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Událost týdne:  

10. dubna se rozpadla koalice ČSSD, ANO a Jihočeši 2012 v Jihočeském kraji. Důvodem byly spory mezi ANO a 

ČSSD týkající se vysokých příjmů vedení společnosti Jihočeské nemocnice, jejímž vlastníkem je kraj. Jihočeské 

ANO již oznámilo, že v rámci jednání o koaliční spolupráci osloví ODS, popřípadě KDU-ČSL a koalici Pro Jižní 

Čechy. ČSSD považuje kauzu za záminku ANO, aby se hnutí mohlo spojit s ODS. Hejtman Jiří Zimola následující 

den uvedl, že hodlá rezignovat na svou funkci, aby ČSSD mohla zahájit jednání o nové koalici a zabránila spojení 

ANO a ODS. KDU-ČSL i Jihočeši 2012 upřednostňují koalici s ČSSD. 

 

10. dubna informovala agentura ČTK, že předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček (ČSSD) a předseda TOP 

09 Miroslav Kalousek vyzvali ministra obrany Martina Stropnického (ANO), aby vysvětlil loňský nákup 

neprůstřelných vest pro vojáky v hodnotě 255 milionů korun od firmy Argun, která v době výběru nabídky zaslala 

hnutí ANO finanční dar 200 tisíc korun. Stropnický tvrdí, že o daru nevěděl a souvislost s udělením zakázky 

neexistuje. ANO následně oznámilo, že finanční dar majiteli firmy vrátí. 

 

12. dubna podepsaly KDU-ČSL a hnutí Starostů a nezávislých (STAN) koaliční smlouvu o spolupráci v podzimních 

sněmovních volbách a završily tak zhruba tříměsíční jednání o vytvoření koalice. Koaliční smlouvu musí ještě 

schválit květnový celostátní lidovecký sjezd.  

 

12. dubna schválila Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) novelu zákona o státní sociální podpoře, která zavádí 

například vyšší rodičovský příspěvek pro rodiny s vícerčaty, vyšší slevu na dani na první dítě či širší okruh rodin 

s nárokem na přídavky na děti. PS PČR podpořila také vyšší růst starobních důchodů. Schválila i zpřísnění 

agenturního zaměstnávání či novelu ke zlepšení kybernetické bezpečnosti. 

 

12. dubna vydal Nejvyšší soud příkaz k okamžitému propuštění lobbisty Marka Dalíka, který byl od září 2016 

uvězněn kvůli kauze týkající se nákupu obrněných vozidel Pandur, v níž si měl říci o úplatek. Nejvyšší soud nemohl 

sdělit více podrobností, rozhodnutí musí být nejprve doručeno stranám.  

 

13. dubna informovalo ministerstvo zahraničních věcí, že Velká Británie sdělí na žádost ČR další informace týkající 

se osvobozujícího rozsudku nad Britem, který loni v září ubil v Londýně českého občana. Británie nabídla ČR 

schůzku na britské prokuratuře a ministerstvu spravedlnosti. ČR bude požadovat stenozáznam soudního řízení.  

 

13. dubna informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu, že Generální inspekce bezpečnostních sborů nevypátrala, 

kdo stojí za zveřejněním její předloňské zprávy týkající se odložení prověřování možného úniku informací 

v souvislosti s kauzou firmy Tesco SW, v němž mohl dle materiálu figurovat policejní prezident Tomáš Tuhý. 

 

13. dubna informovala agentura ČTK, že podle březnového volebního modelu agentury Median by volby do PS PČR 

vyhrálo hnutí ANO s 28,8 % hlasů. Druhá by skončila ČSSD s 20 % a třetí KSČM s 13,5 % hlasů. Do PS PČR by se 

dostaly ještě TOP 09 (8 %) a ODS (7,5 %). KDU-ČSL by v koalici se STAN obdržela zhruba 8,5 % hlasů, čímž by 

nepřekročila 10 % práh nutný ke vstupu do PS PČR. Median však upřesnil, že pokud by koalici volili lidé vážně 

uvažující o podpoře jedné z těchto stran, mohla by získat až 13,5 % hlasů. 

 

13. dubna oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, že prezident Miloš Zeman odvolal z funkce velvyslance ve 

Švýcarsku a Lichtenštejnsku Karla Borůvku. Důvodem byly verbální útoky Borůvkovy manželky Aleny vůči 

zaměstnancům ministerstva, úředníkům a novinářům prostřednictvím sociálních sítí. 

 

16. dubna informoval Zpravodajský web Českého rozhlasu o výsledcích průzkumu agentury Median, podle nichž by 

v současnosti zvítězil v prezidentských volbách Miloš Zeman (37 %). Na druhém místě by skončil hudebník a 

podnikatel Michal Horáček (20 %) a třetí by se umístil bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš (17 %). 

 

Telegraficky 

- Dne 11. dubna informovala agentura ČTK, že pražský městský soud se neztotožnil se stížností státních zástupců a 

dospěl k závěru, že soudkyně Helena Králová není podjatá v případu tzv. poslaneckých trafik ODS, ve kterém je 

obviněn expremiér Petr Nečas či někdejší ředitelka Nečasova kabinetu Jana Nečasová. 

- Dne 12. dubna poslala PS PČR ústavně-právnímu a bezpečnostnímu výboru k projednání návrh novely ústavního 

zákona o bezpečnosti, podle nějž by majitelé legálně držených zbraní mohli v případě nutnosti zasáhnout 

k zajištění bezpečnosti ČR. 
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