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Událost týdne:  
17. dubna navrhla policie obžalovat premiéra Andreje Babiš (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy 
Čapí hnízdo. Návrh nejdříve musí posoudit státní žalobce. Pár dní na to Babiš pro deník Mladá fronta 
Dnes uvedl, že pokud ho státní žalobce v kauze obžaluje, nehodlá rezignovat na premiérský post. 
Zopakoval, že dle jeho názoru se jedná o politický proces. Babiš je obviněný z dotačního podvodu a z 
poškození finančních zájmů EU.  

15. dubna složil končící ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) poslanecký mandát. V Poslanecké sněmovně 
PČR ho nahradí bývalá starostka Rotavy na Sokolovsku Iva Kalátová. Týž den prezident Miloš Zeman 
přijal na Pražském hradě kandidáty na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a ministra průmyslu a 
obchodu Karla Havlíčka, který by měl ve funkci nahradit Martu Novákovou (za ANO). Po schůzce Zeman 
uvedl, že s oběma kandidáty souhlasí a do funkcí je jmenuje 30. dubna.  

16. dubna oznámil poslanec a nový předseda STAN Vít Rakušan skrz svůj facebookový profil, že hodlá 
k 24. červnu rezignovat na funkci starosty Kolína, avšak radním i zastupitelem města zůstane. Ve funkci 
starosty by jej měl vystřídat dosavadní první místostarosta Michael Kašpar (STAN).  

17. dubna uvedl ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, že 
prezident Miloš Zeman se na nadcházející cestě do Číny zúčastní jednání o nové Hedvábné stezce, 
pošesté se setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem nebo bude přítomen při zahájení veletrhu 
Beijing Expo. Zeman se též zúčastní velké recepce na českém velvyslanectví v Pekingu, která připomene 
70 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a tehdejším Československem.  

17. dubna uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na česko-vietnamském podnikatelském fóru, kterého se 
zúčastnil i vietnamský předseda vlády Nguyen Xuan Phucen, že do Vánoc by mohla začít fungovat přímá 
letecká linka mezi Prahou a Hanojí. Po schůzce s Nguynem Babiš uvedl, že by se české firmy mohly ve 
Vietnamu prosadit hlavně v těžebním nebo dopravním průmyslu.  

18. dubna odvolal ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a 
ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. S poukazem na výsledky kontrol v obou institucích 
Staněk pochyboval, že je oba ředitelé dokázali vést hospodárně.  Na Fajta Staněk podal dvě trestní 
oznámení, třetí se připravuje. Fajt i Soukup ministrovy důvody pro odvolání odmítli. Následující den 
upozornil server Aktuálně.cz na dopis, který napsali zástupci 12 zahraničních muzeí a galerií premiéru 
Andreji Babišovi (ANO), ve kterém vyjádřili svůj „údiv a ohromení“ nad odvoláním Fajta. Dokument 
podepsali ředitelé světoznámých institucí z Evropy, USA či Singapuru.  

18. dubna oznámil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), že hodlá k 30. dubnu rezignovat na 
ministerský post. Jako důvod uvedl, že nikdy netoužil po politické kariéře a že rezignaci zvažoval již 
delší dobu. Ve funkci ho má nahradit poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová, 
kterou nominoval premiér Andrej Babiš (ANO). Kancelář prezidenta republiky už potvrdila, že ji 
prezident do funkce jmenuje. Část opozice pokládá odchod Kněžínka za vynucený a výměnu dává do 
souvislosti s kauzou Čapího hnízda, v níž předseda vlády čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby. 
Následující den vyzvala Soudcovská unie vládní představitele, aby lépe vysvětlili odchod Kněžínka.  

18. dubna oznámil předseda ODS Petr Fiala v televizi Nova, že poslankyně Zuzana Majerová 
Zahradníková prostřednictvím SMS předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi potvrdila, že 
odejde z klubu. Zahradníková nehlasovala pro odvolání Václava Klause mladšího z čela sněmovního 
školského výboru. Později pro televizi Nova uvedla, že hodlá vystoupit z poslaneckého klubu ODS.  

21. dubna napadli dva muži poslance Dominika Feriho (TOP 09) na koštu vín v obci Boršice na 
Uherskohradišťsku. Feri byl s řeznou ránou na zádech převezen do nemocnice. Policejní mluvčí Vladislav 
Malcharczik pro server ČTK uvedl, že policie zatím po pachatelích pátrá.  

Telegraficky   
- Dne 17. dubna jmenoval prezident Miloš Zeman 24 nových soudců.  

- Dne 17. dubna odvolali poslanci na návrh ODS poslance Václava Klause mladšího (nezařazený) ze 

školského výboru, který vedl. 
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