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Událost týdne:  
5. dubna oznámili předsedové stran ČSSD a hnutí ANO Jan Hamáček a Andrej Babiš po 
několikatýdenním jednání o vládě, že strany nevytvoří vládní koalici. Hamáček uvedl, že ANO 
nepřistoupilo na žádnou z variant, která by nepočítala s předsedou ANO Babišem na postu 
premiéra. To však ČSSD odmítá kvůli Babišově trestnímu stíhání. Babiš řekl, že ANO se ČSSD 
snažilo co nejvíce vyjít vstříc a nabídlo jí pět ministerských křesel, ČSSD ale trvala na zisku 
ministerstva vnitra pro Hamáčka. Rezortu vnitra se ANO vzdát odmítlo. Předchozí den se ještě 
vyjednavači obou stran shodli na kompromisní variantě zrušení karenční doby i na předběžné 
podobě daní, čímž se ztratily zásadní programové neshody obou stran.  
 
2. dubna uložil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí pokutu 
nakladatelství Olympia za propagaci knihy prezidenta Miloše Zemana v době předvolební 
kampaně. Nakladatelství odmítlo, že by propagace knihy byla součástí kampaně. Výše pokuty 
činí 40 tisíc korun.   
 
3. dubna předala firma Agpi zástupcům Muzea romské kultury vepřín v Letech u Písku, na jehož 
místě dříve stál romský koncentrační tábor. Ředitelka muzea Jana Horváthová oznámila, že 
vepřín by měl být zbourán do konce roku. Na jeho místě vznikne památník romského holokaustu.  
 
4. dubna zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění březnový průzkum, 
zabývající se hodnocením působení Miloše Zemana na postu prezidenta. 62 % dotázaných 
kladně hodnotilo Zemanův kontakt s občany i to, že se zabývá jejich problémy. Naopak 57 % 
dotázaných kritizovalo, že Zeman nerespektuje vážnost úřadu.   
 
5. dubna schválil Senát PČR návrh Jiřího Dienstbiera (ČSSD), který chce nahradit dvoukolový 
způsob voleb do horní komory jednokolovým podle australského vzoru. Lidé by tak na jednom 
lístku stanovili pořadí kandidátů a hlasy neúspěšných kandidátů by se připočítaly těm úspěšným. 
Kritika se ozývala zejména ze strany ODS, která má obavu, že pro voliče bude tento způsob 
volby příliš složitým.  
 
5. dubna zveřejnil server ČTK informaci, že na podzim by měl do ČR zavítat indický prezident 
Rám Náth Kóvind, a to téměř po více než dvou desítkách let. Kóvind by se měl v ČR setkat 
s předními politickými představiteli včetně prezidenta Miloše Zemana.  
 
6. dubna řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) pro Českou televizi, že o dalším postupu při 
sestavování vlády rozhodne hlavně prezident Miloš Zeman. Pakliže by Zeman pověřil sestavením 
vlády někoho jiného z hnutí ANO, Babiš by to respektoval. Schůzku s ním už má naplánovanou na 
následující týden. Následující den Babiš uvedl, že předčasné volby nevidí jako řešení nastalé 
situace. Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že bude-li premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) 
opětovně pověřen Zemanem k sestavení vlády, bude s ním KSČM připravena jednat o programu. 
Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) reagoval na krach vládního jednání 
oznámením, že nechce být v další vládě. Skončit chce i jako poslanec, zatím ale neoznámil kdy. 
S hnutím ANO se názorové rozchází. Řadovým členem však zůstane. 
 
Telegraficky  

- Dne 4. dubna se stal někdejší disident a diplomat Martin Palouš novým členem Rady Ústavu pro 
studium totalitních režimů.  

- Dne 5. dubna neschválil Senát PČR obnovení práva obcí zakazovat pobyt za přestupky.  
- Dne 7. dubna se konal sjezd ČSSD, na kterém si delegáti volili řadové místopředsedy.  
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