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Událost týdne:   
18. dubna podepsali zástupci ČSSD, KDU-ČSL, Jihočeši 2012 a Pro Jižní Čechy prohlášení  
o spolupráci v Jihočeském kraji poté, co se v předcházejícím týdnu původní koalice ČSSD, ANO a 
Jihočeši 2012 rozpadla kvůli sporům mezi ČSSD a ANO ohledně krajské společnosti Jihočeské 
nemocnice. KDU-ČSL, Jihočeši 2012 a uskupení Pro Jižní Čechy tak upřednostnily koalici s  ČSSD 
před spoluprací s ANO a ODS. Předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice 
Martin Bláha následně oznámil, že odstoupí ze své funkce, aby usnadnil vznik koalice.  
 
19. dubna odmítl Senát PČR sněmovní verzi novely o registru smluv, podle níž by státní a obecní 
firmy získaly plošnou výjimku ze zveřejňování smluv v  internetovém registru. Podle Senátu by 
se výjimka měla týkat jen národního podniku Budějovický Budvar a ná kupů léčiv  
a zdravotnických prostředků. Změny posoudí Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR).  
 
19. dubna schválila vláda návrh ministra financí Andreje Babiše (ANO) na zdanění výnosů 
z korunových dluhopisů, které od firem koupili jejich majitelé či lidé ekonomicky propojení 
s firmou. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) však PS PČR nestihne zákon do konce 
volebního období schválit .  
 
19. dubna potvrdil odvolací soud sedmiletý trest vězení Petru Kušnierzovi, někdejšímu řediteli 
ROP Severozápad, za manipulaci dotačních projektů. Podmíněné tresty potvrdil soud  
i bývalému náměstkovi Ústeckého kraje Pavlu Koudovi, dalšímu exřediteli úřadu Pavlu 
Markvartovi a úřednici Ireně Kotlanové. Část kauzy související s  dalším bývalým ředitelem 
úřadu Petrem Vráblíkem byla vrácena k posouzení ústeckému krajskému soudu.  
 
20. dubna zamítl Ústavní soud ČR stížnost někdejších vojenských zpravodajců Ondreje Páleníka, 
Milana Kovandy a bývalé ředitelky kabinetu premiéra Petra Nečase Jany Nečasové, kteří jsou 
obžalováni v případu zneužití Vojenského zpravodajství. Obžalovaní si stěžovali na odebrání 
případu soudkyni Heleně Králové, která dle soudu přistupovala k  obhajobě nekrit icky. Případ 
byl svěřen soudkyni Pavle Hájkové.  
 
20. dubna představila strana Realisté svůj program pro podzimní sněmovní volby. Realisté 
chtějí zakotvit národní zájem do Ústavy ČR, potírat nelegální migraci a odmítnout euro. 
Prosazují tříměsíční vojenskou službu pro muže, rovnou daň či posílení pravomocí občanů 
v referendech.    
  
21 . dubna informoval server iROZHLAS.cz, že ředitel policejní inspekce Michal Murín přiznal 
během výslechu kontakty na detektiva Igora Gáboríka a žalobkyni Dagmar Máchovou, kteří jsou 
obviněni v kauze Bereta, jež se týká úniku informací z policie a zastupitelství. Důrazně však 
odmítá jakoukoliv účast na trestné činnosti.    
 
22. dubna představila ODS svůj program pro nadcházející sněmovní volby. ODS navrhuje mimo 
jiné snížení daní, zjednodušení byrokracie, zrušení EET, navýšení platů učitelů i pracovníků 
v sociálních službách a posílení obrany a bezpečnosti. Za zásadní považuje členství v  NATO i EU, 
odmítá však přijetí eura a povinné kvóty na přerozdělování běženců. Podle předsedy Petra Fialy 
ODS cílí na zastavení současné levicově-populistické vlády. 
 
23. dubna informovala agentura ČTK, že podle březnového průzkumu agentury Kantar  
pro Českou televizi je s prací prezidenta Miloše Zemana spokojeno 57 %  Čechů. Podle 54 %  
dotázaných plní Zeman své předvolební sliby. 42 %  respondentů se domnívá, že Zeman vytváří 
dobrou image ČR v zahraničí. 
 
 Telegraficky 

- Dne 21 . dubna informovala agentura ČTK, že ministr zahraničí Lubomír Zaorálek chce 
prostřednictvím Evropského soudu pro lidská práva dosáhnout revize procesu 
s osvobozeným Britem, který loni na podzim zabil v Londýně českého občana. Podle britského 
soudního systému totiž obnovení procesu není možné.  
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