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Událost týdne: 
Dne 30. července schválila Poslanecká sněmovna zdražení cigaret a tabákových výrobků. Krabička cigaret tak 

nejspíš podraží o tři až čtyři koruny. Změnu zákona o spotřební dani nicméně musí ještě schválit Senát  

a podepsat prezident. Vláda počítá s tím, že část peněz inkasovaných po zvýšení daně použije na rychlejší 

valorizaci důchodů. Stát by měl díky zvýšení spotřební daně získat navíc zhruba 2,8 miliardy korun ročně, tedy 

0,23 miliardy korun měsíčně. Novela má začít platit ještě letos. Důvodem zvýšení daně je slabší kurz koruny  

po intervencích České národní banky, kvůli němuž neplníme sazby stanovené EU. Ty jsou totiž uváděny  

v eurech. Cigarety už letos jednou zdražily, a to v lednu zhruba o dvě koruny na krabičku. Za současné ceny je 

bude možné prodávat maximálně čtyři až pět měsíců po přijetí novely. 

28. července se konala schůzka tripartity. Předseda vlády Bohuslav Sobotka novinářům sdělil, že vláda bude 

hledat další peníze na platy, a to na narovnání platových tabulek a na odměny podle nového služebního 

zákona. Díky tomu by si mohli o slibovaných 3,5 procenta od ledna přilepšit všichni pracovníci veřejného 

sektoru. Odbory před nedávnem pohrozily protesty, pokud by se další finance nenašly a přidáno nedostali 

všichni zaměstnanci ve veřejné sféře. Hrozba stále trvá.  

29. července oznámila média, že podnikatelka Martina Schopperová odstoupila z vedení kandidátky hnutí ANO 

pro podzimní volby do pražského zastupitelstva. Podle spekulací by novým lídrem hnutí v Praze měla být 

náměstkyně ministra vnitra a bývalá šéfka české pobočky Transparency International Adriana Krnáčová.   

30. července zrušil Ústavní soud současný způsob výpočtu mzdové základny. Platy soudců se v budoucnu musí 

zvýšit, zpětně se jim však nic dorovnávat nebude. Nález vstoupí v platnost na konci letošního roku, do té doby 

musí vzniknout nová právní úprava. Dosud soudcovskou základnu určoval 2,75násobek průměrné mzdy  

v nepodnikatelské sféře za předminulý kalendářní rok, podle dnešního nálezu se musí základna vrátit  

k trojnásobku. Rozhodnutí soudu vítá Soudcovská unie ČR, ministerstvo spravedlnosti bude nález respektovat. 

Ústavní soud (ÚS) také zrušil část zákona, která odepřela pracujícím důchodcům slevu na dani z příjmu. 

Vyhověl tak návrhu skupiny 19 senátorů zastoupených Miroslavem Antlem (ČSSD). Z nálezu plyne, že slevu  

za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu 

čerpali penzi. 

31. července se domluvil český předseda vlády Bohuslav Sobotka na pravidelných schůzkách ministerských 

předsedů vlád České republiky, Slovenska a Rakouska. Český premiér Bohuslav Sobotka se na tom dohodl  

s rakouským kancléřem Wernerem Faymannem, který byl na oficiální návštěvě České republiky. První setkání 

by se mohlo uskutečnit do příštího jara. Oba politici se také shodli na odmítavém postoji k německému plánu 

na zavedení silničního mýta pro zahraniční motoristy. 

2. srpna byl zvolen nový předseda České pirátské strany. Stal se jím Lukáš Černohorský. Ve druhém kole voleb 

porazil s velkým náskokem své dva protikandidáty, jimiž byli bývalý člen předsednictva strany Ivo Vašíček  

a pražský volební lídr Jakub Michálek. Vašíček byl na rozdíl od Michálka znovu zvolen jedním ze čtyř 

místopředsedů strany, stejnou funkci obhájil také Tomáš Vymazal. Spolu s nimi byli do těchto funkcí zvoleni 

místopředseda olomouckých Pirátů Vojtěch Pikal a členka republikového výboru strany Dominika Michailidu. 

Černohorský nahradil Ivana Bartoše, který v červnu na funkci rezignoval.  

Telegraficky: 
 Dne 29. července oznámil rezignaci generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kubiš, důvody své rezignace Kubiš neuvedl.  
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