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Událost týdne: 

10. dubna odvolala Rada Ústavu pro studium totalitních režimů ředitele ústavu Daniela Hermana, kterého 12. 

dubna nahradila Pavla Fóglová. V tento den také byla předána výpověď bývalému řediteli, jenž uvedl, že 

s výpovědí nesouhlasí, a dodal, že má důkazy o tom, že odvolání bylo dopředu připravené a svědčí o politických 

motivech. Novým tiskovým mluvčím ústavu se stal Pavel Ryjáček. Kvůli odvolání D. Hermana a vyjádření 

předsedkyně Rady Petrušky Šustrové o vyčištění ústavu od špíny rezignovala část vědecké rady včetně 

předsedy Michaela Krause a místopředsedy Daniela Vaňky. 

8. dubna uvedlo polské velvyslanectví v Praze, že za kritikou polských potravin v ČR je snaha vytlačit polské 

potraviny z trhu, což mimo jiné poškozuje vzájemné hospodářské vztahy obou zemí. 

8. dubna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o problémech se zakázkami a možných nehospodárných 

nákupech fakultních nemocnic v rámci programu Ministerstva zdravotnictví v letech 2006 – 2011. Podle úřadu 

nemají nemocnice kvůli absenci koncepce pro rozmisťování přístrojů přehled o tom, kde a kolik přístrojů bylo 

nakoupeno. Ministerstvo také nevyhodnocovalo průběžně program, aby zjistilo, jestli se jím naplánované 

investiční akce podařilo naplnit či nikoliv. Například ve Fakultní nemocnici Ostrava byl zakoupen počítačový 

tomograf za 15 milionů korun, který byl po 21 měsících uložen do skladu. 

Úřad pro ochranu osobních údajů udělil pokutu ve výši 100 tisíc korun pro státní zástupkyni Lenku Bradáčovou 

kvůli zveřejnění platů zaměstnanců Vrchního státního zastupitelství. 

9. dubna podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu ústavního zákona, která ruší doživotní imunitu 

zákonodárcům a ústavním soudcům. 11. dubna M. Zeman jmenoval viceprezidentkou Nejvyššího kontrolního 

úřadu Zdeňku Horníkovou. 

9. dubna oznámila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová po jednání tripartity, že souhlasí 

s možným zvýšením minimální mzdy o 500 korun. Zástupci firem však s tímto krokem nesouhlasí. Další jednání 

budou pokračovat 25. dubna. 10. dubna po jednání vlády ministryně oznámila, že nehodlá, i přes doporučení 

předsedy vlády, projekt sKaret ukončit.  

9. dubna odsouhlasila vláda novelu zákona o politických stranách, která počítá s povinným zavedením 

transparentních účtů stran a povinností zveřejňovat finanční zprávy na internetu. Dále vláda jmenovala nového 

šéfa tiskového odboru vlády, jímž se stal bývalý moderátor České televize Jan Hrubeš, který nahradil Michala 

Schustera. 

11. dubna zrušil Ústavní soud ČR část loterijního zákona, která umožňovala provozovat výherní terminály díky 

povolení ministerstva financí vydanému navzdory obecním vyhláškám.  

12. dubna podal státní zástupce Jan Petrásek návrh žaloby na šéfa české pobočky automobilky Tatra Ronalda 

Adamse, který podle J. Petráska předal v roce 2009 ministrovi obrany Martinu Bartákovi 20milionový úplatek. 

Telegraficky: 

 8. dubna byl jmenován novým prvním náměstkem ministra obrany Daniel Koštoval. 

 8. dubna opět nefungoval centrální registr vozidel, kvůli přerušení spojení s databází hledaných vozidel. 

 11. dubna vydal Krajský soud v Ostravě mezinárodní zatykač na bývalého poslance Petra Wolfa. 


