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Událost týdne: 
Dne 16. července začala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k projednání služebního zákona. Předseda 

klubu opozičních TOP 09 a Starostů Miroslav Kalousek předčítal poslancům kritické poznámky Evropské komise 

k vládní normě. Vyplývá z nich podle něho mimo jiné to, že komise přijetím zákona nepodmiňuje čerpání 

evropských dotací, jak tvrdí vládní představitelé. Poslanecká sněmovna si schválila noční jednání. Strany ODS    

a TOP 09 oznámily, že chtějí blokovat třetí čtení služebního zákona, dokud koalice nepřistoupí na jejich 

požadavky, i kdyby to mělo trvat měsíce. Opoziční strany požadují mimo jiné zrušení generálního ředitelství 

státní služby a otevřenost státní služby pro úředníky samosprávy. Koalice je ochotna jednat, vydírat se ale prý 

nenechá. Novela služebního zákona prošla prvním a druhým čtením. Třetí čtení je naplánované na příští týden. 

14. července informoval veřejnost předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že jeho vláda by měla za týden      

v pondělí schválit finální verzi dohody o partnerství s EU. Evropská komise v červnu poslala Česku dopis s 88 

připomínkami k navrhovanému využití evropských dotací. Nelíbilo se jí například financování začleňování Romů 

do společnosti, problémem byla i absence služebního zákona. Námitky EU by v sobě finální verze dohody měla 

mít zapracovány. Následně vláda schválila zbývající dva z devíti operačních programů pro období 2014 až 2020, 

a to Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc. Sedm programů schválila minulý 

týden. Česko má v začínajícím programovém období 2014 až 2020 k dispozici zhruba 600 miliard korun. Nejvíce 

z toho půjde na rozvoj regionů, dopravní infrastruktury a na podporu podnikání. 

15. července se začal mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny zabývat podnětem poslance KSČM 

Zdeňka Ondráčka na místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Ondráčkovi vadí, že ho Kalousek označil na 

plénu při minulé schůzi dolní komory za "komunistického fízla". 

16. července oznámily strany KSČM a Úsvit přímé demokracie, že budou požadovat svolání mimořádné schůze 

Sněmovny kvůli církevním restitucím. Podle nich příslušné úřady nežádají pro žadatelích o majetek všechny 

potřebné doklady a porušují tak zákon. Podle předsedy KSČM Vojtecha Filipa by se sněmovní schůze mohla 

konat příští týden v úterý či ve čtvrtek. 

17. července odmítl prezident Miloš Zeman návrh ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO)                     

na jmenování Jana Veselého předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem. Důvodem odmítnutí jsou podle 

prezidenta nedostatečné pracovní výsledky a to, že jím řízený mělnický soud dlouhodobě obsazuje poslední 

místa v hodnocení kvality. 

18. července zveřejnila média zprávu, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) plánuje vyměnit starší auta     

a mobily za několik desítek milionů korun. Obnova autoparku bude stát více než 26 milionů Kč, přičemž 

automobily by měly být ekologičtější. Uvažovaná výměna mobilů by měla přijít na zhruba 24 milionů korun.      

Na dalších 40 milionů korun vyjde postupná modernizace pevných telefonních linek v celém resortu. Třetí 

nadlimitní zakázkou, kterou již minulý týden schválila vláda, je rozšíření Informačního systému odpadového 

hospodářství. Ta bude stát přes 6 milionů korun. 

 
 
Telegraficky: 

 Dne 17. července podpořila Poslanecká sněmovna omezení vyplácení doplatků na bydlení. 

mailto:info@cevro.cz

