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Událost týdne: 
Dne 12. srpna zveřejnila některá ministerstva své rozpočty na rok 2015. Ministryně spravedlnosti Helena 

Válková (ANO) u ministra financí Andreje Babiše (ANO) vyjednala navýšení rozpočtu svého resortu                       

o 1,5 miliardy korun. Rozpočet by tak měl činit stejně jako letos zhruba 22 miliard korun. Rozpočet ministerstva 

zahraničí se v příštím roce navýší tak, aby se resortu kompenzoval růst výdajů v důsledku oslabeného kurzu 

koruny a nárůstu některých příspěvků mezinárodním organizacím. Resort školství by měl mít v příštím roce         

v rozpočtu o 4,2 miliardy korun víc než letos, kdy má na výdaje bezmála 125 miliard. Ministr kultury Daniel 

Herman (KDU-ČSL) dojednal rozpočet na příští rok ve výši 10,74 miliardy korun, nemusí to však být konečné 

číslo. Jednání mezi Hermanem a ministrem financí Andrejem Babišem budou pokračovat v září. Ministr vnitra 

Milan Chovanec (ČSSD) bude o definitivní podobě rozpočtu jednat s ministrem financí Andrejem Babišem. 

Chovanec požaduje navýšení rozpočtu o zhruba tři miliardy korun. Aby je dostal, musí prý vnitro splnit několik 

podmínek Babiše, které se týkají úspor nebo prodeje nepotřebného majetku. 

11. srpna zasahovala policie  v několika budovách pražského magistrátu. Primátor hlavního města Tomáš 

Hudeček (TOP 09) potvrdil přítomnost policistů na magistrátu. Média uvedla, že  policejní akci dozoruje Vrchní 

státní zastupitelství v Olomouci.  

13. srpna podepsal prezident Miloš Zeman zákon o kybernetické bezpečnosti. Tento nový zákon, který připravil 

Národní bezpečnostní úřad, zavádí pravidla spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou            

při předcházení útokům na informační technologie. Cílem zákona je zefektivnit a zrychlit reakci na kybernetické 

hrozby, které by mohly představovat nebezpečí pro zájmy českého státu. Zákon má nabýt účinnosti 1. ledna 

2015.  

13. srpna řekl prezident republiky Miloš Zeman, že  pozval na návštěvu České republiky prezidenta kurdské 

autonomie, egyptského prezidenta a marockého krále. Zeman dodal, že Česká republika v posledních dnech 

zvažuje, že do Iráku, který bojuje s extremisty z Islámského státu, dodá zbraně. Zásilka by mohla být určena 

jednotkám bagdádské, vlády nebo právě iráckým Kurdům. 

14. srpna oznámila média, že KDU-ČSL budou mít od konce tohoto týdne na ministerstvu školství svého 

náměstka pro oblast vzdělávání. Stane se jím Jaroslav Fidrmuc, který nahradí dosavadního náměstka Jindřicha 

Fryče. KDU-ČSL podle úřadu svého náměstka na školství nyní neměla. Hnutí ANO zastupuje náměstek pro 

vysoké školy a výzkum Jaromír Veber, sociální demokracie má náměstka pro sport Petra Hulinského. 

14. července oznámila mluvčí ODS Jana Havelková, že strana po pěti letech opouští svoji centrálu na pražské 

Pankráci a stěhuje se do nového sídla v Truhlářské ulici v centru Prahy. V nových prostorách, za které bude 

platit zhruba 194 000 korun měsíčně, chce naplno fungovat od září. 

 
 
Telegraficky: 

 Dne 13. srpna uvedl prezident Miloš Zeman, že nesouhlasí s tím, aby služební zákon počítal s pozicemi takzvaných politických 

náměstků. Vládě bude proto navrhovat změnu. Zrušení generálního ředitelství považuje za chybu, je ale ochoten se s tím 

smířit, 

 dne 15. srpna informovali Lidové noviny, že České republice hrozí, že přijde o stamiliony korun z evropského operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
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