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Událost týdne: 

22. dubna potvrdila státní zástupkyně Darja Dunajová, že protikorupční policie obvinila v minulém týdnu kvůli 

údajně nevýhodné smlouvě na provozování letecké záchranné služby bývalého ministra zdravotnictví Tomáše 

Julínka (ODS). 26. dubna oznámil Petr Nečas, že Výkonná rada ODS se nedomnívá, že by se v této události stalo 

něco protiprávního, a zdůraznil, že výběrové řízení se konalo na základě rozhodnutí vlády. T. Julínek podal proti 

svému stíhání stížnost, kterou se bude státní zastupitelství zabývat. 

22. dubna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o kontrole spolehlivosti údajů účetní uzávěrky, 

finančních výkazů a závěrečného účtu Ministerstva zemědělství za rok 2011. Kontroloři zjistili chyby za 1,2 

miliardy korun v důsledku špatného účtování v poskytovaných dotacích, které měly být vyúčtované až 

v následujícím roce. Dále bylo zjištěno, že ministerstvo uhradilo za 21 zaměstnanců školné a výdaje spojené se 

studiem na vysoké škole ve výši 880 tisíc korun, přitom má ministerstvo hradit pouze nezbytné náklady. 

22. dubna oznámil ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV  Tomáš Martinec svoji 

rezignaci. Do zvolení nového ředitele útvaru bude zastávat funkci ředitele dosavadní náměstek Emil Kračmař.  

24. dubna vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

stranických preferencích, které jsou znázorněny s historickým srovnáním v grafu. 25. dubna vydalo CVVM 

tiskovou zprávu o názorech občanů na rozšířenost míry 

korupce u veřejných činitelů a institucí. 73 % dotázaných se 

domnívá, že je do korupce zapojena většina nebo téměř 

všichni veřejní činitelé a 19 % si myslí, že je do korupce 

zapojena méně než polovina veřejných činitelů. Nejvyšší 

míru korupce shledávají občané u politických stran (79 %), 

u ministerstev a centrálních úřadů (65 %) a u stavebních 

úřadů (53 %). 

24. dubna podpořila vláda poslanecký návrh, který počítá 

s podporou prostřednictvím daňových úlev pro podniky, které se budou podílet na odborné přípravě žáků 

středních a vysokých škol. Vláda si od tohoto kroku slibuje snížení nezaměstnanosti absolventů škol a zvýšení 

motivace podniků podílet se na praktické výuce studentů. 

25. dubna rezignoval na post zastupitele Hl. města Prahy Milan Richter a poslanec Boris Šťastný (oba ODS), 

kvůli údajné nespokojenosti s vedením města a děním v koalici ODS a TOP 09. M. Richtera nahradí Ivan Vinš a 

B. Šťastného nahradí Bohumil Zoufalík. 

Podle vyjádření současného kancléře hlavy státu Vratislava Mynáře byli autory novoroční amnestie vicekancléř 

bývalého prezidenta Petr Hájek, právník Pavel Hasenkopf a ředitel politického odboru Ladislav Jakl.  

Telegraficky: 

 23. dubna odvolal ministr obrany Vlastimil Picek náměstka pro personalistiku Michaela Hrbatu (ODS). 
Novou náměstkyní se stala Lenka Ptáčková Melicharová. 

 25. dubna odvolala ředitelka ÚSTR Pavla Foglová ředitelku bezpečnostního archivu Zlatuši Kukánovou. 

 25. dubna schválil Senát PČR všechny kandidáty prezidenta republiky Miloše Zemana na ústavní soudce 
(M. Tomková, V. Sládeček, J. Filip a J. Fenyk). 

 


