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Událost týdne:  

18. července navrhla KDU-ČSL hnutí Starostů a nezávislých (STAN) novou formu spolupráce namísto 

volební koalice, kterou strany dojednaly v dubnu. KDU-ČSL pozvala zástupce hnutí STAN na své 

kandidátky pro podzimní sněmovní volby. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek to zdůvodnil průzkumy 

předvolebních preferencí, podle nichž by koalice nepřekonala 10% hranici nutnou pro vstup do 

Poslanecké sněmovny PČR. Podle Bělobrádka se jedná o formální změnu, podoba kandidátek i 

financování kampaně by zůstaly stejné. STAN, které vyjádřilo z rozhodnutí KDU-ČSL zklamání, 

rozhodne o nabídce lidovců v následujícím týdnu.  

  

18. července uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v rozhovoru pro ČTK, že nehodlá usilovat  

o návrat do vedení ČSSD, členem strany chce ale zůstat. Zdůraznil, že současná vláda prosadila 

mnoho systémových změn, například v oblasti bezpečnosti či sociálních reforem. Za největší škodu 

označuje to, že se do sněmovních voleb nestačí schválit zákon o sociálním bydlení. 

 

18. července informoval server iROZHLAS.cz, že Michael Smelík, majitel firmy Liglass Trading CZ, 

která získala kontrakt na vybudování vodních elektráren v Kyrgyzstánu v hodnotě  

až 16 miliard korun, uvedl, že firma má prostředky na financování projektu zajištěny v zahraničí. 

Odmítl tak pochybnosti o tom, že by firma nedokázala projekt financovat.  

 

19. července oznámil hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig, že se rozhodl ucházet se 

v příštím roce o prezidentský úřad. Hannig se hlásí k politické orientaci současného prezidenta 

Miloše Zemana, dle svých slov však nabízí jinou formu vystupování. Hannigovi již vyjádřila podporu 

krajně pravicová Národní demokracie. 

 

20. července odmítl bývalý premiér Petr Nečas (ODS) během výpovědi v kauze poslaneckých trafik, 

že by třem poslancům ODS nabídl významné pozice ve státních firmách výměnou za to,  

že v roce 2012 odstoupením z funkce umožnili schválení balíčku daňových změn.  

 

20. července informoval server iDNES.cz, že místopředseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS) 

nasbíral v horní komoře Parlamentu ČR 15 podpisů senátorů z klubů ODS, ČSSD, KDU-ČSL a ANO, 

které mu umožňují ucházet se v příštím roce o prezidentskou funkci. Kubera se chce  

o kandidatuře rozhodnout na poslední chvíli. Jeho rozhodnutí se bude odvíjet i od toho,  

jací kandidáti o post se ještě objeví. 

 

20. července schválil Senát PČR vyšší nemocenskou pro dlouhodobě nemocné a zákaz kožešinových 

farem od konce ledna 2019. Dále umožnil přijetí novely, podle níž by mohly mít některé státní firmy i 

národní podnik Budějovický Budvar částečné úlevy z internetového registru zveřejňování smluv.  

 

21. července vydalo pět nejvyšších představitelů českého soudnictví - předseda Ústavního soudu 

Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu 

Josef Baxa, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová – 

prohlášení k dění v Polsku, v němž označili nedávno přijaté a projednávané zákony týkající se 

polské justice za neslučitelné s fungováním demokratického právního státu. Zákony vedou dle 

prohlášení k omezení nezávislosti polských soudů. 

 

22. července informoval server iROZHLAS.cz, že údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, jehož vydání 

z ČR žádají USA a Rusko, se rozhodl stáhnout stížnost proti rozhodnutí soudu, podle něhož je 

přípustné jeho vydání do Ruska. Stížnost proti vydání do USA ponechal v platnosti. Nikulin chce být 

dle svého advokáta do Ruska deportován, neboť se obává o svou bezpečnost v případě, že by 

nakonec nebyl vydán ani do jedné země a byl by propuštěn na svobodu. 

 

Telegraficky  

- Dne 21. července navrhl prezident Miloš Zeman bývalého předsedu Jazzové sekce Karla Srpa  

do rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Rozhodnutí o nominaci učiní Senát PČR, nejspíš  

na podzim.   
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