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Událost týdne:  
12. července získala menšinová koaliční vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) důvěru 
Poslanecké sněmovny PČR. Pro vznik vlády hlasovalo 105 poslanců ANO, ČSSD a KSČM, proti jich 
bylo 91. Chyběli čtyři poslanci, a to Petr Pávek (STAN), Jiří Mašek (ANO), bývalý úřadující předseda 
ČSSD Milan Chovanec (ČSSD) a Zdeněk Ondráček (KSČM). Vznik nové vlády s podporou komunistů 
označuje opozice za konec prvního období České republiky. Chovanec ráno na svém Facebookovém 
profilu oznámil, že se hlasování nezúčastní, protože odmítá podpořit vládu ANO a ČSSD. Ondráček 
uvedl, že se zdržel hlasování, protože se neztotožnil s programovým prohlášením vlády.  
 
9. července rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO), která od svého jmenování do 
funkce čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Oficiální rezignační dopis 
předala do rukou premiéra Andreje Babiše (ANO) následující den. Babiš posléze oznámil, že požádá 
prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti. Podle opozice 
je varující a absurdní, aby trestně stíhaný člověk stál v čele ministerstva spravedlnosti. Babiš je 
trestně stíhán v souvislosti s dotačním podvodem. Babiš v reakci navrhl jmenovat ministrem 
spravedlnosti právníka a dosavadního místopředsedu Legislativní rady vlády Jana Kněžínka, který byl 
následující den prezidentem jmenován do funkce.   
 
10. července jmenoval prezident Miloš Zeman 40 nových soudců. Zeman v proslovu řekl, že „zatímco 
ministři přicházejí a odcházejí, soudní soustava zůstává“. Posléze nově jmenované soudce vyzval, aby 
nevynášeli informace o kauzách dříve, než bude vynesen rozsudek, a to navzdory tlaku novinářů.  
 
11. července podepsali předseda hnutí ANO, premiér Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček 
vládní koaliční smlouvu. Dokument už v předchozích týdnech podepsali poslanci obou stran. Tentýž 
den také podepsali zástupci KSČM a ANO dohodu o toleranci vlády. Podle jejího znění by KSČM při 
hlasování o důvěře měla kabinet podpořit a neměla by v době její platnosti vyvolat hlasování o 
vyslovení nedůvěry vládě.  
 
12. července zveřejnila agentura Centrum pro výzkum veřejného mínění červnový volební průzkum, 
podle kterého by volby do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR) vyhrálo hnutí ANO s 31 %. Druhá by 
skončila ODS se 14 % a třetí ČSSD s 11 %. Do PS PČR by se nedostaly STAN ani TOP 09.  
 
12. července vystoupil prezident Miloš Zeman na summitu NATO. Varoval spojence před opakovanou 
studenou válkou s Ruskem, se kterým je dle něj komunikace sice složitá, ale potřebná. Potvrdil 
závazek ČR vůči NATO zvýšit výdaje na obranu na 2 % a posílit zahraniční mise v Afghánistánu a Iráku.  
 
13. července informoval server ČTK s odvoláním na Mladou frontu Dnes, že olomoucký hejtman 
Ladislav Okleštěk (ANO) zůstane ve vedení kraje a zároveň si ponechá poslanecký mandát. Kumulaci 
funkcí kritizuje zejména opozice.  
 
14. července se konal sjezd strany SPD, na kterém předseda Tomio Okamura obhájil svůj post, když 
obdržel 99 % hlasů registrovaných delegátů. Místopředsednické posty obhájili Radim Fiala, Jaroslav 
Holík a Radek Rozvoral. Místo Miroslava Roznera, který se rozhodl opětně nekandidovat, byl zvolen 
Radovan Vích. Sjezdu se měl zúčastnit i prezident Miloš Zeman, který se na poslední chvíli omluvil. 
Poslal pouze videozdravici, ve které doporučil delegátům sjezdu volit ty, kteří už za sebou mají 
úspěch. 
 
15. července odmítnul premiér Andrej Babiš (ANO) žádost italského premiéra Giuseppe Conteho, jenž 
se obrátil na státy EU o pomoc při rozdělení 450 migrantů. Ti se dostali k italským břehům, avšak 
Itálie je odmítla pustit na pevninu. Babiš řekl, že ČR žádné migranty nepřijme. Dodal, že na Evropské 
radě byl prosazen dobrovolný princip relokace migrantů. Stejně se k žádosti postavil i ministr vnitra a 
pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). 
 
Telegraficky  

- Dne 9. července se sešlo nejužší vedení strany ČSSD a odsouhlasilo europoslance Miroslava 
Pocheho jako jediného možného kandidáta na post ministra zahraničí. 

mailto:info@cevro.cz

