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Událost týdne: 

1. června byl spuštěn systém, který bude umožňovat pacientům vybrat si svého lékaře k operaci či 

porodu za poplatek až do výše částky 15 tisíc korun, podle specializace a funkce daného lékaře. Tato 

možnost ze strany zdravotnických zařízení není povinná, a většina nemocnice podle serveru ihned.cz 

zavedení neplánuje, ať už z důvodu kapacit, právních nejasností, či neochoty pacientů si za tuto 

službu zaplatit. 

28. května obvinila Policie ČR bývalého ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka z poškozování 

věřitele, neupřesněného případu. V současné době se mluví o „odklonění“ 16 miliónů korun, které 

nechal M. Kocourek převést své matce, aby zabránil dělení této částky při rozvodu s bývalou 

manželkou. 29. května stranické grémium ODS rozhodlo o tom, že M. Kocourek nebude muset opustit 

stranu.  

Pátým týdnem pokračovaly primární volby v ODS v regionu Sever, tedy Ústeckém a Libereckém kraji, 

ve kterých Přemysl Sobotka vyhrál nad jeho rivalem Evženem Tošenovským. V Libereckém kraji to 

bylo v poměru 378 : 33 a v Ústeckém kraji 344 : 137. Další kolo primárek ODS bude pokračovat 

v Moravskoslezském kraji. 

29. května podepsal prezident Václav Klaus zákon o ochraně ovzduší, který stanovuje zvýšení 

poplatků za znečišťování ovzduší do roku 2021. Tento zákon také stanovuje zavedení povinné 

kontroly kotlů na tuhá paliva každé dva roky. 

31. května se konalo zasedání zdravotnické tripartity jednak kvůli zvýšení mezd lékařů a jednak 

v souvislosti s dojezdovým časem k lékaři. Odborům vadí, že zvýšení platů zaměstnanců se projevilo 

pouze ve fakultních nemocnicích a v krajských nikoliv. Ministerstvo zdravotnictví vyšlo vstříc úpravě 

stanovení maximální doby cesty pacienta k praktikovi, která by neměla přesáhnout 35 minut 

(původně bylo navrhováno 45 minut). V otázce zvýšení mezd konsenzus s ministerstvem nebyl 

nalezen. Další jednání o postupu lékařských odborů se budou konat 19. června. Odboráři nevylučují 

možnost protestů.  

Pražskému dopravnímu podniku hrozí, že neobdrží dotaci z evropských peněz ve výši sedmi miliard 

korun na dostavbu metra linky A, jelikož byl změněn původní projekt předložený v rámci Operačního 

programu Doprava. V původním projektu bylo navrženo zprovoznění autobusového terminálu a 

záchytného parkoviště P+R na sídlišti Dědina. Dále měl být tento terminál součástí rychlodráhy mezi 

Kladnem a Prahou s odbočkou na letiště, nežli se zprovozní nový úsek metra A, což je podle 

dopravního podniku nesplnitelné. DP konstatoval, že bude hledat kompromisní řešení, které by vedlo 

k získání evropských dotací. 

Telegraficky: 

- Strana LIDEM získala od ministerstva vnitra registraci, o níž požádala Karolína Peake 21. května. 
- Novým policejním ředitelem pro Ústecký kraj se stal Tomáš Landsfeld, namísto Jiřího Vorálka. 
- Vedení ČSSD konstatovalo, že trvá na změnách ve vedení Středočeské organizace ČSSD. Vedení 
Středočeské ČSSD však tuto výzvu ignoruje a odmítá rezignovat. 
- Tomio Okamura, viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, se rozhodl 
kandidovat do Senátu Parlamentu ČR ve Zlínském kraji, jako nezávislý kandidát. 


