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Událost týdne: 
Dne 14. dubna definitivně potvrdil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), že novým policejním prezidentem je 

dosavadní náměstek prezidia Tomáš Tuhý. Oproti původním dohadům ustanovil Tuhého do funkce už v sobotu 

12. 4. Ministr vnitra Milan Chovanec zdůraznil, že výběr nového šéfa policie proběhl správně. Podle ministra 

Chovance je nový prezident osobou, která stabilizuje policii a nepotřebuje dobu hájení. 

14. dubna řekl na tiskové konferenci prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, že Pražské setkání Východního 

partnerství navštíví prezidenti Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Gruzie či Arménie. O účasti zástupců 

Ukrajiny se jedná.   Neformální setkání hlav států při příležitosti pátého výročí vzniku programu EU se 

uskuteční 24. a 25. dubna. 

14. dubna jmenoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) novým šéfem Lesů ČR bývalého obchodního 

ředitele lesnické firmy CE WOOD Daniela Szóráda. Ministr to oznámil na tiskové konferenci. Dvaačtyřicetiletý 

Szorád do státní firmy přišel z pozice manažera polské pobočky švédského nábytkářského impéria IKEA. Ministr 

Jurečka u Szóráda ocenil hlavně jeho odbornost a manažerské zkušenosti.  

15. dubna zamítl Ústavní soud první stížnost na poplatky za vedení úvěrového účtu. Česká spořitelna nemusí 

vracet klientce 7 200 korun. Senát ústavního soudu přijal argumenty soudů nižších instancí, které žádost 

zamítly už dříve. Rozsudek bude nejspíš sloužit jako modelový pro další obdobné případy. Na Ústavní soud se 

kvůli úvěrovým poplatkům obrátilo přes 100 lidí.  

16. dubna se vládní koalice neshodla na zniku vládního vyjednávacího týmu k církevním restitucím, který chtějí 

sociální demokraté, ale odmítají lidovci. Na tiskové konferenci po jednání koaliční rady to oznámil premiér 

Bohuslav Sobotka (ČSSD), podle něhož se naopak koalice dohodla na tom, že vznikne šestičlenná expertní 

skupina pro ústavní změny. 

17. dubna odcestoval předseda vlády Bohuslav Sobotka na oficiální návštěvu Francie. Během návštěvy Paříže 

se český předseda vlády setkal  se svým francouzským protějškem Manuelem Vallsem i prezidentem 

Françoisem Hollandem. Hlavními tématy jednání byly rozvoj vzájemného obchodu a investic, energetická 

bezpečnost Evropy a unijní otázky. 

18. dubna řekl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, že poslanci KDU-ČSL hodlají v Poslanecké sněmovně 

otevřít debatu o možném zavedení Velkého pátku mezi státní svátky České republiky. 

18. dubna řekl tiskový mluvčí ČD Radek Joklík, že v kanceláři generálního ředitele společnosti Daniela Kurucze 

se našlo odposlouchávající zařízení. Kdo odposlouchávací zařízení nainstaloval a jak dlouho v kanceláři bylo, se 

zatím neví. 

  

 

Telegraficky: 
 Dne 16. dubna řekl ministr pro legislativu Jiří Dienstbier (ČSSD), že podle jednoho z návrhů by premiéra vybírala 

Poslanecká sněmovna, 

 dne 16. dubna se vládní koalice neshodla na podobě návrhu služebního zákona. 
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