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Událost týdne:   
4. července se na Pražském hradě sešli prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) 
a ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček  ohledně odvolání současného ministra 
kultury Antonína Staňka (ČSSD), jehož Zeman stále neodvolal . Hamáček po jednání uvedl, 
že schůzka nepřinesla žádný výsledek. Opět se nepodařilo přimět prezidenta, aby na post 
ministra kultury jmenoval kandidáta, kterého chce ČSSD. Podle Hamáčka je nepřípustné, 
aby ČSSD byla ve vládě, ve které si sama nemůže zvolit  svého ministra. Proto svolal na 15. 
července předsednictvo ČSSD, kde pravděpodobně navrhne hlasování o setrvání sociální 
demokracie ve vládní koalici.  Staněk koncem téhož týdne uvedl na twitteru, že Hamáček 
nedodržel své slovo, když žádal jeho demisi. 
 
1 . července informovala Česká televize, že pražská policie předala případ údajného 
napadení někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla do 
přestupkového řízení. Ze spáchání přestupku jsou podezřelí jak Jakl, tak i 
devětadvacetiletý muž, se kterým se Jakl dostal do potyčky. Incidentem se bude zabývat 
Úřad městské části Praha 1 . V loňských senátních volbách kandidoval Jakl v Praze 2 za SPD.  
 
2. července oznámil předseda KDU-ČSL Marek Výborný po jednání celostátního výboru 
strany, že l idovci jsou připraveni podpořit rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR, pokud by 
na takové hlasování došlo. Podle Výborného by vyvolání předčasných voleb znamenalo 
selhání premiéra Andreje Babiše (ANO), který nebyl schopen najít vládní většinu.  
 
3. července byli poprvé v historii zvoleni dva čeští europoslanci Dita Charanzová (za ANO) a 
Marcel Kolaja (Piráti)  místopředsedy Evropského parlamentu. Charanzová uspěla hned 
v prvním hlasovacím kole, Kolaja ve druhém.  
 
3. července informoval server ČTK, že premiér Andrej Babiš (ANO) nevyhověl předžalobní 
výzvě nevládní organizace Transparency International, která požadovala omluvu do 17. 
června za to, že o organizaci  opakovaně mluvil jako o zkorumpované. TI tak v současnosti 
připravuje žalobu, kterou by měla podat následující týden. 
 
5. července zablokovalo několik desítek ekologických aktivistů hlavní vjezd do elektrárny 
Chvaletice na Pardubicku. Aktivisté protestovali proti prodloužení provozu elektrárny. 
Blokádu ukončil i po necelých 48 hodinách.   
 
6. července informovala agentura ČTK, že podle návrhu třetí periodické zprávy o plnění 
Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech  z roku 1968 nepřijala ČR některá 
opatření, která jí před pěti lety doporučil výbor OSN.  Jedná se například o přijetí pravidel na 
podporu zapojení žen do polit iky, urychlení příprav zákona o sociálním bydlení  či naplnění 
závazku o navýšení částky poskytované na rozvojovou pomoc. ČR bude hodnotící dokument 
předkládat příslušnému výboru OSN.  
 
7. července informovala agentura ČTK, že návrh záměru vzdělávání a rozvoje počítá s t ím, 
že do roku 2023 stoupnou průměrné platy učitelů na 130 %  průměrné mzdy. Plán si také 
klade za cíl zlepšit kvalitu práce učitelů a přehodnotit obsah učiva .  
 
7. července uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO)  po jednání poradního sboru 
prezidenta Miloše Zemana, že vzhledem k hospodářskému vývoji nevidí prostor pro snížení 
deficitu státního rozpočtu na příští rok. Rozpočet počítá se schodkem 40 miliard korun. 
 
Telegraficky 

- Dne 4. července uvedl předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský v  rozhovoru pro 
Český rozhlas Plus, že nečinnost prezidenta Miloše Zemana v  kauze (ne)odvolání ministra 
kultury Antonína Staňka (ČSSD)  odporuje českému ústavnímu pořádku.  
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