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Událost týdne: 

V minulém týdnu odešlo na protest kvůli odvolání ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela 

Hermana z ústavu všech 15 členů vědecké rady, včetně 1. náměstka Eduarda Stehlíka, který následně obdržel 

výpověď z pracovního poměru. 16. dubna jmenovala nová ředitelka Ústavu pro studium totalitních režimů 

Pavla Foglová do funkce 1. náměstka Zdeňka Hazdru. P. Foglová také oznámila, že se chystá odvolat ředitelku 

Archivu bezpečnostních složek Zlatuši Kukánovou, kterou nahradí Světlana Ptáčníková, a také se chystá odvolat 

z funkce ředitele své kanceláře Pavla Žáčka a náměstka Reného Schreiera.  

15. dubna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o kontrole hospodaření hydrometeorologického 

ústavu, kde NKÚ zjistil mimo jiné chyby v účetnictví, zejména ve vykazování majetku a jeho evidenci, v účtování 

o něm, ale i v inventarizace majetku a závazků. Kvůli těmto nedostatkům podhodnotil ústav výsledek 

hospodaření v roce 2010 o 3 miliony a v roce 2011 své hospodaření nadhodnotil o 1,2 milionu korun. 

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

vztazích Čechů k národnostním menšinám žijícím v ČR. Výsledky jsou znázorněny v tabulce. V otázce usazování 

cizinců v ČR si myslí 48 % respondentů, že v ČR žije příliš mnoho 

cizinců. Dále ústav zjišťoval, zda by měli mít cizinci možnost 

dlouhodobě pobývat na území ČR. 11 % občanů si myslí, že by 

vůbec neměli mít takovouto možnost, 77 % jenom za určitých 

podmínek, 9 % bez omezení a 3 % občanů nedokázala odpovědět.  

16. dubna představilo ministerstvo zdravotnictví novelu zákona, 

která počítá se sloučením některých ústavů a nemocnic k 1. lednu 

roku 2014. Tímto krokem by ministerstvo mělo ušetřit 60 milionů korun. 

17. dubna doporučil rozpočtový výbor sněmovny podání žádosti na ministerstvo financí o poskytnutí dotace ve 

výši 650 tisíc korun na vznik fotbalového týmu poslanců. 18. dubna však ministerstvo poskytnutí dotace 

zamítlo. 

17. dubna poslalo ministerstvo školství do připomínkového řízení novelu školského zákona, díky níž by měly 

všechny školy dostávat peníze podle typu vzdělávání na žáka ve stejné výši ve všech krajích. Dále novela počítá 

s možností uzavírání smluv pro ředitele škol od roku 2014 na dobu neurčitou, s domácím vzděláváním žáků i na 

druhém stupni základních škol, se zavedením jednotné závěrečné zkoušky pro učně a uznáváním jazykových 

zkoušek namísto maturitních. 

20. dubna uvedl prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro německý deník, že ČR by mohla přijmout euro 

v horizontu pěti let. Prezident také vyjádřil negativní postoj s přijetím Turecka do EU, naopak si dokáže 

představit přidružení Ruska k unii v horizontu 20 let. 

Telegraficky: 

 Městský soud v Praze definitivně osvobodil bývalého poradce ministra životního prostředí Martina Knetiga, 
který byl obviněn z nepřímého úplatkářství. 

 16. února oznámil ministr zemědělství Petr Bendl zrušení ustanovení o placení za opravy a údržby 
vodovodních a kanalizačních přípojek. 

 18. dubna se dohodlo vedení ministerstva kultury, že nového ředitele Národní galerie bude vybírat bez 
výběrového řízení. 


