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Událost týdne: 

16. května představilo ministerstvo průmyslu a obchodu opatření k omezení obchodních praktik při prodejních 

akcích. Ministerstvo počítá s vytvořením „Spotřebitelského ombudsmana“, na nějž se budou moci obracet 

poškození spotřebitelé. Dále ministerstvo počítá se zákazem řetězení živností, tedy se zákazem možnosti 

opětovného získání živnosti, o kterou občan přišel například kvůli nekalým a agresivním praktikám. 

Ministerstvo také počítá s povinností ohlášení konání prodejní akce alespoň 15 dnů před konáním ČOI, včetně 

uvedení adresy a místa, kde bude akce uskutečněna, a také časového harmonogramu a předmětu dané akce. 

Stejné údaje budou muset být uvedeny i na pozvánce, a to včetně zboží, které se budou na akcích propagovat 

a prodávat. 

13. května poslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení návrh na snížení hranice počtu podpisů 

potřebných pro podání prezidentské kandidatury, a to na 8 tisíc. Pokud by občan chtěl podpořit jednotlivého 

kandidáta, podle návrhu bude mít tuto možnost pouze na kontaktním místě Czech Pointu anebo za pomocí 

speciálního formuláře z datové schránky. Podpora 20 poslanci či 10 senátory by nadále zůstala. 

13. května vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu              

o postoji občanů ČR k cizincům. Podle 62 % dotázaných by se cizinci měli co nejvíce přizpůsobit našim životním 

zvyklostem. 32 % dotázaných odpovědělo, že by se cizinci měli přizpůsobit částečně a 5 % uvedlo, že by si 

cizinci měli žít podle svého.  

14. května schválila Poslanecká sněmovna PČR v prvním čtení návrh Senátu na zrušení projektu sKaret. Proti 

zrušení projektu hlasovali pouze poslanci TOP 09. 17. května schválili poslanci novelu zákona o platech 

ústavních činitelů, která počítá se zrušením nároku na plat, náhrad spojených s funkcí člena parlamentu             

a dalších benefitů u těch, již jsou vězněni.  

Prezident republiky Miloš Zeman zveřejnil další kandidáty na ústavní soudce, a to soudkyni Nejvyššího 

správního soudu Kateřinu Šimáčkovou, soudce Nejvyššího soudu Ludvíka Davida a současného ústavního 

soudce Miloslava Výborného. 

15. května jmenovala vláda ČR na svém zasedání nového předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu 

Jaromíra Nováka, který nahradil ve funkci Pavla Dvořáka. 

15. května schválila Rada Ústavu pro studium totalitních režimů 12 nových členů vědecké rady. Novými členy 

se stali Zdeněk Beneš, Muriel Blaive, Peter Bugge, Ladislav Cabada, Michal Pehr, Petr Pithart,                       

Adrian Portmann - von Arburg, Vilém Prečan, Jan Rataj, Oldřich Tůma, Karel Vodička a  Tomáš Vrba. 

16. května schválil Senát PČR vládní novelu zákona, která počítá s osvobozením od soudních poplatků 

poškozených, kteří vymáhají náhradu škody způsobenou amnestovaným trestním činem, a to i zpětně. 

19. května oznámil náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček (TOP 09), že strana uvažuje o vypovězení 

koaliční smlouvy s ODS, či minimálně se bude muset jednat o její změně. 

Telegraficky: 

 13. května uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger na Žofínském fóru, že ministerstvo plánuje zrušit poplatky 
za pobyt v nemocnici pro děti do 18 let. 

 16. května zemřel bývalý politik, prognostik a čestný předseda ČSSD Valtr Komárek. 
 16. května byl bývalý policejní prezident Petr Lessy Obvodním soudem pro Prahu 7 zproštěn viny. Verdikt 

není pravomocný.  


