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Událost týdne: 

Dne 21. srpna vyjmenoval prezident republiky Miloš Zeman podmínky, za nichž nebude vetovat návrh rozpočtu 

na rok 2015. Prezident Miloš Zeman nebude vetovat návrh státního rozpočtu na příští rok, pokud růst investic 

bude vyšší než růst spotřeby domácností a ten bude vyšší než růst spotřeby vlády. Prezident také oznámil,  

že se na počátku září sejde s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) a dalšími politiky kvůli služebnímu 

zákonu, k jehož dohodnuté podobě má výhrady. 

18. srpna oznámila média, že v nejbližších dnech přiletí do České republiky nový americký velvyslanec Andrew 

Schapiro. Právník s českými kořeny ve funkci nahradí Normana Eisena, který americkou ambasádu v Praze vedl 

od ledna 2011. Schapiro, který má stejně jako jeho předchůdce úzké vazby na amerického prezidenta Baracka 

Obamu, se úřadu oficiálně ujme, až předá své pověřovací listiny prezidentovi Miloši Zemanovi. Kdy se tak 

stane, není zatím známo. 

19. srpna řekl novinářům předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása,  

že  zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na ministerstvech se oproti roku 2007 podle zjištění rady 

postižených výrazně zhoršilo. Žádný resort loni stanovené procento handicapovaných pracovníků nesplnil. 

Ministerstva také nepořizovala výrobky a služby od postižených, ale raději platila sankce. Zatímco před sedmi 

lety takto odvedla do rozpočtu 1,1 milionu korun, za loňský rok to bude 19 milionů.  

20. srpna vyhověl Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, jenž nesouhlasil  

s částečným zastavením stíhání ústeckého soudce Jiřího Berky a bývalých konkurzních správců Daniela Thonata 

a Lubora Kindla. Nové rozhodnutí musí vynést táborská pobočka Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

21. srpna oznámila média, že v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se bude na neveřejném jednání 

příští týden volit nová vědecká rada. Jde o odborný poradní orgán ředitele. Nový šéf ústavu Zdeněk Hazdra 

navrhuje 12 kandidátů a stále prý ještě s některými jedná. Podle informací médií jsou mezi nominovanými 

například přední německý historik Detlef Brandes z Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu, americká 

historička a spisovatelka Paulina Brenová nebo historička umění Milena Bartlová. 

22. srpna skončila lhůta pro podávání kandidátek do letošních senátních voleb. O zvolení do třetiny Senátu se  

v říjnových volbách utká 243 kandidátů, což je o deset více než před dvěma lety. Největší výběr budou mít 

voliči v Praze 1, kde kandiduje 15 lidí. Naopak ve Vyškově a Přerově budou lidé vybírat jen z pěti kandidátů. 

Před šesti lety, kdy se volilo ve stejných obvodech, úřady zaregistrovaly rovných 200 uchazečů. 

23. srpna oznámila média, že  Česká republika se možná bude ucházet o pořadatelství konference OSN  

o bydlení a rozvoji měst Habitat III, která by se měla konat v roce 2016. Záměrem, který předložilo ministerstvo 

pro místní rozvoj, se bude ve středu zabývat vláda. Pokud kabinet návrh schválí, začne Praha s OSN o možném 

pořadatelství jednat. 

Telegraficky:  
 Dne 20. srpna oznámila média, že o hlasy voličů v říjnových komunálních volbách ve Zlíně se utká  

14 politických stran a hnutí, 
 dne 21. srpna oznámila média, že o čtyři uvolněná místa v Senátu se v Praze utká 47 kandidátů.  

 
 


