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Událost týdne: 

5. srpna Asociace krajů České republiky, pod vedením hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška (ČSSD), 

vydala prohlášení, ve kterém úřednický kabinet Jiřího Rusnoka podpořila a vyzvala všechny poslance, aby 

kabinetu v tomto týdnu vyjádřili důvěru. Podporu vládě deklaroval také poslanecký klub Věcí veřejných (VV), 

grémium České strany sociálně-demokratické (ČSSD) a vedení Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). 

Naopak strany bývalé koalice (ODS, TOP09, LIDEM) vládu Jiřího Rusnoka podpořit odmítly. Úřednický kabinet 

Jiřího Rusnoka předstoupil 6. srpna před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Ze 193 

přítomných poslanců hlasovalo pro vyslovení důvěry pouze 93, zbylých 100 bylo proti. Poslanecká sněmovna 

tak odepřela vládě vyslovit důvěru, jelikož podle Ústavy České republiky vláda potřebuje k získání důvěry 

nadpoloviční většinu přítomných poslanců.  

7. srpna prezident Miloš Zeman jmenoval do funkcí dva nové ústavní soudce - stali se jimi Ludvík David a 

Kateřina Šimáčková. Zároveň ve funkci předsedy Ústavního soudu prezident potvrdil Pavla Rychetského. 

Místopředsedou Ústavního soudu se nově stal Jaroslav Fenyk.   

8. srpna podaly strany ČSSD, KSČM a TOP09 společně žádost o svolání mimořádné schůze Poslanecké 

sněmovny. Ta se uskuteční v úterý 20. srpna.  Jediným bodem schůze bude otázka rozpuštění Poslanecké 

sněmovny. K rozpuštění Poslanecké sněmovny je potřeba 120 hlasů. 

8. srpna Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák odvolal náměstka ministerstva Pavla Halu a ředitele IT a spisové 

služby Jiřího Dastycha. V úřadě skončil také šéf legislativního a právního oddělení Jakub Kopřiva. 

8. srpna Poslanecká sněmovna schválila návrh Senátu na zrušení projektu tzv. sKaret, přes které chtělo 

Ministerstvo sociálních věci vyplácet nepojistné sociální dávky. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat 

prezident. 

9. srpna vedení Občanské demokratické strany (ODS) vyloučilo ze strany poslance Jana Floriána a Tomáše 

Úlehlu, kteří při hlasování o důvěře Rusnokově vládě neposlechli stanovisko poslaneckého klubu a opustili 

hlasovací sál. Ze strany byl vyloučen také podnikatel a lobbista Tomáš Hrdlička. Osmého srpna rezignovala na 

post předsedkyně strany LIDEM Karolína Peake. 

10. srpna zveřejnila agentura Median bleskový průzkum, podle kterého si více než 72 % respondentů přeje 

předčasné volby. Zároveň si 63 % respondentů si myslí, že by kabinet v demisi neměl dělat žádné personální 

změny ve státních a polostátních firmách.  

11. srpna vstoupila v účinnost novela zákona, která zavádí do kalendáře další dva významné dny – 28. 3. si 

národ připomene narození Jana Ámose Komenského a šestý leden bude v kalendáři označen jako Den památky 

Jana Palacha. Právě 11. srpen je symbolickým dnem účinnosti novely, jelikož se jedná o 65. výročí narození 

Jana Palacha.  

Telegraficky: 

 5. srpna opustili Ústavní soud ČR dva služebně nejstarší členové - Vojen Güttler a Pavel Holländer.  

 Česká republika oficiálně požádala o finanční pomoc EU na úhradu škod způsobených letošními povodněmi. 

 10. srpna zemřel bývalý šéf NKÚ František Dohnal, bylo mu 53 let. 


