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Událost týdne:   
14. června oznámil premiér Bohuslav Sobotka, že se následující den vzdá funkce předsedy 
ČSSD, neboť dle svých slov nese z t itulu předsedy odpovědnost za pokles preferencí strany. Ty 
se dle Sobotky propadají navzdory tomu, že ČSSD plní své sliby voličům. Sobotka bude i nadále 
premiérem a lídrem jihomoravské kandidátky ČSSD. Vedení strany připadne statutárnímu 
místopředsedovi a ministrovi vnitra Milanu Chovancovi, který se stal po Janu Birkem dočasně i 
volebním manažerem strany. Lídrem pro podzimní sněmovní volby bude místopředseda ČSSD a 
ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Nového předsedu vybere ČSSD  
na mimořádném sjezdu, který se má uskutečnit po volbách.  
 
12. června informovala manželka Davida Rusňáka Petra Rusňáková, která je brněnskou radní  
za ANO, že odstoupila z kandidátní l istiny jihomoravského ANO pro podzimní sněmovní volby.  
Rusňáková svůj krok zdůvodnila tlakem, jemuž byla v  poslední době vystavena její rodina kvůli 
obvinění Rusňáka v případu úniků informací z policejních spisů. 
 
14. června informoval senátor a předseda SPO Jan Veleba, že senátor František Čuba (SPO), 
který v Senátu PČR chyběl kvůli svému zdravotnímu stavu devět měsíců, avšak pobíral plat 
včetně náhrad, se rozhodl vzdát se do budoucna své mzdy i náhrad. Funkci senátora chce 
vykonávat ze svého zlínského obvodu. Podle předsedy Senátu PČR Milana Štěcha (ČSSD) je 
takové řešení právně nemožné. Čuba by dle něj měl nastoupit na nemocenskou či složit mandát.  
  
14. června schválila vláda ČR návrh ministra vnitra Milana Chova nce (ČSSD) podat k Soudnímu 
dvoru EU žalobu na evropskou směrnici zpřísňující držení střelných zbraní. Stát se tak má do 
poloviny srpna. Směrnice, která má zabránit teroristům v  přístupu ke zbraním, dle ČR 
nerespektuje princip proporcionality ani zákaz diskriminace. Krit ici tvrdí, že norma omezuje 
majitele legálně držených zbraní a nepřiměřeně zasahuje do vnitřní bezpečnosti unijních zemí.  
 
16. června přijala britská královna Alžběta II. na zhruba půlhodinovou audienci 
v Buckinghamském paláci prezidenta Miloše Zemana, který přišel  i s manželkou Ivanou a 
dcerou Kateřinou. Hlavním tématem hovoru byla dle Zemana budoucnost českých občanů 
žijících v Británii po brexitu.  
 
17. června informoval expředseda ČSSD a někdejší premiér Jiří Paroubek, že se chce vrátit  
do ČSSD. Přihlášku do strany podal v Cerhenicích na Kolínsku. Krok zdůvodnil snahou pomoci 
straně v obtížné situaci. Podle stanov strany musí Paroubkův návrat schválit i pražská ČSSD, 
jejíž l ídr do sněmovních voleb Petr Dolínek s návratem nesouhlasí. Negati vně se k němu staví  
i volební l ídr ČSSD Lubomír Zaorálek a premiér Bohuslav Sobotka.  
 
17. června představila ČSSD svůj volební program, v  němž slibuje mimo jiné progresivní zdanění, 
nová opatření v oblasti zdanění velkých firem či bank, průměrný plat 40 000 korun a minimální 
mzdu 16 000 korun do pěti let či rychlejší zdravotní péči. Program zkrit izovala pravicová 
opozice, podle níž by splnění programu zapříčinilo další zadlužení a nevedlo by k prosperitě  
a konkurenceschopnosti ČR. Předseda ANO Andrej Babiš označil program za populismus. 
 
18. června uvedl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, že demise předsedy vlády je 
současně i demisí celé vlády. Odmítl tak interpretaci prezidenta Miloše Zemana, podle nějž by 
demise předsedy vlády mohla vést jen k  odchodu premiéra.  
 
Telegraficky 

- Dne 14. června schválila vláda návrh ministerstva financí na rozpočet pro nadcházející 
rok, jenž počítá se schodkem 50 miliard korun. Vláda schválila i střednědobý výhled 
rozpočtů na roky 2019 a 2020, během nichž by měl být navýšen zejména rozpočet  
na obranu.  

- Dne 16. června informoval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), že zdravotní 
sestry v lůžkových zařízeních v třísměnném nebo nepřetržitém provozu si od července 
měsíčně polepší o 2000 korun hrubého.   
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