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Událost týdne:   
15. července potvrdilo širší vedení ČSSD setrvání strany ve vládní koalici s hnutím ANO, stejně 
jako nominaci místopředsedy ČSSD Michala Šmardy na funkci ministra kultury, v níž by měl  
nahradit současného ministra Antonína Staňka. ČSSD se dále shodla na tom, že předseda Jan 
Hamáček má o prosazení požadavku na odchod Staňka z vlády i nadále jednat a má kompetenci 
rozhodnout o případném odchodu strany z vlády, pokud ČSSD výměnu neprosadí. Premiér 
Andrej Babiš (ANO) se vyslovil pro pokračování vládní spolupráce, o dalším postupu chce jednat 
s Hamáčkem. Následující den vystoupil Hamáček v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, kde 
prohlásil, že hodlá pokračovat v jednání  o výměně na postu šéfa rezortu kultury s premiérem a 
prezidentem, dokud k tomu bude prostor.  

15. července informoval v t iskové zprávě advokát cizinců Miroslav Krutina, že Ministerstvo 
vnitra ČR udělilo roční mezinárodní ochranu osmi zadrženým cizincům, jejichž vydání požaduje 
Čína. Čína skupinu viní z toho, že jakožto organizovaný gang sídlící v Praze vylákala pod 
podvodnými záminkami peníze z čínských občanů.  

16. července prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na  obědě s velvyslanci členských a 
kandidátských zemí EU, že ČR se přiklání ke snaze EU o zlepšení klimatu, zároveň však nechce 
ohrozit českou ekonomiku. Kandidátka na šéfku Evropské komise Ursula von der Leyenová 
prosazuje, aby EU byla v roce 2050 neutrální z hlediska emise skleníkových plynů. Babiš a jiní 
představitelé zemí střední a východní Evropy na summitu EU v  červnu zmínku o klimatické 
neutralitě EU v závěrečném dokumentu z jednání zablokovali.  

16. července oznámili předseda KSČM Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu ANO 
Jaroslav Faltýnek, že se při hodnocení toleranční dohody shodli na tom, že spolupráce mezi 
oběma stranami má smysl a oba subjekty v  ní hodlají pokračovat. Rozepře mají ohledně 
komunistického návrhu na ústavní ochranu vody, ke kterému vláda zaujala negativní 
stanovisko.  

17. července informoval server ČTK, že z rozhodnutí středočeského krajského úřadu vyplývá, že 
městský úřad v Černošicích pochybil v procesním i další postupu, když v lednu udělil premiérovi 
Andreji Babišovi (ANO) pokutu za přestupek kvůli  střetu zájmů.  

18. července uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček na debatě, pořádané Institutem pro 
polit iku a společnost, že ČR chce při svém ročním předsednictví ve visegrádské skupině  (V4 – 
ČR, SR, Polsko, Maďarsko) , které převzalo na začátku července, zvyšovat koaliční potenciál 
skupiny v EU. Dle Petříčka by se země V4 měly aktivně zaměřit na prohlubování vnitřního 
obchodu EU nebo posilování obranné spolupráce.  

18. července informoval server ČTK, že čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo pražského 
primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a vedení hlavního města k  tomu, aby přestali poškozovat česko-
čínské vztahy. Hřib v reakci uvedl, že partnerství mezi Prahou a Pekingem má být čistě 
apolit ické a vyzval Čínu, aby se zaměřila na plnění investic v  Česku, které v minulosti slíbila. 
Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se hodlá kvůli záležitosti sejít s čínským velvyslancem. 
Česká diplomacie však nemá pravomoc zasahovat do rozhodování samosprávy.  

18. července zveřejnila agentura STEM průzkum, podle kterého zůstává nejoblíbenějším 
polit ikem i nadále premiér Andrej Babiš (ANO). Babiše kladně hodnotilo 45 %  dotázaných. Na 
druhém místě skončila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se 40 % . Třetí místo obsadi l 
předseda Pirátů Ivan Bartoš s 39 %  pozitivních hlasů.  

21 . července uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, že se strana nehodlá 
zapojit do předvolebního bloku demokratických stran, o kterém hovořil předseda STAN Vít 
Rakušan. Podle Michálka premiérovi Andreji Babišovi (ANO) polit icky vyhovuje figurovat jako 
oběť všeobecného spiknutí. Na konci června během hlasování o nedůvěře vládě  vyzval Rakušan 
předsedy opozičních stran k vytvoření bloku.   
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