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Událost týdne:   
1 . ledna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Českou televizi, že nevylučuje 
možnou rekonstrukci koaliční vlády ANO a ČSSD. Změny požadují zejména komunisté, o jejichž 
podporu se kabinet opírá. Ti nejsou spokojeni s prací ministrů dopravy Dana Ťoka (za ANO) a 
zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Sám Babiš připustil, že Ťok by měl „ přitvrdit“ .  O dva dny 
později oznámil Babiš po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem, že spolu 
nemluvili o možné přestavbě dosavadní vlády. Případné změny by nastaly až ve druhém 
čtvrtletí tohoto roku.  
 
1 . ledna potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO) svoji kandidaturu na předsedu hnutí ANO na 
únorovém sjezdu hnutí. Babiš dále uvedl, že hodlá podpořit dosavadního prvního 
místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka  při obhajobě jeho stranické funkce. 
 
1 . ledna přednesli novoroční projev předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček 
(ANO) a předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera (ODS). Vondráček ve svém projevu ocenil občany, 
ale varoval před zneužitím svobody slova. Kubera vybídl k větší slušnosti, pokoře a úctě k práci 
druhých, stejně jako k většímu sebevědomí a víře ve vlastní schopnosti . 
 
3. ledna oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po novoročním obědě s prezidentem Milošem 
Zemanem, že následující víkend hodlá vyrazit na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie. 
Setkat by se měl s indickým premiérem Naréndrou Módím. Babiše by měla na cestě doprovodit 
podnikatelská delegace, do které se podle tiskové mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Evy 
Veličkové přihlásilo 57 zástupců firem.  
 
3. ledna uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) , že pro ČR a pro ministerstvo bude v roce 
2019 mimo jiné důležité hájit hodnoty, na kterých tuzemská společnost od roku 1989 stojí.  Za 
hlavní priority rezortu zahraničí v roce 2019 označil  hájení zájmů občanů, posilování bezpečnost i 
a zvyšování ekonomické prosperity. 
 
3. ledna uvedla Univerzita Karlova v t iskové zprávě, že hodlá ocenit bývalého německého 
prezidenta Joachima Gaucka mezinárodní cenou Karla IV., kterou uděluje společně s  hlavním 
městem Praha. Měl by se tak stát sedmým nositelem této ceny od roku 1993.  
 
4. ledna uvedl český velvyslanec v Británii Libor Sečka, že české firmy by se neměly soustředit 
jen na okamžik brexitu, ale měly by začít hledat i nové příležitosti, jak obchodovat s Británií 
poté, co se situace v souvislosti s jejím odchodem z EU uklidní . Dle Sečky mají české firmy co 
nabídnout zejména v oblasti moderních technologií. Dále vyjádřil naději, že brexit nic nezmění 
na přístupu britských úřadů k  českým studentům, kteří studují na vysokých školách v  Británii.  
 
4. ledna uvedl český velvyslanec při EU Jakub Dürr, že nesouhlasí s krit ickým postojem 
předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera k rumunskému předsednictví v EU, které 
začalo k 1 . lednu letošního roku. Připravenost Rumunska zpochybnil i rumunský prezident Klaus 
Iohannis, krit ik současné rumunské vlády. Podle Dürra čeká rumunské předsednictví složitý 
úkol v souvislosti s brexitem a s nadcházejícími eurovolbami v květnu 2019. 
 
6. ledna připustil exprezident Václav Klaus, že by v  budoucnu mohl opět kandidovat na 
prezidenta ČR, nicméně se domnívá, že je to spíš úkol pro nové generace. Dále zkrit izoval vládu 
současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Dle jeho názoru vláda postrádá koncepci. Za 
největší bezpečnostní problém považuje Ukrajinu, která je podle něj západem ,,ponoukána“  
provokovat Rusko a jejího prezidenta Vladimira Putina.  
 
6. ledna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO)  v České televizi, že čínský velvyslanec Čang Ťien-min 
lhal ohledně jejich předvánoční schůzky. Dle Babišova tvrzení česká vláda ani český stát 
nepochybily, jedná-l i se o varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost před použitím softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.  
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