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Událost týdne: 

6. května přednesl prezident republiky Miloš Zeman své stanovisko k otázce amnestie. M. Zeman ve svém 

prohlášení označil právníka Pavla Hasenkopfa za jednoho ze spoluautorů novoroční amnestie. Bývalý tajemník 

prezidenta republiky Ladislav Jakl však uvedl, že jediným autorem novoroční amnestie byl bývalý prezident 

Václav Klaus. 7. května navštívil prezident republiky Poslaneckou sněmovnu PČR, kde přednesl svůj projev. 

Zeman mimo jiné jmenoval tři problémy, kterým čelí česká společnost, a to korupci, rostoucí nezaměstnanost  

a klesající důvěru občanů ústavním institucím. Ve videoprojevu při zahájení celosvětového Týdne bezpečnosti 

silničního provozu prezident uvedl, že rallye v ČR by měly být zakázány, nebo by se měly omezit alespoň ty 

sporty, které vedou k množství smrtelných úrazů. 

6. května oznámil předseda strany NS – LEV 21 Jiří Paroubek, že Jiří Šlégr kvůli návratu k hokejové kariéře 

s největší pravděpodobností složí poslanecký mandát. Na jeho místo nastoupí teplický podnikatel Jiří Benda. 

6. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o důvěře 

občanů institucím EU a organizacím OSN a NATO. EU důvěřuje 45 % respondentů, Evropskému parlamentu     

30 %, Evropské komisi 31 %, předsedovi Evropské rady 25 % a představitelce EU pro společnou zahraniční         

a bezpečnostní politiku 24 % dotázaných. OSN důvěřuje 64 % dotázaných a NATO 58 % dotázaných.  

7. května oznámil Úřad pro ochranu osobních údajů, že 22. dubna zahájil správní řízení s Ministerstvem práce   

a sociálních věcí ve věci sociálních systému sKaret. Úřad navíc kvůli nedostatečnému zabezpečení Jednotného 

informačního systému udělil ministerstvu pokutu ve výši 500 tisíc korun. 

7. května schválili poslanci zákon, který počítá od roku 2014 s povinností akciových společností zapisovat akcie 

do centrálního depozitáře nebo jejich uložení v listinné podobě u bank. Dále poslanci schválili novelu trestního 

zákoníku, která znovu zavádí účinnou lítost u korupčních činů.  

9. května oznámil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na konferenci k problematice energetické              

a surovinové politiky, že by mohl začít platit zákaz skladování odpadu v ČR zhruba do 10 let. Skladování by 

mohlo být nahrazeno energetickým spalováním odpadu. 

Bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman se stal členem KDU-ČSL a s největší 

pravděpodobností bude kandidovat v následujících parlamentních volbách. 

11. května představila ČSSD desatero opatření, kterými chce strana pomoci rodičům. Mezi opatřeními 

například nechybí zavedení zákonného nároku pro každé dítě od tří let na umístění v mateřské škole,           

které budou muset fungovat od 7 do 18 hod, aby mohli rodiče dětí absolvovat svoji pracovní dobu. Dále chce 

strana uzákonit například povinné dělení rodičovské dovolené mezi otce a matku. 

Telegraficky: 

 8. května si Česká republika připomínala 68. výročí Dne vítězství. 

 10. května vypadl na několik hodin Centrální registr řidičů, kvůli problémům datové komunikace 
s Centrálním místem služeb, jejž provozuje Česká pošta. 

 11. května zemřel brigádní generál Zdeněk Škarvada, bývalý vojenský stíhací pilot britské královské letky 
RAF. 


