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Událost týdne:   
12. července se uskutečnila schůzka prezidenta Miloše Zemana s předsedou ČSSD Janem 
Hamáčkem a ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD) v  Lánech s cílem projednat situaci 
kolem odvolání Staňka z ministerské funkce. Hamáček po schůzce prohlásil, že Zeman k  31 . 
červenci vyhoví návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) a Staňka odvolá . V otázce Staňkova 
nástupce a případného jmenování kandidáta Michala Šmardy (ČSSD) ministrem kultury se však 
Zeman konkrétně nevyjádřil . Uvedl, že chce nejprve vyčkat do následujícího týdne na 
rozhodnutí předsednictva ČSSD.  
 
8. července informoval t iskový odbor úřadu vlády, že vláda odmítla návrh KSČM na ústavní 
ochranu vody a nerostného bohatství. Vládní legislativci v podkladech pro ministry zdůraznili, 
že by novela vedla ke změnám ve vlastnických poměrech. V současnosti se voda dostává do 
vlastnictví až po odběru, podle novely by se však majitelem vody stal stát. Podle autorů je cílem 
novely především zamezit spekulacím s přírodním bohatstvím.  
 
8. července uvedl server iROZHLAS.cz, že ministerstvo průmyslu a obchodu nepřistoupilo 
navzdory doporučení Evropské komise (EK) k plošnému pozastavení proplácení investičních 
dotací firmám z holdingu Agrofert. Server zdůraznil, že EK přitom peníze na projekty firem 
Agrofertu od loňského prosince neposílá.  Ministerstvo v reakci uvedlo, že dotace může 
neproplatit jen v případě, že se žadateli prokáže pochybení, jinak však musí posuzovat žádosti 
všech firem včetně Agrofertu.  O den později se opoziční ODS snažila prosadit sněmovní debatu 
o zastavení vyplácení dotací firmám Agrofertu, poslanecká sněmovna to však zamítla.  Ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) během interpelací v témže týdnu upřesnil , že 
v současné době proplácí ministerstvo Agrofertu zhruba tři roky staré projekty, tedy projekty 
schválené v době před účinností zákona o střetu zájmů .    
 
9. července sdělila novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání 
poslaneckého klubu ANO, že premiér Andrej Babiš (ANO) nezvažuje podání kompetenční žaloby 
na prezidenta Miloše Zemana kvůli tomu, že dosud neodvolal ministra kultury Antonína Staňka.  
 
11 . července vyhověl Krajský soud v Brně žalobě společnosti Kapsch, která je dosavadním 
provozovatelem systému elektronického mýtného, a uložil Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) , aby znovu prozkoumal smlouvu mezi ministerstvem dopravy a novým 
provozovatelem mýtného - konsorciem CzechToll a SkyToll.  Kapsch požaduje, aby ÚOHS plnění 
smlouvy zakázal . Ministerstvo dopravy i ÚOHS hodlají  podat kvůli rozsudku kasační stížnost k 
Nejvyššímu správnímu soudu.  
 
11 . července podpořila Poslanecká sněmovna PČR navzdory odporu SPD a KSČM smlouvu o 
přistoupení Severní Makedonie k Severoatlantické alianci (NATO). Poslanci tak úmluvu 
postoupili k posouzení zahraničnímu výboru.  
 
12. července uvedla protikorupční organizace Transparency International  (TI) v t iskové zprávě, 
že podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli poškozování dobrého jména . Premiér 
opakovaně označoval  TI za zkorumpovanou organizaci a ve stanovené lhůtě se neomluvil .  
 
Telegraficky 

- Dne 8. července informoval server iROZHLAS.cz, že ministerstvo financí obdrželo od Evropské 
komise oficiální překlad návrhu auditní zprávy týkající se údajného střetu zájmů českého 
premiéra Andreje Babiše (ANO). Začala tak běžet lhůta, během níž se ČR musí k  předběžným 
výsledkům auditu vyjádřit .  

- Dne 10. července schválila Poslanecká sněmovna PČR  zrychleně v prvním kole novelu 
insolvenčního zákona, podle níž by lidé s dluhy z dětství mohli dosáhnout oddlužení ve 
zvýhodněném režimu.  

- Dne 11 . července jmenoval prezident Miloš Zeman rektorem Masarykovy univerzity v Brně 
neurologa a děkana lékařské fakulty Martina Bareše.  
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