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Událost týdne:  
7. července uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), že prokáže-li se, že ministryně spravedlnosti Taťána 
Malá (ANO) opsala části své diplomové práce, měla by odstoupit. Babiš dodal, že Malá předstoupí 
následující týden v pondělí před poslanecký klub ANO, kde bude situaci vysvětlovat. Malá čelí 
podezření, že opisovala ve svých dvou diplomových pracích z roku 2005 a 2011.   

2. července zveřejnila agentura STEM výsledky průzkumu mapujícího podporu českých občanů 
členství v EU. Pro opětovný vstup do EU by hlasovalo 53 % respondentů, což je nejvíce od roku 2011, 
kdy se pro vstup do EU vyjádřilo 49 % dotázaných. 47 % respondentů by bylo proti vstupu do EU. 
Nejnižší podpora veřejnosti pro vstup do EU byla v roce 2015 a 2016, kdy „pro“ hlasovalo jen 38 % 
dotázaných.  

3. července oznámili zástupci Pirátů, že spustili nové webové stránky svého poslaneckého klubu, na 
kterých se zobrazují kromě aktivit klubu také příjmy a výdaje poslanců. Web dále zobrazuje i výkazy 
práce. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše mají voliči právo vědět, na čem zvolení poslanci pracují a 
jestli plní svoje sliby.  

4. července odvolal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ředitele Nemocnice Na Bulovce 
Františka Nováka. Vojtěch zdůvodnil svůj krok tím, že považuje za nepřijatelné, aby ředitelem 
nemocnice byla trestně stíhaná osoba. Novák byl obviněn v rozsáhlé kauze za manipulaci s veřejnými 
zakázkami. Koncem června policie zasahovala v nemocnici v souvislosti se zadáváním zakázek na 
dodávky služeb. Novák byl na místě zadržen, avšak později propuštěn. 

4. července zveřejnila agentura ČTK informaci, že ČR koncem června neuspěla s kasační stížností 
před lucemburským Nejvyšším soudem, kterou podala proti loňskému verdiktu, podle nějž může 
společnost Diag Human po ČR vymáhat přes 13,5 miliardy korun. Informaci potvrdilo serveru 
Hlídacípes.org i ministerstvo zdravotnictví, které ve sporu zastupuje stát. ČR dle rezortu zdravotnictví 
zvažuje možnost opravného prostředku před mezinárodním soudem. V 90. letech usilovala Diag 
Human o obchodování s krevní plazmou z českých transfuzních stanic, avšak po nepříznivém výroku 
tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara o Diag Human z obchodu sešlo. ČR tehdy musela 
zaplatit společnosti, jež aktuálně sídlí v Lichtenštejnsku, 327 milionů korun za poškození dobrého 
jména. Diag Human se s ČR soudí v několika zemích a požaduje miliardy korun za údajně ušlý zisk. Na 
rozdíl od Lucemburska, v Rakousku, Švýcarsku, Francii či Nizozemsku společnost u soudů neuspěla.  

6. července uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání v Karlových Varech s polským premiérem 
Taddeuszem Morawieckým, že Polsko se stalo druhým největším obchodním partnerem ČR, čímž 
přeskočilo Slovensko. Čtyřmi největšími partnery ČR jsou Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko.  

7. července oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), že ANO a ČSSD podepíší koaliční smlouvu 10. 
července. Ve stejný den by měla proběhnout i schůzka s KSČM, na níž by měla být podepsána 
dohoda o toleranci koaliční vlády ze strany komunistů. Následující den, tj. 11. července, by měla tato 
vláda požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu PČR. Babiš věří, že vláda tentokrát důvěru získá.  

7. července označil kardinál Dominik Duka požadavek KSČM na zdanění církevních restitucí za 
skandální. Duka věří, že veřejné mínění, ani svědomí poslanců a české justice nedopustí, aby takový 
zákon prošel. KSČM podmínila podporu menšinové vlády ANO a ČSSD i zdaněním církevních restitucí.  

Telegraficky  
- Dne 3. července odvolala pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) ředitelku magistrátu Martinu 

Děvěrovou. 
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