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Událost týdne:  
27. června ustála koaliční vláda ANO a ČSSD druhé hlasování o nedůvěře. Opozici se nepodařilo 
sehnat potřebných 101 hlasů pro vyjádření nedůvěry. Pro i proti hlasovalo shodných 85 
poslanců. Kromě poslanců ANO a ČSSD vládu podpořili i poslanci KSČM. Zasedání skončilo po 
zhruba 17 hodinách ve čtyři hodiny ráno.  
 
24. června informoval iROZHLAS.cz, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) sháněl 
v minulosti informace o platech manželky ministra ČSSD nebo pracovníků České televize přes 
lobbistu Tomáše Horáčka, který je v současné době stíhaný policií. Vojtěch potvrdil, že 
Horáčkovým prostřednictvím podával žádosti o údaje na základě zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Avšak podle zveřejněných e-mailů žádal minimálně v případě České televize sám 
Vojtěch Horáčka, ať za něj žádost o údaje podá.  
 
25. června sdělil žalobce Ondřej Šťastný, že policisté, kteří v minulosti odložili oznámení syna 
premiéra Andreje Babiše (ANO) týkající se jeho nedobrovolného držení na Krymu, se mohli 
dopustit kázeňského přestupku. Podezření z trestného činu však v jejich jednání neshledal. 
Případem se v minulosti zabývala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Případ údajného 
únosu Andreje Babiše mladšího policie později znovu otevřela a nadále se jím zabývá. 
 
26. června rozhodl odvolací pražský vrchní soud, že bývalý středočeský hejtman David Rath 
půjde na sedm let do vězení. Soud ho uznal vinným v první větvi jeho korupční kauzy. Odvolací 
senát snížil Rathovi původní trest, podle kterého byl odsouzen na osm a půl roku vězení. Vedle 
trestu vězení uložil soud Rathovi desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit ve 
výkonných funkcích v samosprávě. Rath považuje sedmileté vězení za nepřiměřeně tvrdé a 
exemplární. Dle jeho názoru je patrné, že vrchní soud podlehl tlaku veřejnosti a politiků. Rath ve 
svém prohlášení dále uvedl, že se cítí být hrdý na to být odsouzen za poškozování zájmů EU. 
Podle něj je to obdoba k tomu, jak naši předci byli odsuzováni v zájmu třetí říše.  
 
27. června oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček, že strana zvažuje podání kompetenční žaloby 
na prezidenta Miloše Zemana, pokud by Zeman i nadále otálel s výměnou ministra kultury 
Antonína Staňka (ČSSD). Podle Hamáčka se ČR dostala na hranu ústavní krize. Strana by chtěla, 
aby věc byla vyřešená do konce června. Zeman odmítl jakákoliv ultimáta, podle něj by odchod 
ČSSD z vlády znamenal jen její personální rekonstrukci. Kompetenční žalobu odmítl i premiér 
Andrej Babiš (ANO).    
 
30. června zveřejnila Česká televize výsledky volebního modelu společnosti Kantar CZ, podle 
kterého by sněmovní volby v červnu vyhrálo hnutí ANO se zatím nejmenším ziskem od roku 
2016, a to s 25,5 % hlasů. Druzí by skončili Piráti s 18,5 % a třetí ODS s 13 % hlasů. V modelu již 
figurovala nově vzniklá strana Václava Klause mladšího Trikolóra, která získala 3 % hlasů. Svůj 
průzkum zveřejnila i společnost Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle kterého 
by taktéž vyhrálo volby hnutí ANO s 29 % hlasů. Druzí by skončili Piráti se 17 % a třetí ODS s 15 % 
hlasů. Podle výsledků CVVM by se do Poslanecké sněmovny PČR nedostaly STAN ani TOP 09.  
 
30. června uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Otázky Václava Moravce, že odchod ČSSD 
z vlády by znamenal de facto předčasné volby. Nemyslí si však, že k tomu dojde. Babiš označil 
za nesmyslné spekulace, že by ČSSD mohlo nahradit SPD. Dále zmínil, že během následujícího 
týdne bude jednat s prezidentem Milošem Zemanem a bude se ho snažit přesvědčit, aby 
vyhověl návrhu na změnu v čele ministerstva kultury. ČSSD požaduje, aby se novým ministrem 
stal místopředseda strany Michal Šmarda a nahradil tak ve funkci Antonína Staňka (ČSSD).  
 
Telegraficky 

- Dne 24. června rezignoval poslanec a předseda hnutí STAN Vít Rakušan na zasedání 
městských zastupitelů na funkci starosty Kolína. Důvodem bylo Rakušanovo zvolení do čela 
STAN. 
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