ruské ambasádě ředitel zahraničního odboru Hynek Kmoníček. Na recepci kromě prezidenta 

nedorazil ani premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, který je na návštěvě Moravskoslezského kraje, nebo jeho spolustraníci, šéfové 

obou komor parlamentu Jan Hamáček a Milan Štěch. Ten Radiožurnálu řekl, že na setkání není v souvislosti s krizí na Ukrajině 

dobré klima. Za sociální demokracii ale dorazil například poslanec a bývalý šéf odborů Jaroslav Zavadil. Jak Miloš Zeman, tak česká 

diplomacie v minulých týdnech kritizovali Moskvu za její postup v krizi na Ukrajině.  Prezident Zeman zase opakovaně volal po 

razantní preventivní akci, která zastraší Rusko před rozšířením jeho vojenských akcí na Ukrajině.   

4/2014 

-V Praze dnes začíná dvoudenní setkání států Východního partnerství a některých členů Evropské unie. Schůzku na Pražský hrad 

svolal prezident Miloš Zeman u příležitosti pátého výročí partnerství. To vzniklo, aby posílilo vazby mezi unií a jejími východními 

sousedy. Do Prahy přijel Ilhan Alijev, autoritativní prezident Ázerbajdžánu, který sklízí kritiku nevládních organizací za porušování 

lidských práv.   



Kromě Alijeva v Praze budou například prezidenti Gruzie nebo Arménie a zástupci několika členských zemí unie. Budou chybět 

předsedové Evropské komise a parlamentu José Manuel Barroso a Martin Schulz nebo šéfka evropské diplomacie Catherine 

Ashtonová.   

- Evropská unie by podle České republiky měla rozšířit seznam ruských představitelů, kterým zmrazila konta v evropských bankách 

a zakázala jim cesty na své území. Před schůzkou ministrů zahraničí zemí osmadvacítky to v Lucemburku řekl šéf české diplomacie 

Lubomír Zaorálek. 

„Nejde o to, že by Severoatlantická aliance měla zahájit vojenský útok na území Ruské federace, ale jde například o posílení 

vojenské přítomnosti NATO v pobaltských státech, Černém moři, v Rumunsku tak, aby bylo Rusko varováno, je jeho jednání je 

nepřípustné,“ upřesnil Ovčáček.   

S dalšími kroky by prý Severoatlantická aliance měla počkat až do případného postupu ruské armády do dalších regionů na východě 

Ukrajiny.  

- 6.4. Český prezident Miloš Zeman několikrát uvedl, že by NATO mělo vstoupit na ukrajinské území, pokud ruské jednotky 

překročí hranice svého souseda i jinde než na Krymu. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s jeho názorem nesouhlasí.   

- Prezident Miloš Zeman není spokojený se současnou českou ekonomickou diplomacií. Podle něj by Česko mělo obchodovat i se 

zeměmi, které jsou kritizované kvůli porušování lidských práv. Zeman tak navázal na svůj předchozí výrok ze začátku března, že 

stát by neměl ohrožovat vývoz a investice tuzemských firem například do Íránu či Uzbekistánu přehnaným důrazem na ochranu 

lidských práv. „Měli bychom (s nimi) obchodovat stejnou měrou a měli bychom upozorňovat na porušování lidských práv,“ 

uvedl. 

3/2014 

27.3. - Strana práv občanů Zemanovci si dnes zvolila nové vedení. Předsedou se stal senátor a bývalý prezident Agrární komory ČR 

Jan Veleba. Strana také změnila název - odstranila slovo Zemanovci, a to na přání prezidenta Miloše Zemana, který na mimořádném 

sjezdu vystoupil. 

17.3. - Pražský hrad přesně nevyčíslil náklady na páteční prezidentskou oslavu, přestože to ještě v pátek sliboval. Miloš Zeman 

oslavil první výročí své inaugurace ve společnosti zhruba 250 svých přátel a podporovatelů. Kritici prezidentovi vytýkají, že 

soukromou akci financoval ze státních peněz. 

5.3. - Důvěra v prezidenta Miloše Zemana klesla ze zářijových 59 procent na únorových 51 procent. Jeho důvěryhodnost je v 

porovnání s počátkem funkčního období předchůdce Václava Klause na výrazně nižší úrovni. 

4.3. -   Český prezident Miloš Zeman odmítá uvalení sankcí na Rusko kvůli jeho vojenské intervenci na Ukrajině. Vyjádřil se také 

nelichotivě ke slovům ruského prezidenta Vladimira Putina, který akci svých vojsk označil za humanitární misi s cílem pomoci 

ohroženým ruským občanům na Krymu. Zeman zmínil "humanitární bombardování" bývalé Jugoslávie, které podle něj příliš 

humanitární nebylo.   

4.3.  - Nový rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima bude dnes slavnostně uveden do funkce. Je 508. rektorem nejstarší české 

univerzity a v úřadu nahradil Václava Hampla. Inaugurace v pražském Karolinu se zúčastní také prezident Miloš Zeman. 

2/2014 

24.2. „Mohu potvrdit, že pan prezident v pátek podepsal jmenovací dekrety 85 profesorů veřejných vysokých škol. Tyto jmenovací 

dekrety na základě dohody předá ministr školství Marcel Chládek. To už je věc, kterou si musí zorganizovat pan ministr školství,“ 

potvrdil Ovčáček.  

19.2. „Nemohu vyloučit, že bude-li situace na Ukrajině dále eskalovat a nedojde-li do dubna ke smírnému řešení, pak těžko lze 

pozvat na návštěvu člověka(prezidenta Janukovyče), kde na ulicích jeho hlavního města umírají lidé,“ řekl český prezident.  

12.2. Na Pražský hrad dnes dorazí další petice občanských iniciativ, které žádají prezidenta, aby pečlivěji vážil, jaké hosty zve do 

Prahy na státní návštěvu. Včera vyzvala Miloše Zemana otevřeným dopisem společnost Člověk v tísni a desítky dalších 

lidskoprávních organizací, aby zrušil blížící se únorovou návštěvu uzbeckého prezidenta Islama Karimova, který je obviňován z 

vážného porušování lidských práv. „Karimov je vzhledem k diktatuře v Uzbekistánu mezinárodním vyděděncem. Uzbekistán ale 

není jen o diktatuře, je to jedna ze dvou či tří nejhorších zemí na světě, co se dodržování lidských práv týče. Máte Severní Koreu, 

Eritreu a Uzbekistán, kde jsou političtí vězni, kde jsou tisíce obyvatel zavřených jen kvůli jejich víře, kde jsou lidé mučeni, atd.," 

vypočítává Andrew Stroehlein z Human Rights Watch.   

4.2. Pod peticí, která vyzývá Miloše Zemana, aby zrušil pozvání pro svůj ukrajinský protějšek Viktora Janukovyče, přibývají 

podpisy. Aktuálně jich je několik stovek včetně řady známých osobností.  



1/2014 

29.1. Česká republika bude mít po 95 dnech od voleb novou vládu. Prezident Miloš Zeman ji jmenuje ve 14 hodin na Pražském 

hradě. Po více než půlročním působení kabinetu Jiřího Rusnoka to budou ministři s politickým mandátem. Trojkoaliční vláda 

sociálních demokratů, hnutí ANO a lidovců pak vyrazí na první jednání do Strakovy akademie. 

28.1. Prezident Miloš Zeman zakončí sérii rozhovorů s kandidáty na ministry. V půl páté odpoledne přijme Lubomíra Zaorálka 

(ČSSD), který se má stát ministrem zahraničí. O hodinu později dorazí na Hrad Jiří Dienstbier (ČSSD), jehož má hlava státu zítra 

jmenovat ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti. S oběma politiky má ale prezident dlouhodobě napjaté vztahy. 

26.1. Miloš Zeman vyhrál přesně před rokem prezidentské volby....http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1307923 

Na začátku prezidentského období na sebe Miloš Zeman strhl pozornost kvůli tomu, že odmítl jmenovat profesorem literárního 

historika Martina C. Putnu.Ten nakonec převzal dekret od tehdejšího ministra školství Petra Fialy. Prezident už nechce jmenovat 

profesory vůbec. To se ale nelíbí rektorům. Dva z nich Miloš Zeman loni 28. října nepozval na oslavu státního svátku, většina 

ostatních pak na protest nedorazila také. 

Prezident přerušil i tradici novoročních projevů. Nahradil je vánočním poselstvím. Prezident Miloš Zeman udělal změny i v 

udělování milostí. Podstatnou část agendy přesunul na ministerstvo spravedlnosti.  

„Slibuji, že jako prezident zvolený přímou volbou občanů se budu snažit být hlasem všech občanů,“ uvedl ve svém tehdejším 

projevu Zeman.  

17.1. Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne jmenoval předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku premiérem. Sobotka tak získal mandát k 

sestavení nové vlády. Do jejího jmenování bude zemi dál řídit předseda vlády v demisi Jiří Rusnok. 

16.1. Česko má ode dneška nového velvyslance v Rusku. Funkce se ujal bývalý kosmonaut a komunistický europoslanec Vladimír 

Remek. Pověřovací listiny prezidentu Vladimiru Putinovi předal krátce před jedenáctou hodinou v Kremlu.  

14.1. Věra Čáslavská se kvůli antipatiím k prezidentovi Miloši Zemanovi nezúčastní oznámení nominace na olympiádu v Soči. 

"prezident zbytečně a až příliš hrotí některá svá rozhodnutí, a tím tak zasévá do našich duší neklid a špatnou náladu“.   

13.1. Livia Klausová odmítla, že by diplomatickou funkci velvyslankyně na Slovensku získala odměnou za podporu Miloše 

Zemana v loňské prezidentské kampani. 

9.1. Již 75. den váhá Miloš Zeman se jmenováním lídra ČSSD Bohuslava Sobotky premiérem. Ten se může prokázat podporou 

111 poslanců, zatímco když Václav Klaus jmenoval v roce 2006 tehdejšího předsedu ODS Mirka Topolánka, koalice se opírala o 

pouhých sto hlasů. 

6.1.2014 Předsedové ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL dnes podepíší koaliční smlouvu. V té určili pravidla společného vládnutí i 

zásadní body programu. Podepsaný originál koaliční smlouvy předá šéf ČSSD Bohuslav Sobotka prezidentu Miloši Zemanovi. 

2014 

19.12. 2013Hradní kancléř Vratislav Mynář včera podal žádost o bezpečnostní prověrku. Prezident Miloš Zeman řekl, že pokud 

to neudělá do středy, tak ve funkci skončí. Mynář je ve funkci bez prověrky už zhruba tři čtvrtě roku. Potřebuje ji, aby mohl 

přistupovat k některým utajovaným dokumentům. 

12.11.„To je poněkud důstojnější záležitost, kterou nemohu řešit z invalidního vozíku,“ řekl prezident Miloš Zeman rádiu Impuls o 

jmenování premiéra. „My to vnímáme velmi negativně. Byli jsme překvapeni výrokem pana prezidenta, protože pan prezident 

vlastně jakoby říká, že člověk, který je na vozíku, nemůže vykonávat ty nejdůstojnější nebo nejvyšší funkce. To je velmi zvláštní 

pohled,“ tvrdí předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása 

8.11. Skupina vlivných sociálních demokratů se krátce po oznámení výsledků sněmovních voleb sešla v Lánech s prezidentem 

Milošem Zemanem. Utajovanou schůzku její účastníci několik dní popírali. Mezitím také stačili vyzvat Sobotku k rezignaci. 

Předseda ČSSD to označil za pokus o mocenské převzetí strany, krajské organizace ho ve funkci podpořily a většinou vyzývaly k 

odstoupení naopak účastníky lánské schůzky.  

28.11. Bývalí političtí vězni dnes nepřevezmou na Pražském hradě státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Podle 

místopředsedy Konfederace politických vězňů Františka Šedivého je hlavním důvodem komunistická minulost Miloše Zemana. 

Ten byl členem KSČ, a před prezidentskou volbou šel navíc komunisty požádat o podporu. Miloš Zeman v roli prezidenta 

poprvé předával státní vyznamenání. V sále nebyla většina rektorů vysokých škol, kteří nepřišli ze solidarity se dvěma kolegy, 

které prezident nepozval, a někteří primátoři, kteří rektory podpořili. Chyběl také hudebník Vladimír Mišík, který vyznamenání 



odmítl. Odůvodnil to bez dalších podrobností tím, že nesouhlasí s některými rozhodnutími Miloše Zemana, která jako prezident 

udělal. Vyznamenaní i Čuba, Grégr.  

16.10. Prezident Miloš Zeman promluvil o případu dvou mladých Češek unesených v březnu v Pákistánu. „V současné době se 

pohybují mezi Pákistánem a Afghánistánem a vyjednává se o propuštění. Ale přílišné detaily se obvykle nesdělují, protože právě 

proto jsou ty služby tajné,“ 

Komentátor ČRo Petr Nováček míní, že by měl být prezident ve svých výrocích v takovýchto případech opatrný.    

„Z úst hlavy státu by měla takováto věta zaznít až poté, co obě Češky bezpečně přistanou v Praze. Do té doby je cokoli veřejně 

prohlásit o tomto tématu riskantní, protože jsou to nepochybně jednání delikátní, jistě tam půjde o velmi složité věci a pokazit to 

nějakým nehodným výrokem by byla veliká škoda,“ uvedl. 

9.10.„Já osobně bych si docela přál, kdyby Česká republika přenesla svoji ambasádu do Jeruzaléma,“ prohlásil ale prezident 

Zeman koncem září na Dnech pro Izrael, které se konaly v Hradci Králové. Vzbudil tak nevoli Palestinců, Hamasu a Ligy 

arabských států. Navíc se nejednalo o první kontroverzní výrok.  Pro Českou republiku je to diplomatická nepříjemnost. „Tím, že 

Miloš Zeman nekonzultuje své kroky a svá prohlášení s ministerstvem zahraničních věcí, tak potom diplomaté mají velmi těžkou 

pozici, protože oni potom musí ta prohlášení jakýmsi způsobem ohlazovat a vysvětlovat,“ upozorňuje Kalhousová.  

25.9. Prezident přitvrdil. Na svůj facebookový profil napsal: „Až budou chodit různí lidé a budou říkat - já bych potřeboval, abyste 

mě zařadil do podnikatelské mise, nebo já bych potřeboval, abyste se za nás přimluvil - v tomto případě přistoupím k vydírání, 

protože státní dluh je nás všech, ne jen dolních deseti milionů.“  

17.9. Na rozdíl od Havla žádný z dalších českých prezidentů, ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman, tibetského duchovního vůdce 

nepřijal. "Dalajláma je bezpochyby náboženský vůdce. Kdybych byl náboženským vůdcem, bylo by mi potěšením se s dalajlámou 

setkat. Ale pokud vím, nikdo, ani z mých spolupracovníků, ani z mých oponentů mě za náboženského vůdce neoznačil. Další 

možnost by byla, kdyby dalajláma byl velkým investorem," nechal se v kampani před prezidentskými volbami slyšet Zeman. 

Zároveň ale prohlásil, že dalajláma má "svaté právo" do Česka přijet.  

5.9. „Velká většina z vás bude zřejmě pokračovat ve studiu na vysokých školách. První doporučení je, nevybírejte si právnickou 

fakultu plzeňské univerzity,“ prohlásil Miloš Zeman při zahájení nového školního roku na soukromém česko-anglickém gymnáziu v 

Praze.  Právnická fakulta v Plzni se pomalu zvedá ode dna. Po skandálu s takzvanými rychlostudenty uběhly už čtyři roky a škola má 

po náročné kontrole prodlouženou akreditaci. Letos přilákala přes 800 uchazečů o studium. Podle prezidenta Miloše Zemana by se 

na ni ale maturanti neměli hlásit. Akademici i studenti považují jeho výrok za nešťastný. Může ovlivnit rozhodování budoucích 

zájemců o právnické obory. 

21.8. Prezident Miloš Zeman prohlásil, že ztratil důvěru v Nejvyšší soud a jeho představitele kvůli verdiktu, díky kterému bylo 

později zastaveno trestní stíhání tří exposlanců ODS. Ti čelili obvinění z politické korupce. 

8.8.2013 „Miloš Zeman se vidí trochu jako vulgárně-populistický Martin Luther, mučedník ochotný krvácet za svoji pravdu,“ 

píše Die Presse.   

Naráží tak na Zemanova slova, že nepodnikne druhý pokus pověřit někoho sestavením vlády v příštích týdnech, ani kdyby ho lámali 

v kole.   

Miloš Zeman chodí po Pražském hradě, jako by mu nasadili svatováclavskou korunu, a ústavní zvyklosti označuje za idiotské. 

Rozehrává mocenské hry a vyřizuje si staré účty. Podle Südwest Presse hrozí Česku další eskalace boje mezi prezidentem a 

parlamentem.   

7.8. Kabinet Jiřího Rusnoka bude vládnout, i když nezíská podporu sněmovny. Ve svém projevu před poslanci to řekl prezident 

Miloš Zeman. Hlava státu totiž nejmenuje nového premiéra, dokud neskončí vyšetřovaní v případu údajných politických trafik a 

zneužití Vojenského zpravodajství. 

2.8. Prezident Miloš Zeman musí kvůli cukrovce omezit alkohol. Podle ministra zdravotnictví a šéfa Zemanova lékařského konzilia 

Martina Holcáta ale prezident zase tolik nepil ani před diagnózou. Šest skleniček vína a tři panáky tvrdého alkoholu denně prý 

není žádné extrémní pití. 

Lékařské konzilium dnes oznámilo, že Zeman má cukrovku 2. typu a v oblasti nohou horší vedení nervů. S tím souvisí i jeho 

problémy s koordinací a rovnováhou.   

24.7. Prezident Miloš Zeman chce, aby mu ODS a TOP 09 daly notářsky ověřené podpisy 101 poslanců ochotných podpořit vládu 

na půdorysu bývalé koalice. Doklad chce ještě před tím, než bude zvažovat, jestli těmto stranám svěří případný druhý pokus o 

sestavení vlády. Neslýchané, nehorázné, absurdní, zní z pravice. 

16.7. Vznik současné vlády Jiřího Rusnoka vzbudil pochybnosti mezi některými členy Europarlamentu. Debatu o jejím jmenování 

vyvolala dvojice vlivných europoslanců, která požaduje, aby Evropská komise prověřila kroky českého prezidenta. Miloš Zeman do 

Bruselu vzkazuje, aby nemluvili do interních záležitostí, a připomíná, že jedná v souladu s českou ústavou. 

14.7. Prezident Miloš Zeman se podle Karla Schwarzenberga pokouší uchvátit moc ve státě. Řekl to v rozhovoru pro rakouský 



deník Kleine Zeitung. Bývalý ministr zahraničí a předseda TOP 09 přirovnal Zemanovy kroky k postupu německých nacistů v roce 

1933 a československých komunistů v roce 1948. 

10.7. Prezident Miloš Zeman jmenoval na Pražském hradě vládu Jiřího Rusnoka. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 

Němcová odešla ještě před slavnostním přípitkem. Řekla, že jí to nepřišlo vhodné, když chce kabinetu vyslovit nedůvěru. Vláda má 

totiž podle ní svou legitimitu odvíjet právě od dolní komory Parlamentu. 

9.7. Nastalo loučení - vláda Petra Nečase má sbaleno a před sebou poslední den u moci. Zítra prezident Miloš Zeman jmenuje 

takzvanou úřednickou vládu Jiřího Rusnoka. 

17.6. Prezident republiky Miloš Zeman přijal na Hradě demisi premiéra Petra Nešase. 

26.5. Prezident Miloš Zeman stále nepodepsal seznam velvyslanců, kteří tak nemůžou vyjet například do Angoly, Senegalu nebo 

Thajska. Podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga Zeman svým otálením neplní povinnosti, které mu ukládá ústava. 

10.5. Indispozici prezidenta Miloše Zemana při čtvrtečním vyzvedávání korunovačních klenotů ze svatováclavské kaple v katedrále 

svatého Víta způsobila lehká viróza. Oznámila to dnes prezidentova mluvčí, podle níž stráví Miloš Zeman další dny na lůžku. Na 

internetu se ale mezitím objevila řada komentářů, vtipů a koláží, podle nichž byl prezident unaven z jiných důvodů. 

Na záznamu je vidět, jak je prezident Zeman unaven a téměř usíná. V jedné chvíli trochu ztrácel rovnováhu, proto se nejprve 

přidržel nosítek, na kterých se nesly klenoty a poté zdi. http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1210684 

2.4. Prezident Miloš Zeman přijal večer na Pražském hradě předsedu Evropské komise Josého Barrosa. Šéf komise se sejde i s 

premiérem Nečasem. Pozvánku na akce spojené s Barrosovou návštěvou naopak z Hradu nedostal ministr zahraničí Karel 

Schwarzenberg. 

18.3.Do Vatikánu se sjíždějí první zahraniční hosté na inauguraci papeže Františka. Slavnostního uvedení nového papeže do úřadu 

se za Česko osobně zúčastní ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Prezident Miloš Zeman do Říma nepojede, podle jeho mluvčí 

Hany Burianové ale papeži Františkovi poslal blahopřejný dopis. 

12.3. Prezident Miloš Zeman sklidil za svůj inaugurační projev ostrou kritiku. Skupině osobností vadí, že nepřímo zaútočil na 

svobodu projevu, když se vymezil vůči části médií. Petici poslali premiérovi Petru Nečasovi i dalším politikům a žádají je o 

vyjádření jasného stanoviska. 

Zemanova slova odsoudili mimo jiné spisovatelé Ivan Klíma a Jáchym Topol, historik Petr Placák nebo publicisté Bohumil Doležal 

a Leo Pavlát. Celkem je pod peticí na devět desítek podpisů. „Chtěli jsme poukázat na něco, co si myslím, že je velmi závažný a 

hrubý útok na demokratický systém v této zemi, protože k němu svobodná média neodmyslitelně patří,“ přiblížil Placák.  

10.3. Nový český prezident Miloš Zeman nebude dávat rozhovory deníkům Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Zeman to řekl 

v televizi Prima. Důvody sdělit nechtěl, oba deníky však kritizoval už v době prezidentské kampaně a znovu pak i v povolebním a v 

inauguračním projevu.  

8.3. Inauguraci prezidenta Miloše Zemana sledovali přímo ve Vladislavském sále mimo jiné ministři, senátoři a poslanci. Někteří v 

projevu našli shodu, jiní byli zklamaní. 

6.2. Nastupující prezident Miloš Zeman se dnes setkal s Michalem Haškem. Schůzka s místopředsedou ČSSD se konala ještě před 

jednáním se stranickým předsedou Bohuslavem Sobotkou. 

27.1. Rakouské deníky komentují výsledky českých prezidentských voleb především optikou Benešových dekretů a poválečného 

odsunu Němců z Československa. A kritizují vítěze Miloše Zemana, že toto téma zneužil v předvolební kampani. 

26.1. „Slibuji, že jako prezident zvolený přímou volbou občanů se budu snažit být hlasem všech občanů,“ dodal s tím, že chce 

zastupovat dolních deset milionů občanů.   

17.1.2013 Schwarzenberg a Zeman se v televizní debatě hádali o amnestii, referendech i dekretech 

(http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1163422) 

 

Zpracoval : 

David K., Praha 15 
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