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Událost týdne:  
21. dubna se konal sjezd KSČM, na kterém si strana volila svoje vedení. Ve druhém kole byl opětovně 
zvolen předsedou strany Vojtěch Filip, který obdržel 165 hlasů. Filip po zvolení oznámil, že bude 
pokračovat ve vládním jednání s ANO a ČSSD. Jeho soupeřem byl stranický místopředseda Josef 
Skála, který obdržel 143 hlasů. Ten však neuhájil ani svoje místopředsednické křeslo. Vedení strany 
opustil i Jiří Dolejš. Prvním místopředsedou naopak zůstane Petr Šimůnek, nově se místopředsedy 
stali i poslanec Stanislav Grospič, právník a podnikatel Václav Ort a europoslankyně Kateřina 
Konečná. Na sjezdu KSČM vystoupil prezident Miloš Zeman, jenž se tak stal prvním prezidentem, 
který se od sametové revoluce zúčastnil sjezdu komunistické strany. Ve svém projevu označil tzv. 
„Vítězný únor“ za prohraný únor, jelikož vytvořil monopol moci. Krátce se zmínil o vládním jednání 
mezi ANO, ČSSD s podporou KSČM. Nabádal stranu, aby byla trpělivá a hned zkraje si nekladla příliš 
vysoké nároky.  
 
16. dubna uvedl premiér v demisi Andrej Babiš, že spojenecký útok USA, Velké Británie a Francie 
v Sýrii má odstrašit nepřátele od používání chemických zbraní. Babiš zprvu útok označil za 
nevyhnutelný, následující den ale řekl, že zásah nic neřeší. ODS a TOP 09 ho kriizují kvůli jeho 
nejednoznačnému postoji.   
 
17. dubna rezignoval ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michal Murín po 
několikatýdenním tlaku ze strany premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), který dříve oznámil úmysl 
Murína funkce dočasně zbavit. O dva dny později Babiš avizoval, že nový ředitel GIBSu vzejde 
z výběrového řízení. Ve stejný týden hlasovala Poslanecká sněmovna PČR o šéfovi sněmovní komise 
pro kontrolu činnosti GIBS. Volbu vyhrál Jan Mašek (ANO) před Zuzanou Majerovou Zahradníkovou 
(ODS) a Mikulášem Ferjenčíkem (Piráti).   
 
18. dubna jednali na Pražském hradě zástupci čínské státní firmy CITIC Group s prezidentem Milošem 
Zemanem. Prezidentům mluvčí Jiří Ovčáček po schůzce uvedl, že tématem jednání byly investiční 
plány společnosti v ČR. CITIC Group by se měla stát akcionářem skupiny CEFC Europe, v jejímž čele 
stojí Jaroslav Tvrdík. 
 
18. dubna zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum zabývající se postojem 
Čechů vůči cizincům. Z průzkumu vyplývá, že zhruba 58 % Čechů vidí nově příchozí občany jiných 
národností jako problém, což je o šest procentních bodů méně, než předchozí rok. Zhruba 64 % 
Čechů se podle průzkumu domnívá, že cizinci dlouhodobě pobývající v ČR jsou příčinou nárůstu 
kriminality.  
 
19. dubna informoval premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), že tajné služby ani bezpečnostní úřady 
nemají podezření, že by se cizí společnosti jakýmkoliv způsobem snažily ovlivnit nedávné volby v ČR. 
Během interpelací slíbil poslankyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09), že nechá prověřit, zda se 
na volební kampani v ČR podílela britská společnost Cambridge Analytica, která nečestně získala 
informace zhruba 50 milionů uživatelů sociální sítě Facebook, a mimo jiné je využila při vývoji 
softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa. 
 
20. dubna oznámili zástupci ČSSD, že budou pokračovat ve vládním jednání s hnutím ANO. Rozhodlo 
o tom předsednictvo strany. Hnutí ANO se vzdalo křesla ministerstva vnitra ve prospěch ČSSD, které 
bylo jednou z příčin krachu minulého jednání. ANO dále nabídlo ČSSD ministerstvo sociálních věcí, 
zemědělství, kultury a buď obrany, nebo zahraničí. Předseda ČSSD Jan Hamáček dále zdůraznil, že o 
uzavření vládní spolupráce budou rozhodovat ještě další aspekty, například pojistka zajišťující, že 
ČSSD nebude přehlasována.  
 
Telegraficky  

- Dne 17. dubna podepsali předseda ODS Petr Fiala a předseda Strany soukromníků Petr Bajer 
rámcovou smlouvu o spolupráci v podzimních komunálních a senátních volbách.  

- Dne 18. dubna přijal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě amerického velvyslance Stephena 
Kinga.  
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