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Událost týdne: 
Dne 24. dubna začalo v Praze  dvoudenní setkání států Východního partnerství a některých členů Evropské 

unie. Schůzku na Pražský hrad svolal prezident Miloš Zeman u příležitosti pátého výročí partnerství. To vzniklo, 

aby posílilo vazby mezi unií a jejími východními sousedy. Do Prahy přiletělo šest východoevropských politických 

lídrů z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny. Účastníci pražské konference 

Východního partnerství se shodli na tom, že Rusko by mělo stáhnout své vojáky od hranic s Ukrajinou, která by 

se měla soustředit na decentralizaci státu. 

21. dubna sdělil ředitel odboru komunikace Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Jaroslav Broža, že  Nejvyšší 

kontrolní úřad v příštím roce zřejmě prověří v rámci některé z kontrol nákupy zdravotnické techniky do 

vybraných nemocnic. Vedení úřadu se koncem března rozhodlo, že při přípravě plánu kontrol na příští rok 

využije podnět od poslanců z kontrolního výboru, který se týkal právě nákupů zdravotnických přístrojů.  

22. dubna se sešel ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se svým kanadským protějškem Johnem 

Bairdem. Kanadský ministr zahraničních věcí potvrdil, že Kanada neplánuje obnovit vízovou povinnost pro 

Čechy cestující do této severoamerické země. Český ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek vízovou 

povinnost s Kanadou označil za břemeno, které bránilo větší spolupráci mezi oběma zeměmi. 

23. dubna informoval ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), že chce příští měsíc se skupinou poslanců 

předložit novelu, podle níž by si registrovaní partneři mohli osvojit potomka svého protějšku. V návazném 

kroku by rád usiloval také o možnost adopce, byť připouští, že pro ni se bude ve sněmovně hůře hledat 

podpora.  

23. dubna představilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 

volební model politických stran za měsíc duben. Podle volebního 

modelu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO 2011 

s 30 % hlasů, vítěz parlamentních voleb ČSSD by skončil na druhém 

místě s 25 % hlasů. Třetí KSČM by obdržela 13,5 % hlasů. Následuje 

TOP 09 (10,5 %), KDU-ČSL (6,5 %) a ODS (6 %). Průzkum proběhl 

kvótním výběrem ve dnech 7. – 14. dubna 2014 a zúčastnilo se ho        

1 027 respondentů 

24. dubna oznámil poslanec a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (ČSSD), že si ponechá obě funkce. 

Vedení sociálních demokratů je proti kumulaci funkcí a doporučovalo hejtmanům, kteří jsou zároveň poslanci, 

aby se rozhodli pouze pro jednu. 

25. dubna řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), že schválil plán péče pro Národní park 

Šumava na přechodné tři roky. Brabec zároveň oznámil, že k 30. dubnu odvolal ředitele parku Jiřího Mánka, 

protože se jejich názory na směřování parku lišily. Ministr chce vypsat na post ředitele konkurz, dočasným 

řízením byl pověřen Pavel Hubený. 

Telegraficky: 
 Dne 22. dubna zahájila volební kampaň do Evropského parlamentu Strana Zelených, 

 dne 23. dubna odmítlo ministerstvo životního prostředí návrh senátního zákona o Národním parku 

Šumava. 
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