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Událost týdne:   
19. června přijal prezident Miloš Zeman demisi ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), 
kterou podala kvůli kauze sportovních dotací. Valachová se od Zemana nenechala přesvědčit, 
aby ve funkci setrvala. O dva dny později jmenoval Zeman nástupcem Valachové jejího 
náměstka Stanislava Štecha. Štech označil za své priority prosazení kariérního řádu učitelů  
bez senátních úprav a vyřešení otázek kolem sportovních dotací.  
 
19. června informovala agentura ČTK, že podle volebního modelu agentury STEM by v  červnu 
zvítězilo v parlamentních volbách hnutí ANO s 32,8 %  hlasů. ČSSD by se s 11 ,4 %  hlasů posunula 
až na třetí místo, předstihla by ji KSČM s 12,7 %  hlasů. Čtvrtá ODS by obdržela 9,6 % , TOP 09 by si 
s 5,5 %  také zajistila zastoupení v Poslanecké sněmovně PČR (PS PČR). KDU-ČSL by volilo 7,4 %  a 
STAN 0,9 %  dotázaných a jejich koalice by se tak s 8,3 %  do PS PČR zřejmě nedostala.  
 
19. června informovala Česká televize, že podnikatel a  provozovatel Matějské pouti Jan Kočka 
byl společně s dalšími 23 osobami a dvěma firmami obviněn z daňových úniků. Skupina měla 
skrze fiktivní obchody s reklamními službami napáchat státu škody 415 milionů korun.  
 
21 . června informovala agentura ČTK, že senátor František Čuba (SPO), který se ze zdravotních 
důvodů již téměř deset měsíců neúčastní jednání Senátu PČR, bude svůj plat posílat nadačnímu 
fondu nebo sdružení na podporu studentů či talentů. Zákon neumožňuje, aby se platu vzdal.  
 
21 . června informoval server iROZHLAS.cz s odvoláním na deník Právo, že ministr financí Ivan 
Pilný (ANO) nebude z osobních důvodů kandidovat v podzimních sněmovních volbách. 
Kandidátku na Vysočině povede místo něj nejspíš předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.  
 
21 . června prohlásil nový volební l ídr ČSSD Lubomír Zaorálek, že chce na zasedání úzkého 
vedení ČSSD navrhnout změny ve vizuální podobě kampaně strany. O den později uvedl, že 
strana mírně pozmění logo.  
 
23. června potvrdila jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, že odstoupila z kandidátky ČSSD pro 
podzimní sněmovní volby. Jedním z důvodů je vyřazení jihočeského exhejtmana Jiřího Zimoly 
z kandidátní l istiny ze strany vedení ČSSD.  
 
24. června uvedl německý ministr zahraničí Sigmar  Gabriel po jednání s českým protějškem 
Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) v Praze, že rozdílné pohledy Německa a ČR na otázku povinných 
kvót sice přetrvávají, dle vlastních slov však lépe pochopil zdrženlivost české pozice. Zdůraznil, 
že EU se nyní spíše než na hádky kolem kvót musí soustředit  na snížení příl ivu uprchlíků  
do Evropy skrze řešení příčin migrace.  
 
24. června schválilo širší vedení KSČM program pro podzimní sněmovní volby, který se vyslovuje 
pro postupné vybudování moderního socialismu či vystoupení ČR z NATO. Vedení schválilo  
i volební heslo „ Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma“ .  
 
Telegraficky 

- Dne 19. června zamítl krajský výkonný výbor pražské ČSSD návrat expremiéra Jiřího Paroubka 
do ČSSD.  

- Dne 21 . června se stal novým státním tajemníkem pro  EU Aleš Chmelař, jenž stál doposud 
v čele odboru koordinace hospodářských polit ik EU na Úřadu vlády ČR.  

- Dne 22. června prohlásil ministr zahraničí a volební l ídr ČSSD Lubomír Zaorálek, že v  rámci 
povolebních jednání o spolupráci bude pro ČSSD hrát klíčovou roli shoda s ostatními subjekty 
o směřování ČR v zahraniční polit ice. 

- Dne 22. června prohlásil předseda ODS Petr Fiala, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš i hnutí 
samotné jsou pro ODS ve vládě nepřijatelní, neboť ANO se rovná Andrej Babiš.  

- Dne 24. června informovala agentura ČTK, že návrh stanoviska na webu Vlády ČR naznačuje, 
že v budoucnu bude slučitelný mandát vysokého státního úředníka a krajského zastupitele.  
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