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Událost týdne:  
25. dubna oznámil statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola po jednání se zástupci z hnutí ANO, že 
ČSSD chce do koaliční smlouvy s hnutím ANO začlenit i podmínku, která by zavázala premiéra 
v demisi Andreje Babiše (ANO), aby odstoupil, pakliže by odstoupilo všech pět ministrů z ČSSD. 
Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že ČSSD dala přednost před křeslem ministerstva 
obrany křeslu ministerstva zahraničí. Téže den se ke koaličnímu vyjednávání vyjádřili i senátoři za 
ČSSD, kteří jsou proti vstupu ČSSD do koaliční vlády s ANO. Pakliže by strana měla o vstupu do 
koalice rozhodnout ve vnitrostranickém hlasování, budou hlasovat proti. ČSSD už předchozí týden 
oznámila, že chce, aby Babiš odstoupil z funkce premiéra, pokud bude prvoinstančně odsouzen kvůli 
kauze Čapí hnízdo. Předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček (ANO) v pořadu Partie 
televize Prima uvedl, že Babiš v takovém případě přislíbil rezignaci. Do koaliční smlouvy však dle ANO 
takové ujednání nepatří. Prezident Miloš Zeman se naopak domnívá, že odstoupit by měl až 
pravomocně odsouzený člen vlády. Na konci týdne proběhlo zasedání širšího vedení ČSSD, na 
kterém bylo rozhodnuto, že ČSSD bude pokračovat ve vládním vyjednávání s ANO, které by se 
opíralo o podporu KSČM. Avšak až všichni členové v následujících dvou měsících budou moci 
rozhodnout, jestli strana do takové koalice nakonec vstoupí. ČSSD také rozhodla o tom, že neexistuje 
možnost spolupráce s SPD na celostátní úrovni.  
 
23. dubna předložila Pirátská strana v Poslanecké sněmovně PČR předlohu novely zákona o střetu 
zájmů. Skupina poslanců v čele s Piráty navrhla novelu, která by omezila kumulaci odměn 
z politických funkcí i u prezidenta, na něhož se zákon doposud nevztahoval. Předkladatelé zdůraznili, 
že úprava zákona není namířena proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Má jít jen o nápravu 
opomenutí.  
 
25. dubna oznámil prezident Miloš Zeman na oslavách 70. výročí samostatného vzniku státu Izrael, 
které se odehrálo na Pražském hradě, že podporuje přemístění české ambasády z Tel Avivu do 
Jeruzaléma. Kritiky tohoto kroku označil za zbabělce. Izraelští zástupci Zemanova slova vítali.  
 
26. dubna informoval server iRozhlas.cz, že podle zprávy, kterou předchozí den vydala mezinárodní 
nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF), je práce novinářů a nezávislých medií ve světě stále 
méně svobodná. ČR klesla z 21. místa na 23. Podle RSF důvodem může být, že v ČR oligarchové 
využívají nákupu novin k upevnění vlastní pozice. Organizace za důvod propadu označila i premiéra 
v demisi Andreje Babiše (ANO), který je majitelem dvou vlivných deníků v ČR. Organizace již několik 
let vydává zprávu zabývající se svobodou médií za uplynulý rok.   
 
27. dubna zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění dubnový volební průzkum, ze 
kterého vyplývá, že ANO má stále největší podporu dotázaných. Ta však klesla pod 30 % na 29 %. 
Naopak si polepšily ODS a KDU-ČSL. ODS by s 13,5 % skončila druhá a KDU-ČSL by s 6,5 % byla na 
sedmém místě poslední stranou, která by se probojovala do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR). 
TOP 09 a STAN by nepřekročily pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do PS PČR.  
 
27. dubna zrušil pražský městský soud rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat fyzika 
Ivana Ošťádala a uměleckého historika Jiřího Fajta profesory. Podle soudu není v pravomoci žádného 
orgánu moci výkonné posuzovat splnění podmínek pro profesuru poté, co již proběhlo řádné řízení o 
jmenování profesorem. Prezident tak má o věci znovu rozhodnout, neváže ho však žádná konkrétní 
lhůta. 
 
28. dubna oznámilo nově vzniklé moravské hnutí Moravské zemské hnutí, že na podzim se zúčastní 
komunálních i senátních voleb. Hnutí se odtrhlo od strany Moravané, protože nesouhlasilo se 
spoluprací s SPD. Hnutí mělo dnes v Brně svůj první sněm, kde byl do jeho čela zvolen učitel Ondřej 
Hýsek.  
 
Telegraficky  

- Dne 26. dubna poslal kardinál Dominik Duka rezignační dopis papeži do Vatikánu.  
- Dne 27. dubna se stal novým ředitelem Nemocnice Na Bulovce František Novák. 
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