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Událost týdne: 

2. dubna oznámil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg po jednání předsednictva strany, že strana nepodpoří 

ukončení sKaret, které doporučil zrušit minulý týden předseda vlády Petr Nečas. 

Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura CzechTourism chystá spustit projekt na hodnocení hotelů a 

penzionů, na který bude vyčleněno 150 milionů korun, z nichž 85 % zaplatí Evropská unie. Hodnocení má 

přinést, podle ministerstva, ochranu spotřebitele a zmapovat kvalitu ubytování v ČR. 

2. dubna rozhodl soud v Chomutově o zatčení bývalého starosty Chomutova a senátora Alexandra Nováka, 

kterému podle soudu již nebránil zdravotní stav v nástupu do vězení, kde stráví čtyři roky kvůli přijetí 43 

milionového úplatku. 

3. dubna se uskutečnilo slavnostní vyvěšení vlajky EU na nádvoří Pražského hradu za přítomnosti současného 

prezidenta Miloše Zemana a předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa. Po ceremoniálu byl 

prezidentem podepsán dodatek k Lisabonské smlouvě, tzv. euroval. 4. – 5. dubna se uskutečnila první 

zahraniční návštěva M. Zemana. Na Slovensku se mimo jiné setkal se svým protějškem Ivanem Gašparovičem a 

předsedou vlády Robertem Ficem. 

3. dubna byl zvolen novým zástupcem veřejného ochránce práv dosavadní poslanec Stanislav Křeček. 

Ombudsman Pavel Varvařovský je s volbou nespokojen. Do funkce prosazoval Filipa Dienstbiera. Poslanci také 

zvolili novou viceprezidentku NKÚ, a to poslankyni Zdeňku Horníkovou (ODS).  

3. dubna rozhodl Krajský soud v Praze proti propuštění D. Ratha na kauci. 5. dubna podal státní zástupce Petr 

Jirát na poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha obžalobu společně s dalšími deseti 

spoluobviněnými. 

4. dubna vydala agentura ppm factum tiskovou zprávu o stranických preferencích. ČSSD by získala 26,6 % 

hlasů, TOP 09 15,2 % hlasů, KSČM 14,3 %, ODS 13,7 % hlasů, Zemanovci 7,4 % a KDU-ČSL 7 % hlasů. 

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

občanů k prezidentskému úřadu. Z výzkumu CVVM vyplývá, že 73 % respondentů si myslí, že by měli volit 

prezidenta všichni lidé, 11 % by upřednostňovalo volbu prostřednictvím parlamentu a 11 % za pomocí volby 

širšího shromáždění volitelů. 5. dubna vydalo CVVM tiskovou zprávu o důvěře občanů vrcholným politikům. 

Nejvíce občanů důvěřuje M. Zemanovi (51 %), P. Rychetskému a K. Schwarzenbergovi (47 %). Naopak nejvíce 

negativně vnímají voliči M. Kalouska, V. Bártu, K. Peake a premiéra P. Nečase. 

5. dubna schválila v prvním čtení Poslanecké sněmovna PČR návrh novely zákona předloženého ministerstvem 

zemědělství, která počítá s přenesením zodpovědnosti za opravy a údržby vodovodních přípojek na vlastníky 

přípojek.  

Telegraficky: 

 4. dubna byl po dvou dnech zprovozněn registr vozidel s novým dodavatelem služeb (ICZ a Telefónica 02), 
jenž nahradili společnost ATS-Telcom. 

 5. dubna rozhodlo Státní zastupitelství o tom, že neprojednání amnestie předsedy vlády Petra Nečase s 
celou vládou není trestným činem 

 7. dubna byl  předsedou okresní organizace ODS Brno-venkov znovuzvolen poslanec David Šeich. 
 


