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Událost týdne:   
7. května upozornil deník Právo na odposlechy nalezené v kancelářích pražské hospodářské 
kriminální policie.  Podle médií by mohly souviset s kauzou Jany Nagyové či Čapího hnízda 
ministra financí Andreje Babiše, který jakoukoliv spojitost s odposlechy odmítl. 

3. května na sebe podala těžařská společnost  OKD insolvenční návrh. Firma údajně dluží 
minimálně 650 věřitelům přes 17 miliard korun.  O dva dny později prohlásil  po jednání s odbory 
ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD), že pokud společnost nebude moci vyplácet  mzdy a 
odstupné, převezme tyto její povinnosti stát. Ministr dále oznámil, že v případě propouštění je 
stát připraven vyplácet speciální příspěvek pro bývalé zaměstnance OKD, zařídit pro ně 
rekvalifikaci a dotovaná pracovní místa.  

4. května vetoval prezident Miloš Zeman novelu školského zákona, který mj. zaváděl nárok na 
mateřskou školku od dvou let dítěte, stanovení spádových obvodů mateřských škol , povinné 
přijímací zkoušky na střední školy či povinnou maturitu z matematiky. Prezident oznámil, že se 
tak rozhodl po schůzce se zástupci Svazu měst a obcí. Za hlavní argumenty proti přijetí novely 
považuje nedostatečný časový prostor, který školkám novela nechává na rozšíření kapacity pro 
přijímání  dvouletých dětí , i zavedení spádových oblastí, které by dle něj měly negativní dopad 
převážně na školky v okolí Prahy, Brna, Liberce i na jiných místech. Ve svém vysvětlujícím dopise 
prezident argumentoval i t ím, že je proti zavedení inkluze. Tou se však zabýval jiný zákon, který 
prezident podepsal j iž dříve. 

5. května představil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) návrh zákona , který stanovuje 
přesné podmínky pro soudní znalce v jednotlivých oborech. Kromě vzdělání a praxe by všichni 
zájemci měli skládat  jednotné vstupní zkoušky. Po jejich úspěšném absolvování by jim vznikl 
nárok na jmenování.  Zkouškám by nebyli zpětně podrobováni soudní znalci, kteří jsou již 
zapsáni, nicméně každých pět let by mělo probíhat přezkoušení náhodného vzorku. Návrh 
zákona počítá i se zvýšením odměny za práci soudních  znalců ze 100 až 350 korun za hodinu 
práce na 300 až 550 korun.  V případě schválení by zákon platil od ledna 2018.  

5. května informoval Český rozhlas – Radiožurnál o exekučním příkazu na 10 milionů, který 
obdržela ČSSD ve spojitosti se sporem se Zdeňkem Altnerem.  Celkově už podle informací 
Rozhlasu strana eviduje cca 20 příkazů na celkovou částku 25 milionů korun. Podle Jiřího 
Chvojky, mluvčího právní kanceláře, která ČSSD zastupuje, zaplatí ČSSD pohledávky 
v okamžiku, kdy se dozví, že exekuce nabyla právní moci.  O tři dny dříve kupříkladu uhradila 
šest milionů korun, které Z. Alter dlužil středočeskému finančnímu úřadu.  

7. května proběhla krajská ideová konference hnut í ANO ke krajským a senátním volbám.  
Předseda hnutí Andrej Babiš shrnul program do hesel „ selský rozum a řešení problémů.“  Ministr 
financí též mluvil o „ prospěchářích“ , od kterých je třeba hnutí „ očistit .“  Konference zahájila 
oficiální předvolební  kampaň hnutí, do které na centrální úrovni plánuje investovat cca 60 
milionů korun. 

Telegraficky 
- Dne 3. května oznámil premiér Bohuslav Sobotka, že se vláda shodla na zvýšení platů ve 

zdravotnictví o 10 %  od 1 . ledna 2017. Ministři teď musí rozhodnout , odkud budou 
prostředky na zvýšení čerpány. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček  j iž oznámil, že 
bude muset dojít ke zvýšení odvodů za státní pojištěnce alespoň o čtyři miliardy.  

- Dne 4. května schválila Poslanecká sněmovna PČR nasazení českého armádního týmu 
v Iráku od června 2016. Češi by se v zemi měli věnovat výcviku pilotů letounů L-159, které 
ČR Iráku v současné době prodává. 


