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Událost týdne:  
17. března oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) po jednání poslaneckého klubu ANO, že 
klub souhlasí s jednáním o menšinové vládě s ČSSD za podpory KSČM. Zástupci hnutí ANO 
uvedli, že by ČSSD mohla dostat čtyři ministerská křesla, z toho jeden tzv. silový resort. Předseda 
ČSSD Jan Hamáček předchozí den uvedl, že ČSSD se chce ucházet o pět ministerských křesel. O 
jaká ministerstva by se mělo jednat strana ještě neprodiskutovala, ale ráda by získala ta, která 
jsou blízká jejímu programu, nebo ta, kde má hnutí ANO střet zájmů. Podle Hamáčka by se 
ministry měli stát členové strany, kteří nejsou zároveň poslanci.  
 
13. března zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, z něhož vyplývá, 
že z nejvyšších ústavních činitelů lidé nejvíce důvěřují předsedovi Ústavního soudu Pavlu 
Rychetskému a prezidentu Miloši Zemanovi. Oběma důvěřuje zhruba 50 % lidí. Naopak nejmenší 
důvěře se z vrcholných státních představitelů těší šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav 
Kalousek (10 %).  
 
14. března se setkal britský ministr pro brexit David Davis s premiérem v demisi Andrejem 
Babišem (ANO) a ministrem zahraničí v demisi Martinem Stropnickým (ANO). Tématem schůzky 
bylo uspořádání vztahů mezi EU a Velkou Británií po jejím vystoupení z Unie. Babiš v tiskové 
zprávě uvedl, že sice lituje odchodu Británie, ale respektuje jej a doufá, že Británie a ČR nadále 
zůstanou významnými partnery.  
 
15. března se zúčastnili studenti zhruba 300 vysokých a středních škol půlhodinové výstražné 
stávky na obranu společenských a ústavních hodnot a na protest proti výrokům prezidenta 
Miloše Zemana v jeho inauguračním projevu, ve kterých napadl nezávislá média. Ve svých 
projevech kritizovali studenti za přístup k ústavě také premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). 
 
15. března se ohradil prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov proti výroku Institutu Václava 
Klause, který předešlý týden zkritizoval Zemanův inaugurační projev, v němž zaútočil na 
miliardáře Zdeňka Bakalu vlastnícího několik českých médií. Zeman uvedl, že jej kritika „hluboce 
urazila“. Bakalu vidí jako celostátní problém. Studenty, kteří proti němu demonstrovali v týž den, 
označil za „chudáčky“ demonstrující za „Kalouskovu televizi“.  
 
17. března se vrátili z Číny hradní kancléř Vratislav Mynář, poradce prezidenta Martin Nejedlý a 
zástupce čínské společnosti CEFC pro Evropu Jaroslav Tvrdík, kteří měli za cíl ověřit informaci o 
zadržení šéfa CEFC Jie Ťien-minga, který je zároveň poradcem prezidenta Miloše Zemana . 
Mynář informoval, že nejdříve informace z výpravy předá Zemanovi a až počátkem následujícího 
týdne bude informovat veřejnost.  
 
17. března odmítl ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář na dotaz 
serveru ČTK a v reakci na vyjádření ruského ministerstva zahraničí, že by otravná látka Novičok, 
kterou byli ve Velké Británii otráveni ruský tajný agent Sergej Skripal a jeho dcera, mohla 
pocházet z ČR. V ČR se taková látka vyskytuje jen ve velmi malém množství a výhradně pro 
laboratorní účely. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO) a ministr zahraničí Martin 
Stropnický (ANO) také odmítly, že by Novičok pocházel z ČR.  
 
Telegraficky  

- Dne 14. března schválila vláda v demisi novelu služebního zákona.  
- Dne 15. března informoval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) poslance sněmovního 

bezpečnostního výboru, že zprostí ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala 
Murína funkce.   

- Dne 16. března zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum, podle kterého jsou 
tři pětiny Čechů spokojeny s fungováním demokracie v ČR.  
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