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Událost týdne:  
Dne 16. července podepsali na Pražském hradě prezident Miloš Zeman a pražský arcibiskup Dominik Duka 

memorandum o převedení Jiřského kláštera a Nového probošství církvi. Podmínkou dohody je, že obě památky 

budou do pěti let opravené a církev se vzdá nároků na další budovy v areálu Hradu. Podmínky memoranda 

následně tvrdě kritizoval kardinál Miloslav Vlk. Znalec církevních dějin Jaroslav Šebek považuje dohodu za velký 

ústupek církve. 

13. července řekl ministr pro lidská práva a legislativu Jiřího Dienstbiera (ČSSD), že vláda schválila ústavní zákon 

o celostátním referendu. Celostátní referendum by se v budoucnu mělo vyhlásit, pokud o jeho vypsání peticí 

požádá alespoň čtvrt milionu lidí. Ombudsmanka Anna Šabatová a některá ministerstva ale měly k předloze 

výhrady. Podle veřejné ochránkyně práv by mělo stačit 100 000 podpisů.  

13. července schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) novou koncepci zahraniční politiky. Uvedl to tajemník 

pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dokument určuje hlavní oblasti zájmu Česka ve světě. Mluví o podpoře 

ekonomické diplomacie, ale i o prosazování lidských práv. Dokument se hlásí k odkazu českého 

humanistického myšlení, prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Pražského jara, Charty 77 a tradice podpory 

lidských práv. 

14. července řekl prezident České republiky Miloš Zeman, že jediné rozumné řešení řecké krize je vystoupení 

Řecka z eurozóny. Finanční situace Řecka podle hlavy státu nenahrává vstupu Česka do eurozóny, čeští daňoví 

poplatníci by podle Zemana neměli platit za řecké dluhy. Vstup ČR do eurozóny ale i přesto prezident 

podporuje. 

14. července informovala média, že Knihovna Václava Havla na základě pověření Nadace Dagmar a Václava 

Havlových Vize 97 účtuje za užití jména někdejšího prezidenta Václava Havla 30.000 korun bez daně z přidané 

hodnoty. 

15. července jmenoval prezident republiky Miloš Zeman  Mikuláše Beka na další funkční období rektorem 

Masarykovy univerzity.  Oproti zvyklostem se s ním ale prezident na Pražském hradě nesetkal a dekret mu 

společně s dopisem poslal po ministryni školství Kateřině Valachové (ČSSD). 

19. července uctil Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek při pracovní návštěvě Bavorska památku 

obětí násilí po druhé světové válce. Předseda KDU-ČSL navštívil v Mnichově Sudetoněmecký dům, kde k uctění 

památky obětí poválečného odsunu Němců z Československa položil věnec.   

19. července uvedla média, že Státní pozemkový úřad (SPÚ), který evidoval k polovině července od církví 3453 

výzev k vydání majetku, schválil 2124 dohod vydání na 24.806 pozemků o výměře 16.853 ha. Schválil i vydání 

58 staveb.  

 
 
 
Telegraficky: 

 Dne 17. července řekl mluvčí vlády Martin Ayrer, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) má nového 

poradce pro zahraničí politiku. Stal se jím Rudolf Jindrák.  
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