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Událost týdne:  
9. dubna konstatoval Ústavní soud (ÚS), že bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) porušil 
práva údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina tím, že ho vydal do USA, aniž by počkal na definitivní 
vyřešení jeho žádosti o azyl, včetně soudního přezkoumání. Prezident Miloš Zeman následně ocenil 
rozhodnutí ÚS. Podle Zemana se Pelikán podbízel zahraniční velmoci. Nikulin je od loňského roku v USA, 
kde ho čeká soud. Podle tamních úřadů ukradl data z desítek milionů on-line účtů významných společností. 

10. dubna informoval server ČTK s odvoláním na informaci Hospodářských novin, že se poslanec Václav 
Klaus mladší (nezařazený) chystá po vyloučení z ODS založit novou stranu, kterou představí po evropských 
volbách. Podle serveru Blesk.cz by ve straně měl působit i Klausův otec a exprezident Václav Klaus starší.  

10. dubna informoval server ČTK, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dva týdny po svém vítězství 
ve volbách soukromě navštívila Prahu. Povečeřela s bývalým ministrem zahraničí a čestným předsedou 
TOP 09 Karlem Schwarzenbergem. Setkala se také s ředitelem Knihovny Václava Havla Michaelem 
Žantovským. S odvoláním na informaci deníku Blesk také navštívila koncert amerického zpěváka Boba 
Dylana v Lucerně.  

10. dubna oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem, že mu navrhl 
jmenovat místo Marty Novákové (za ANO) ministrem průmyslu a obchodu místopředsedu vládní Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka. Ministrem dopravy by se pak mohl stát místo odstupujícího Dana 
Ťoka (za ANO) náměstek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík. Dle Babiše 
prezident se změnami souhlasí.  

10. dubna oznámila mluvčí Pirátů Karolína Sadílková, že Piráti vyzvali Evropskou komisi, aby zveřejnila 
výsledky auditu, který provedla v souvislosti s údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a 
dotacemi EU pro společnost Agrofert, kterou Babiš dal do svěřenského fondu. Nestane-li se tak, chtějí 
Piráti záležitost projednat na schůzi Poslanecké sněmovny v následujícím týdnu.   

11. dubna informoval server ČTK, že vláda chce potřetí navrhnout ředitele Bezpečnostní informační služby 
(BIS) Michala Koudelku na jmenování do generálské hodnosti. Předchozí rok prezident Miloš Zeman odmítl 
Koudelku dvakrát povýšit, BIS opakovaně kritizoval. Vláda návrh zdůvodňuje vysokými profesními a 
osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých BIS pod jeho vedením dosahuje.  

13. dubna byl novým předsedou STAN na sněmu hnutí zvolen poslanec a starosta Kolína Vít Rakušan. 
Rakušan neměl protikandidáta. Pro jeho zvolení hlasovalo téměř 94 % delegátů. Rakušan ve svém projevu 
uvedl, že hodlá STAN dovést k vládnímu angažmá. Podle něj by hnutí také mělo vyhrát v krajských volbách. 
V čele strany nahradil Petra Gazdíka, který již dopředu avizoval, že nehodlá znovu o předsednický post 
usilovat. Prvním místopředsedou hnutí se stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský. Na přání Rakušana 
byl Gazdík zvolen místopředsedou hnutí. Místopředsednické posty obhájili i Věra Kovářová a Radim Sršeň. 
Delegáti se na sněmu shodli, že v komunálních volbách by nově mělo být umožněno volit i starším 16 let.   

13. dubna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Lidové noviny, že uvažuje o zřízení postu 
vicepremiéra pro ekonomiku. Ministrů by bylo stejně, navýšil by se počet místopředsedů vlády. 
V současném kabinetě je prvním místopředsedou vlády ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a 
místopředsedou vlády je ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Třetím by pak mohl být Karel 
Havlíček, potenciální nástupce ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO), která dříve 
v tomto týdnu odstoupila.  

14. dubna informoval server ČTK, že prezident Miloš Zeman se na nadcházející cestě do Číny, která 
proběhne od 24. do 29. dubna, setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Zeman má také v plánu 
zúčastnit se summitu k tzv. nové Hedvábné stezce. Návštěva Číny včetně její přípravy by měla vyjít na 
8,9 mil. Kč.  

Telegraficky  

- Dne 13. dubna byl v doplňujících senátních volbách v Praze 9 ve druhém kole zvolen scénárista a 

zastupitel pražské Vinoře David Smoljak (za STAN).  
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