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PŘEDMLUVA

V říjnu 2017, krátce po sněmovních volbách, 
je jasné, že v čele nové české vlády stane 
dosavadní ministr financí a šéf hnutí ANO 
Andrej Babiš. Ačkoli jeho první menšinová vláda 
nezískává důvěru, vláda druhá se díky podpoře 
Komunistické strany Čech a Moravy dostává 
v červnu 2018 k moci.

Řadu lidí už tehdy začíná znepokojovat nejen 
fakt, že se premiér opírá o loajálnost komunistů, 
ale také to, že se k vládě v České republice 
dostává podnikatel, který má tou dobou za sebou 
už několik hospodářských kauz, a kromě 
toho vlastní jedno z největších mediálních 
vydavatelství v zemi. 

Je mezi nimi i dálkový student teologie 
na Univerzitě Karlově Mikuláš Minář, který kolem 
sebe – spolu se svým kolegou Benjaminem 
Rollem – začíná seskupovat studenty, které 
aktuální situace nenechává chladnými. 

Tak se začíná psát historie spolku, který později 
nikdo nezná jinak než pod názvem Milion 
chvilek pro demokracii. Spolku, jenž poprvé 
od sametové revoluce uspořádá hned několik 
demonstrací, z nichž ta z června 2019, 
uskutečněná na pražské Letné, je dosud největší 
v novodobých dějinách České republiky. Spolek, 

Předmluva
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který žádá, aby v čele naší země nestál trestně 
stíhaný člověk, vedený navíc jako agent StB. 

Tato publikace, nebo chcete-li zápisník, vás 
znovu vezme na místa, která po letech vybudila 
český národ k odporu proti bezpráví. Najdete 
v ní nejdůležitější události od vzniku Milionu 
chvilek pro demokracii až po sněmovní volby 
v roce 2021, o jejichž výsledek se tato původně 
studentská iniciativa také částečně zasloužila.

Můžete si do ní připisovat poznámky, lepit 
fotografie, nebo knihou prostě jen listovat 
a vrátit se do dnů, které se jednou možná 
dostanou i do učebnic dějepisu.
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Můžete si do ní připisovat poznámky, lepit 
fotografie, nebo knihou prostě jen listovat 
a vrátit se do dnů, které se jednou možná 
dostanou i do učebnic dějepisu.

poznámky, postřehy, vzpomínky: 
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Česká republika
2018, 2019, 2020, 2021
Kalendárium nejdůležitějších událostí 
ve stručném přehledu

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, které proběhly 20. a 21. října 2017, 
získalo 29,64 % hlasů a 78 mandátů hnutí ANO. ODS 
získala 11,32 % a 25 mandátů, Česká pirátská strana 
10,79 % a SPD 10,64 % hlasů. Pětiprocentní hranici 
všech hlasů, která umožňuje účast v Poslanecké 
sněmovně, překročily ještě strany KSČM, ČSSD, 
KDU-ČSL, TOP 09 a Starostové a nezávislí. Prezident 
Miloš Zeman 31. října následně pověřil předsedu 
vítězného uskupení Andreje Babiše sestavením 
vlády a 13. prosince jmenoval první Babišovu vládu 
složenou pouze ze zástupců ANO.

Česká republika  
Kalendárium nejdůležitějších událostí 
ve stručném přehledu
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2018
• 12.–13. ledna – V prvním kole přímé volby 
prezidenta se o přízeň voličů uchází 9 kandidátů: 
Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, 
Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek 
Topolánek a Miloš Zeman. Uspěli Miloš Zeman
(38,56 %) a Jiří Drahoš (26,6 %). Volby se účastnilo 
61,92 % voličů.
• 16. ledna – Poslanecká sněmovna Parlamentu 
České republiky nevyslovila důvěru první vládě 
Andreje Babiše a Mandátový a imunitní výbor
doporučil vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava 
Faltýnka (ANO) k trestnímu stíhání v kauze Čapí 
hnízdo. 
• 24. ledna – Andrej Babiš podal demisi své 
menšinové vlády. 
• 26.–27. ledna – Druhé kolo volby prezidenta České 
republiky 2018 vyhrál Miloš Zeman (51,36 %)
• 18. února – Jan Hamáček je zvolen novým 
předsedou ČSSD.
• 5. března – Tisíce občanů demonstrovaly proti 
zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka
do čela komise pro kontrolu Generální inspekce 
bezpečnostních sborů (GIBS). Protesty směřovaly také 
proti stávajícímu premiérovi v demisi Andreji Babišovi.
• 15. března – Na tři stovky vysokých a středních škol 
a dalších institucí se zapojily do studentské stávky 
Vyjdi ven na obranu ústavních hodnot.
• 9. dubna – Po celé zemi se konaly protestní 
demonstrace proti premiérovi v demisi Andreji 
Babišovi a jeho vládě.
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• 6. června – Andrej Babiš byl podruhé jmenován 
premiérem a opětovně pověřen sestavením vlády. 
• 27. června – Miloš Zeman jmenoval druhou vládu 
Andreje Babiše složenou se zástupců ANO a ČSSD.
• 9. července – Ministryně spravedlnosti za hnutí 
ANO Taťána Malá rezignovala na svou funkci kvůli 
obvinění z plagiátorství ve svých diplomových 
pracích. 
• 12. července – Druhá vláda Andreje Babiše získala 
důvěru většiny poslanců v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky. Vládu podpořili poslanci 
ANO, ČSSD a KSČM.
• 17. července – Ministr práce a sociálních věcí Petr 
Krčál rezignoval kvůli podezření z plagiátorství ve své 
bakalářské práci. Na vládním postu ho nahradí Jana 
Maláčová.
• 25. srpna – Na Rudém náměstí v Moskvě byli 
zatčeni tři lidé při vzpomínkové akci na demonstraci
proti okupaci Československa v roce 1968. 
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Vzpomínkové akce proběhly i na Václavském náměstí
v Praze.
• 5. září – Andrej Babiš navštívil Německo. Během 
rozhovorů s německou kancléřkou Angelou 
Merkelovou zdůraznil, že česká vláda v otázce řešení 
evropské migrační krize trvá na tom, že nebude 
přijímat uprchlíky podle navrhovaných uprchlických 
kvót.
• 5. a 6. října – Proběhlo první kolo voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky 2018 a Volby 
do zastupitelstev obcí v Česku 2018.
• 12. a 13. října – Proběhlo druhé kolo voleb 
do Senátu Parlamentu České republiky 2018. 
Ve volbách získali většinu hlasů kandidáti opozičních 
stran, zejména ODS a STAN.
• 28. října – Oslavy 100 let vzniku Československa.
• 15. listopadu – Novým pražským primátorem byl 
zvolen Zdeněk Hřib (Piráti).
• 17. listopadu – V Den boje za svobodu a nezávislost 
tisíce demonstrantů po celé zemi požadovaly demisi 
premiéra Andreje Babiše kvůli novým zjištěním 
v kauze Čapího hnízda.
• 23. listopadu – Šest opozičních stran (ODS, Piráti, 
SPD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN) požádalo o vyslovení 
nedůvěry vládě kvůli nejasnostem kolem cesty 
premiérova syna do Moskvy a na Krym. Návrh 
nebyl přijat. KSČM hlasovala spolu s vládním ANO 
a poslanci ČSSD opustili sál.
• 17. prosince – Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost (NÚKIB) informoval, že 
výrobky čínských firem Huawei a ZTE představují pro 
Česko bezpečností rizika.
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2019
• 11. února – Univerzita Karlova podala soudní 
žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro 
opakované odmítání jmenovat fyzika Ivana Ošťádala 
a kunsthistorika Jiřího Fajta univerzitními profesory.
• 10. dubna – Ve vládě končí dva ministři.
Martu Novákovou v pozici ministryně průmyslu 
a obchodu nahradí šéf Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Novým 
ministrem dopravy místo Dana Ťoka bude Vladimír 
Kremlík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
• 13. dubna – Novým předsedou hnutí STAN se stal 
Vít Rakušan. V kandidátském projevu prohlásil, že 
by chtěl STAN dovést k vítězství v krajských volbách 
a v roce 2021 dostat do vlády. 
• 18. dubna – Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek
oznámil rezignaci na svou funkci ve vládě Andreje 
Babiše. Na jeho postu jej nahradí Marie Benešová.
• 26. dubna – Andrej Babiš oznámil další změnu 
ve vládě, tentokrát se rozhodl pro změnu na pozici 
vicepremiéra. Richarda Brabce nahradí ministryně 
financí Alena Schillerová a Karel Havlíček.
• 13. května – Tři týden po sobě se ve více než stovce 
českých obcí konaly demonstrace v rámci kampaně 
Milion chvilek pro demokracii proti jmenování 
ministryně spravedlnosti Marie Benešové a proti 
premiéru Andreji Babišovi. 
• 20. května – Ministerstvo financí představilo státní 
rozpočet pro rok 2020 se schodkem 40 miliard Kč.
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• 26. května – Výsledky voleb do Evropského 
parlamentu v Česku: ANO 2011 6 křesel 21,18 % 
(frakce ALDE); ODS 4 křesla 14,54 % (ECR); Piráti
3 křesla 13,95 %; STAN+TOP 09 3 křesla 11,65 % 
(EPP); SPD 2 křesla 9,14 %; KDU-ČSL 2 křesla 7,24 % 
(EPP) a KSČM 1 křeslo 6,94 % (GUE-NGL). 
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• 23. června – Na Letenské pláni v Praze protestovalo
proti vládě premiéra Andreje Babiše na 250 tisíc 
lidí na největší české demonstraci od roku 1989.
• 27. června – Opoziční strany požádaly o vyslovení 
nedůvěry vládě kvůli premiérovu střetu zájmů 
a občanským demonstracím. Návrh nebyl přijat, 
hlasovali proti poslanci ANO a ČSSD, zástupci KSČM 
se zdrželi hlasování.
• 27. srpna – Prezident Miloš Zeman jmenoval 
Lubomíra Zaorálka novým ministrem kultury. 
• 13. září – Městské státní zastupitelství v Praze 
rozhodlo o zastavení stíhání všech obviněných, 
včetně premiéra Andreje Babiše, v tzv. kauze Čapí 
hnízdo.
• 6. října – V Praze a Brně protestovaly stovky lidí proti 
turecké invazi do Sýrie, za podporu Kurdů a za zákaz 
vývozu zbraní do Turecka.
• 12. listopadu – Ruské ministerstvo spravedlnosti
oznámilo, že zařadilo českou humanitární neziskovou 
organizaci Člověk v tísni na seznam organizací, které 
jsou v zemi nežádoucí.
• 17. listopadu – Celé Česko si připomíná 30 let 
od sametové revoluce. 
• 4. prosince – Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman
zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání
předsedy vlády Andreje Babiše v tzv. kauze Čapí 
hnízdo. Trestní stíhání tak pokračuje. 
• 10. prosince – V Praze na Václavském náměstí
proběhla další demonstrace požadující demisi 
premiéra Andreje Babiše.
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2020
• 12. února – Stanislav Křeček byl zvolen novým 
ombudsmanem.
• 19. února – Novým předsedou Senátu byl zvolen 
Miloš Vystrčil.
• 10. března – Česká vláda se rozhodla zakázat 
všechny akce s účastí nad 100 lidí a od 11. března 
uzavřít české základní, střední, vyšší odborné 
i vysoké školy do odvolání kvůli snaze zpomalit šíření
koronaviru SARS-CoV-2.
• 12. března – Vláda vyhlásila nouzový stav.
• 3. dubna – Městská část Praha 6 sundala z pomníku 
sochu maršála Koněva a uložila ji do depozitáře.
• 28. dubna – Poslanecká sněmovna schválila 
prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii 
onemocnění covid-19 do 17. května.
• 1. května – V pražských Řeporyjích byl za účasti 
starosty Pavla Novotného odhalen památník 
příslušníkům Ruské osvobozenecké armády.
• 20. května – Předsedou Nejvyššího soudu ČR byl 
jmenován Petr Angyalossy.
• 27. května – Poslanecká sněmovna zvolila do Rady 
České televize ekonomku Hanu Lipovskou, novináře 
Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého.
• 5. června – Česká vláda kvůli ricinové kauze
vyhostila dva ruské diplomaty pracující podle 
českých úřadů pro ruské tajné služby.
• 21. září – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
rezignoval z funkce ministra zdravotnictví, prezident 
Miloš Zeman do této funkce jmenoval Romana 
Prymulu.
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• 2.–3. října – V Česku proběhly krajské volby a první 
kolo senátních voleb. V krajských volbách zvítězilo 
hnutí ANO s nejvyšším počtem hlasů v 10 ze 13 krajů. 
Ve Středočeském kraji zvítězil STAN, v Libereckém
Starostové pro Liberecký kraj a v Královéhradeckém
koalice ODS, STAN a Východočechů. 
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• 5. října – Česká vláda vyhlašuje opětovně nouzový 
stav.
• 9. října – Vojtěch Filip, předseda KSČM, rezignoval 
na svou funkci kvůli výsledkům proběhlých krajských 
voleb.
• 10. října – Ve 2. kole voleb do Senátu uspělo 
zejména všech 10 postupujících kandidátů hnutí 
STAN. 
• 23. října – Andrej Babiš vyzval k rezignaci ministra 
zdravotnictví Romana Prymulu a místopředsedu 
hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Reagoval tak na jejich 
schůzku v restauraci, která měla být podle vládního 
nařízení zavřená. Prymula odstoupit odmítl, Faltýnek 
rezignoval.
• 26. října – Vláda s účinností od 28. října omezila 
volný pohyb osob mezi časy 21.00 až 4.59. Dále byl 
zakázán maloobchodní prodej každý den mezi časy 
20.00 až 00.59, v neděli úplně. 
• 29. října – Novým ministrem zdravotnictví České 
republiky byl jmenován Jan Blatný.
• 18. listopadu – Po odvolání dozorčí komise 
České televize Radou ČT rezignovali na své funkce 
předseda Rady René Kühn i místopředseda Jaroslav 
Dědič.
• 24. listopadu – Do řeky Bečvy unikla neznámá 
chemikálie.
• 16. prosince – Novým předsedou Rady České 
televize se stal novinář Pavel Matocha.
• 22. prosince – Poslanecká sněmovna schválila 
prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 
2021, schválila taktéž daňový balíček, který ruší 
superhrubou mzdu.
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2021
• 5. ledna – Český státní rozpočet za rok 2020 
skončil schodkem ve výši 367,4 miliard korun.
• 15. ledna – V České republice byl spuštěn 
registrační a rezervační web pro očkování pro seniory 
nad 80 let. Kvůli velkému zájmu ale systém záhy 
spadl. Ještě ten den ale přibyly termíny na očkování 
a rezervační web se opět rozjel.
• 19. ledna – Po 22 letech působení v politice se 
Miroslav Kalousek vzdal svého poslaneckého 
mandátu.
• 21. ledna – Poslanecká sněmovna schválila 
prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021.
• 3. února – Ústavní soud ČR po tříletém jednání 
zrušil část volebního zákona, např. přepočet 
D‘Hondtovou metodou či kvórum pro koalice, 
zachoval krajské rozdělení.
• 11. února – Poslanecká sněmovna zamítla vládní 
návrh na prodloužení nouzového stavu, který skončí 
v neděli 14. února.
• 26. února – Poslanecká sněmovna schválila 
pandemický zákon a vláda vyhlásila nový nouzový 
stav. 
• 2. března – V Pardubickém kraji byl vyhlášen stav 
hromadného postižení osob.
• 7. dubna – Ministr zdravotnictví Jan Blatný byl 
odvolán, ve funkci jej nahradil Petr Arenberger.
• 12. dubna – Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš 
Petříček (ČSSD) byl odvolán ze své funkce. Dočasně 
ho nahradil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). – 
V Česku skončil nouzový stav, který platil od 5. října.
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• 13. dubna – Komunistická strana Čech a Moravy
vypověděla koaliční smlouvu Babišově vládě.
• 17. dubna – Na mimořádné tiskové konferenci vlády 
byly premiérem Andrejem Babišem a vicepremiérem 
Janem Hamáčkem oznámeny informace o údajném 
podílu agentů ruské tajné služby GRU na výbuchu 
muničních skladů ve Vrběticích z roku 2014. Zároveň 
bylo oznámeno vyhoštění 18 ruských diplomatů, 
jež české tajné služby podezřívaly ze špionáže.
• 21. dubna – Jakub Kulhánek byl jmenován 
ministrem zahraničních věcí.
• 26. května – Adam Vojtěch byl podruhé jmenován 
ministrem zdravotnictví po Petru Arenbergerovi.
• 3. června – Opoziční strany požádaly o vyslovení 
nedůvěry vládě poté, co KSČM vypověděla 
v dubnu 2021 vládě toleranci. Návrh nebyl přijat, 
komunisté změnili svůj postoj a během hlasování 
opustili sál.
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• 8.–9. října – Proběhly volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Výsledky: 
SPOLU 27,7 % a 71 mandátů, ANO 27,1 % a 72 
mandátů, Piráti+STAN 15,6 % a 37 mandátů, SPD 
9,5 % a 20 mandátů. Do Poslanecké sněmovny se 
po 75 letech a po 100 letech existence své strany 
nedostali komunisté.
• 10. října – Prezident Zeman byl převezen ve vážném 
stavu do Ústřední vojenské nemocnice.
• 5. listopadu – Ministerstvo financí se omluvilo 
za slova prezidenta Zemana o novináři Ferdinandu 
Peroutkovi z roku 2015. 
• 9. listopadu – Prezident Miloš Zeman pověřil Petra 
Fialu, lídra koalice SPOLU, sestavením nové vlády. 
• 10. listopadu – Státní zástupce Jaroslav Šaroch
požádal poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje 
Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. 
• 25. listopadu – Vláda v demisi vyhlásila v reakci 
na další vlnu pandemie covidu-19 nouzový stav
na 30  dní.
• 28. listopadu – Petr Fiala byl jmenován premiérem 
ČR.
• 17. prosince – Prezident Zeman jmenoval koaliční 
vládu Petra Fialy, složenou ze zástupců ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů.
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2017
Říjnové sněmovní volby s přehledem vyhrává 
hnutí ANO oligarchy Andreje Babiše. 

Na půdě teologické fakulty UK se 
začíná uskupovat studentský spolek, který 
v nové politické situaci spatřuje nebezpečí 
pro budoucnost. 

17. listopadu studenti zveřejňují výzvu 
s názvem Chvilka pro Andreje, kterou následně 
podepisuje i několik známých osobností. 

MILION CHVILEK 
PRO

v pAmátníku
Milion chvilek pro demokracii 
v památníku

2017
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