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Událost týdne:  
Dne 7. července rozhodli poslanci, že druhý pilíř důchodového systému by měl s příštím rokem skončit.  

Od začátku roku v něm už nebude možné spořit. Klienti následně dostanou peníze zpět. Předpokládá to vládní 

důchodová novela a změnový zákon, které podpořila v úvodním kole Sněmovna. Pravicová opozice v podobě 

TOP 09 a Starostů a ODS zablokovala zrychlené schválení předloh už v prvním čtení. Nyní je posoudí rozpočtový 

výbor, když TOP 09 a Starostové neprosadili návrhy na jejich zamítnutí ani na vrácení vládě k přepracování. 

6. července zveřejnila média zprávu, že přestavba památkově chráněného Nákladového nádraží Žižkov,  

ze kterého by v budoucnu mělo být společenské a kulturní centrum, by vyšla na 1,1 až 1,7 miliardy korun  

bez DPH. Po započtení nákladů na koupi budovy a na projekční a inženýrské práce jde o zhruba dvě miliardy 

korun.  

7. července řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), že chystaná cenová regulace zdravotnických 

prostředků by měla přinést úsporu čtyři až šest miliard korun ročně, v roce 2013 bylo za ně vydáno téměř  

28 miliard. 

8. července schválila Poslanecká sněmovna návrh nového zákona o prevenci závažných havárií způsobených 

nebezpečnými chemickými látkami. Zavádí do českého práva evropskou legislativu a nahradí dosavadní normu 

z roku 2006, která už podle vlády nevyhovuje aktuálním evropským předpisům. Zákon by se měl dotknout 

provozovatelů zhruba 200 objektů, včetně těch největších, jako je třeba Spolana Neratovice.  

8. července oznámil předseda hnutí Úsvit Marek Černoch, že se jeho hnutí a strana Národní zájmy spojily  

v jedno politické uskupení. Strana nyní přijímá nové členy, v současné době jich má 155. V minulosti bylo 

členem Úsvitu pouze devět lidí, po odchodu některých členů kvůli vnitrostranickým sporům i méně. 

9. července zamítl Ústavní soud návrh prezidenta Miloše Zemana na zrušení služebního zákona. Vyhověl mu 

pouze v jediném z jeho návrhů a vypustil z normy jednu větu. Zeman navrhl zrušení celkem 20 rozsáhlých 

pasáží zákona, které upravují třeba diskutované postavení politických náměstků. Ústavní soud zrušil na návrh 

Zemana tu část zákona o státní službě, která umožňuje vedoucím sedmi ústředních orgánů státní správy 

oponovat vládě, pokud v nich bude chtít snížit počet pracovních míst, popřípadě náklady na mzdy 

zaměstnanců. Podle současného znění zákona by vláda potřebovala souhlas každého představitele z těchto 

sedmi ústředních státních orgánů. K těmto klíčovým institucím státu patří například antimonopolní úřad, Český 

statistický úřad nebo Energetický regulační úřad. 

10. července zveřejnila agentura Median zprávu k volebnímu modelu pro měsíc červen 2015. Podle průzkumu 

by nejvíce hlasů dostalo hnutí ANO 2011 (25 %) a ČSSD (21 %). Na třetím místě by se umístila KSČM s 13,5 %. 

Následují TOP 09 (12 %), ODS (8,5 %) a KDU-ČSL (6,5 %). Průzkum se uskutečnil od 6. června do 6. července. 

Zúčastnilo se ho 1003 lidí. 

 
Telegraficky: 

 Dne 7. července oznámila média, že všichni poslanci, členové vlády a další funkcionáři podali sněmovnímu 

mandátovému a imunitnímu výboru majetková přiznání za loňský rok v termínu, 

 dne 9. července řekl prezident Zeman, že uprchlíci z kulturně zcela odlišného prostředí by po přijetí v České 

republice nebyli ve šťastné situaci. 

 


