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Událost týdne:  
24. července vyhověl Nejvyšší soud (NS) dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System 
Josefa Monsporta, podle kterého musí bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System sdružení ve 
družstvu Svatopluk do měsíce vyklidit byty v osmi domech (60 rodin) v Horoměřicích u Prahy, neboť 
se jedná o majetek spadající do konkurzní podstaty. Obyvatelé si byty sami dostavěli po té, co 
společnost H-System v roce 1997 zkrachovala. NS jako důvod svého rozhodnutí uvedl, že nájemní 
smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů byly neplatné a že družstvo šlo samo do rizika, když pro 
své plány nemělo souhlas konkurzního soudu. Proti rozhodnutí se postavil prezident Miloš Zeman, 
který prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka oznámil, že má v plánu sejít se s předsedou NS 
Pavlem Šámalem. Ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že 
rozhodnutí soudu respektuje, ale je mu z něj „lidsky zle“. Pro nejvíce zasažené obyvatele Horoměřic 
vyhradil Hamáček 17 bytů ministerstva vnitra. Následující den oznámilo družstvo Svatopluk, že podá 
stížnost k Ústavnímu soudu. Koncem týdne se s členy družstva sešel i premiér Andrej Babiš (ANO) a 
oznámil, že se vláda bude případem zabývat také.   
 
23. července poslal Miroslav Kalousek (TOP 09) prostřednictvím svého právníka požadavek na 
omluvu premiérovi Andrej Babišovi (ANO). Babiš by se měl dle Kalouska omluvit za urážlivé výroky, 
které vyřkl během jednání Poslanecké sněmovny PČR o důvěře vládě. Babiš Kalouska označil za 
,,zloděje zlodějského‘‘, nařkl ho z opilosti, a uvedl, že ,,zabil lidi přes padáky‘‘. Babiš dopředu avizoval, 
že se omlouvat nebude.  
 
23. července se sešel premiér Andrej Babiš (ANO) s kandidátkou na post ministryně práce a 
sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Hlavními tématy jejich schůze byly penze a jejich reforma, 
čerpání peněz z EU nebo zaměstnávání. Babiš se domnívá, že postavit Maláčovou do čela 
ministerstva je dobrá volba. Prezident Miloš Zeman má Maláčovou do funkce jmenovat 30. července.  
 
24. července informovala Česká televize, že podle odborníků není diplomová práce ministra obrany 
Lubomíra Metnara (za ANO) typickým plagiátem, Metnar však v průběhu své práce dostatečně 
neodkazoval na zdroje, ze kterých čerpal. Podle vedoucí diplomové práce Dany Foriškové by měl 
Metnar odstoupit, když ze stejného důvodu v rámci předchozích dvou týdnů odešli bývalá ministryně 
spravedlnosti Taťána Malá (ANO)a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Koncem týdne 
však Metnar oznámil, že se za chyby omlouvá, ale rezignovat nehodlá. Odkázal na posudky Ostravské 
univerzity a Policejní akademie, podle nichž práce plagiátem není, ačkoliv vykazuje nedostatky kvůli 
chybějícím citacím. Za Metnara se postavil i premiér Andrej Babiš (ANO). 
 
25. července uvedl exministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD) před sněmovní vyšetřovací 
komisí k privatizaci OKD, že by ve vládě nikdy nehlasoval pro privatizaci menšinového státního podílu, 
kdyby věděl, že se těžební společnost OKD jednoho dne dostane do vlastnictví finanční skupiny 
Zdeňka Bakaly. Bakala byl jedním z 27 lidí obeslaných ke slyšení, pozvánku ale nepřevzal. Následující 
den vypovídali před komisí expremiér a později eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD), právník Radek 
Pokorný a bývalý zaměstnanec Fondu národního majetku Jan Juchelka. O dva dny později vypovídal i 
expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který uvedl, že prodej menšinového podílu OKD firmě Karbon 
Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy proběhl zákonně. Byl překvapen z následného předprodeje 
podílu Bakalovi. Komise byla založena za účelem prověření převodu státních akcií OKD do vlastnictví 
jiných osob v roce 2004.  
 
26. července informoval server IHNED.cz, že holding Agrofert získal v roce 2017 2,1 miliardy korun na 
dotacích, avšak na dani z přijmu zaplatil jen 739 milionů korun. V roce 2017 vlastnil Agrofert ještě 
premiér Andrej Babiš (ANO), kvůli zákonu o střetu zájmů však vložil své akcie do svěřeneckých fondů.  
 
Telegraficky  

- Dne 27. července oznámil ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva, že rezignuje.  
- Dne 29. července jeli prezident Miloš Zeman a jeho slovenský protějšek Andrej Kiska historickým 

vlakem z Hodonína, kde se narodil první Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, do 
Topoľčianek, aby si tak připomněli stoleté výročí od vniku Československa. Zeman 
v Topoľčiankách oznámil, že v říjnu vyznamená prvorepublikového premiéra Antonína Švehlu. 
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