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Událost týdne:   
24. července schválil i senátoři návrh ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Pro hlasovalo 
48 ze 75 přítomných senátorů. Proti bylo 20 senátorů, 7 se hlasování zdrželo. Návrh podal 
senátor Václav Láska (SEN 21 ). Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, 
od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády až po vystupování v rozporu s 
oficiální zahraniční polit ikou ČR.  

22. července informoval  neúspěšný prezidentský kandidát za polit ické uskupení Realist é Jiří 
Hynek, že strana rozhodla o ukončení své činnosti  na základě stranického referenda . Strana tak 
končí po třech letech od svého založení.  

24. července informoval server iROZHLAS.cz s odvoláním na Deník N, že bývalý ministr 
spravedlnosti Robert Pelikán by se měl od září stát členem Legislativní rady vlády. Do 
poradního orgánu ho navrhlo ministerstvo spravedlnosti.   

24. července oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru po schůzce s prezidentem Milošem 
Zemanem, že prezident odvolá ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) k  31 . červenci. O 
nominaci ČSSD na nového ministra pak rozhodne v polovině srpna. Již v květnu navrhla ČSSD na 
nového ministra svého místopředsedu Michala Šmardu, jehož prezident odmítl jmenovat.  ČSSD 
na nominaci nadále trvá. Následující den uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček po schůzce 
nejužšího vedení strany, že počínání  prezidenta v otázce výměny ministra kultury je jasně mimo 
Ústavu ČR. Dodal, že kdyby se návrh ústavní žaloby na prezidenta, který předchozí den schválil i 
senátoři, týkal jen této záležitosti, ČSSD by ji v obou komorách parlamentu podpořila.  

25. července zamítli senátoři novelu zákona o elektronické evidence tržeb (EET), která rozšiřuje 
evidenci na obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, advokáty nebo lékaře. 
Proti přijetí návrhu hlasovalo 34 senátorů.  Předlohu tak obdrží poslanci, kteří o ní budou znovu 
hlasovat. Senátoři zároveň odmítli návrh senátorů Tomáše Goláně (za SEN 21 ), Lukáše 
Wagenknechta (za Piráty) a Lumíra Aschenbrennera (ODS) na zrušení celého zákona o EET. Pro 
hlasovalo 31  senátorů, ke schválení však bylo zapotřebí o jeden hlas navíc. 

25. července zveřejnil iROZHLAS.cz rozhovor s českým expertem na boj proti fake news 
Jakubem Kalenským, který svědčil na slyšení před americkými kongresmany ohledně ruských 
útoků na americké prezidentské volby. Kalenský v rozhovoru uvedl, že Západ by měl šíření 
dezinformaci trestat . O prezidentovi Miloši Zemanovi pak mluvil jako o prokremelském 
prezidentovi, který šíří  ruské dezinformace a dodává jim na legitimitě. Kalenského také děsí, že 
dezinformace postupně pronikají z okrajového prostoru do mainstreamových médií a stávají se 
tak normální.  

27. července krit izovala Čínská ambasáda v  ČR zastupitelstvo Prahy, že poškozuje zájmy Číny 
týkající se Tchaj-wanu a Tibetu. Zároveň zastupitelstvo vyzvala, aby tak již nečinilo a jednalo ve 
prospěch zájmů obou států. Zástupci pražské koalice se nedávno shodli na tom, že ze smlouvy o 
partnerství s Pekingem vyškrtnou článek obsahující souhlas s polit ikou jedné Číny, který 
neuznává nezávislost Tchaj-wanu. To však odporuje oficiální čínské polit ice jedné Číny.  

27. července zveřejnila Česká televize výsledky ankety, podle které se krajští l ídři ČSSD 
neshodují na tom, zda má strana i nadále trvat na nominaci místopředsedy strany Michala 
Šmardy na post ministra kultury, kterého prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat . 
V současnosti má Šmarda podporu 6 ze 14 krajských lídrů. Jeden, konkrétně bývalý ministr 
vnitra Milan Chovanec, není spokojen s výběrem nominanta. Zbylých sedm lídrů se k  otázce 
nevyjádřilo. Šest l ídrů taktéž odmítá tvrzení, že vládní krizi způsobila ČSSD. Žádný z krajských 
lídrů nechtěl mluvit o tom, zda by ČSSD měla zůstat ve vládě.  

Telegraficky   
- Dne 26. července informoval server iROZHLAS.cz s odvoláním na Lidové noviny, že ministr 

zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) si vybral dva nové polit ické náměstky, jimi jsou pražští 
sociální demokraté Radek Hlaváček a Anita Grmelová.  
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