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Událost týdne:  
10. dubna se sešel premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Miloš Zemanem, aby 
prodiskutovali další postup poté, co ztroskotala vládní jednání ANO a ČSSD. Babiš po schůzce 
oznámil, že mu Zeman doporučil vyjednávat o nové vládě s SPD a KSČM. Dodal, že Zeman byl 
překvapen z neúspěchu jednání s ČSSD. Případnou spolupráci s SPD a KSČM však kritizují někteří 
ministři ANO. Například ministr dopravy v demisi Dan Ťok uvedl, že v případě spolupráce s SPD a 
KSČM opustí ministerský i poslanecký post.  O dva dny později oznámil Babiš, že hnutí ANO chce 
obnovit jednání o vládní spolupráci s ČSSD. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka strana vyčká, jaké 
řešení ANO nabídne.  Babiš uvedl, že chce s ČSSD prioritně vyjednat rozdělení vládních resortů, 
neboť program možné koalice už je dohodnutý, ČSSD chce mít jistotu, že vedle vládní koalice 
nevznikne také alternativní koalice v Poslanecké sněmovně PČR. 
 
9. dubna demonstrovali lidé ve 20 městech ČR proti trestně stíhanému premiérovi v demisi Andreji 
Babišovi (ANO) a jeho vládě v demisi. V Praze se jich sešlo několik tisíc, v Brně pak zhruba dva tisíce. 
V dalších městech na akci dorazily stovky lidí.  
 
11. dubna se z iniciativy STAN sešli zástupci pětice sněmovních stran, aby prodiskutovali aktuální 
politickou situaci a průběh jednání o vládě, a aby se vzájemně informovali o svých postojích. Kromě 
STAN patřily mezi zúčastněné strany ODS, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Zástupci ČSSD nedorazili. 

11. dubna zamítla Poslanecká sněmovna PČR návrh ústavní novely KSČM, která by stranické 
přeběhlictví zákonodárců trestala ztrátou mandátu. Novela předpokládala i zánik mandátu v případě, 
že by zákonodárci byli pravomocně odsouzeni k nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin.   

11. dubna zprostil Nejvyšší správní soud pražskou soudkyni Helenu Královou kárné žaloby, která na ni 
byla podána v souvislosti s kauzou poslaneckých trafik. Doposud byla zproštěna funkce ministrem 
spravedlnosti Robertem Pelikánem (ANO), avšak k danému dni jí byl obnoven mandát a může dále 
soudit.  

13. dubna oznámil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že oslava 70. výročí vzniku Státu Izrael se 
uskuteční v reprezentativních prostorách Španělského sálu na Pražském hradě pod oficiální záštitou 
prezidenta Miloše Zemana. Doplnil, že se jedná o prezidentovo osobní rozhodnutí a o „vyjádření 
mimořádného přátelství k Izraeli“. Obecně je neobvyklé, aby prezident země zaštitoval oslavy vzniku 
jiného státu.   
 
15. dubna zveřejnila Česká televize průzkum agentury Median, ze kterého vyplývá, že tři pětiny Čechů 
se domnívají, že by prezident Miloš Zeman měl sestavením vlády pověřit někoho jiného než 
současného premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Většina lidí je toho názoru, že předčasné volby 
by se měly uskutečnit jen v případě, že budou vyčerpány všechny ostatní možnosti.  
 
15. dubna oznámil prezident Miloš Zeman v rozhlasové stanici Frekvence 1, že 28. října hodlá udělit 
státní vyznamenání bývalé ředitelce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové. Zeman 
odmítl spekulace o tom, že by Vitásková měla ve funkci nahradit hradního kancléře Vratislava 
Mynáře.  
 
Telegraficky  

- Dne 10. dubna složil poslanecký slib tajemník klubu ČSSD Roman Sklenák.  
- Dne 10. dubna oznámil kandidaturu v podzimních senátorských volbách bývalý ministr vnitra a 

senátor Jan Ruml.  
- Dne 11. dubna informoval deník Mladá fronta Dnes, že primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nebude 

v podzimních komunálních volbách svůj post obhajovat.   
- Dne 13. dubna zamítla Poslanecká sněmovna PČR návrh TOP 09, aby občanské spory u okresních 

soudů rozhodovali pouze soudci, nikoliv soudní senáty. 
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