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Událost týdne:  
30. dubna jmenoval prezident Miloš Zeman ministryní spravedlnosti Marii Benešovou, ministrem 
průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a ministrem dopravy Vladimíra Kremlíka (všichni za ANO). 
Ve funkcích tak nahradili Jana Kněžínka, Martu Novákovou a Dana Ťoka (všichni za ANO). 
Novými místopředsedy vlády se stali Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). O 
místopředsednický post přišel Richard Brabec (ANO), který ale nadále zůstává ministrem 
životního prostředí.  
 
29. dubna ukončila poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková na vlastní žádost členství v ODS. 
Učinila tak na zasedání olomoucké buňky strany. Zahradníková v polovině dubna vystoupila 
z poslaneckého klubu poté, co byl Václav Klaus mladší vyloučen z ODS a následně poslanci 
odvolán z čela školského sněmovního výboru. Zahradníková s takovým jednáním nesouhlasila. 
Pro ČTK uvedla, že v budoucnu zvažuje spolupráci s Klausem mladším.  
 
29. dubna se na Staroměstském náměstí v Praze sešlo zhruba 15 tisíc demonstrujících, kteří 
protestovali proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a Marii Benešové (za ANO), jež měla být 
následující den jmenována ministryní spravedlnosti. Spolek Milion chvilek, který demonstraci 
pořádal, se obává, že změna v čele ministerstva spravedlnosti může vést k ohrožení nezávislosti 
justice. Spolek ohlásil, že v demonstracích bude pokračovat, nastoupí-li Benešová do funkce. 
Babiš v reakci uvedl, že lidé mají právo vyjádřit svůj názor, odmítnul však, že by existovala 
jakákoliv souvislost mezi jmenováním Benešové a vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo, ve které byl 
nedávno policií navržen k obžalobě.  
 
30. dubna oznámila šestice senátorů z klubu Senátor 21, že už má hotovou ústavní žalobu na 
prezidenta Miloše Zemana. Žaloba popisuje sedm Zemanových činů, které podle tvůrců žaloby 
hrubě porušily ústavu. Hlavní iniciátor žaloby a předseda klubu Senátor 21 Václav Láska uvedl, 
že cílem žaloby není sesadit prezidenta, ale stanovit mantinely pro výkon jeho mandátu.  
 
2. května podepsal prezident Miloš Zeman novelu zákona z dílny KSČM, podle které budou 
církve od příštího roku hradit daň z peněžitých náhrad, které dostávají od státu za majetek 
nevydaný v restitucích. Zdanění církevních restitucí může ještě zabránit Ústavní soud ČR. 
Novelu hodlá napadnout část senátorů a poslanců, kteří ji pokládají za protiústavní.  
 
2. května zveřejnil deník Lidové noviny rozhovor s novou ministryní spravedlnosti Marií 
Benešovou (za ANO), ve kterém uvedla, že by ráda zeštíhlila soustavu státních zastupitelství a 
soudů. Změna by vedla ke zrušení vrchních státních zastupitelství i vrchních soudů v Praze a 
Brně. Část pravomocí by přešla na krajské žalobce a soudce. Ministryně si hodlá nechat 
zpracovat analýzu od obou současných vrchních žalobců Lenky Bradáčové a Iva Ištvana, jejichž 
místa by při případné reformě zanikla. Soudcovská unie zeštíhlení justiční soustavy nevyloučila, 
žádá však hloubkovou analýzu a odbornou diskusi. Zrušení vrchních soudů by vyžadovalo 
změnu ústavy, a tedy i získání ústavní většiny v obou komorách Parlamentu ČR. 
 
3. května uvedl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček po jednání s autory petice za 
odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), že nehodlá ukončit Staňkovo vládní 
angažmá. Hamáček by upřednostnil rychlé vypsání konkurzů na ředitele Národní galerie Praha 
a Muzea umění Olomouc. Petice, kterou podepsalo přes 5 tisíc lidí, kritizuje způsob odvolání 
jejich dosavadních ředitelů Jiřího Fajta a Michala Soukupa.  
 
3. května informoval server ČT24, že nově jmenovaný ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) 
odvolal dosavadního šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupu a od 6. května ho 
nahradil Pavolem Kováčikem, který působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Kroupa podle svých slov odešel z vedení ŘSD dobrovolně kvůli únavě.  
 
Telegraficky    
- Dne 2. května složil senátorský slib nově zvolený senátor za Prahu 9 David Smoljak (za  

STAN). 
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