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Událost týdne:  
Dne 29. července zasedala koaliční vláda ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. Vláda na svém zasedání rozhodla, že 

politické strany budou moci od přespříštího roku dostat od jedné fyzické nebo právnické osoby maximálně tři 

miliony korun. Ministerstvo vnitra původně navrhovalo maximum pro darovanou částku dva miliony. Vládní 

protikorupční rada ji chtěla snížit na polovinu pro občany a zakázat dary od firem. Návrh novely nyní projedná 

Parlament. Vládní koalice se dále postavila proti návrhu poslankyně TOP 09 Markéty Adamové, aby rodičovský 

příspěvek mohli vedle matky nebo otce čerpat i prarodiče dítěte. Dále vláda nepodpořila poslanecký návrh, 

podle nějž by 17. listopad, který je Dnem boje za svobodu a demokracii, byl znovu ze zákona také 

Mezinárodním dnem studentstva. Kabinet se k návrhu bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) 

postavil neutrálně. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak schválil návrh ministra pro lidská práva Jiřího 

Dienstbiera (ČSSD), podle kterého by financování neziskových organizací z dotací  

v budoucnu mělo být víceleté, ne jen na jeden rok jako nyní. Neziskové organizace, které poskytují nezbytné 

služby, by mohly získat smlouvy o dlouhodobé spolupráci. 

27. července řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), že návrh rozpočtu ministerstva kultury na příští rok 

se oproti původní představě ministerstva financí zvýší přibližně o tři čtvrtě miliardy. Původní návrh byl necelých 

10,5 miliardy korun, tedy asi o miliardu méně, než jsou letošní výdaje resortu.  

28. července řekl mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, že prezident Miloš Zeman považuje navržený deficit 

státního rozpočtu ve výši 70 miliard korun na příští rok za realistický.  

28. července oznámila média, že nadační fond Generace 21 chce do Česka přivézt 152 křesťanských uprchlíků  

z Iráku pronásledovaných radikály z organizace Islámský stát. Představitelé fondu informaci potvrdili na tiskové 

konferenci. Převoz uprchlíků a první rok jejich pobytu v Česku je nadace připravena uhradit ze svého. 

29. července oznámila americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID), že občanský a neziskový sektor 

v České republice se v každoročním hodnocení svého stavu a rozvoje umístil na třetím místě z 29 hodnocených 

zemí střední a východní Evropy a Euroasie. Před ním skončily Estonsko a Polsko.  

30. července  řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO 2011), že plánovaného přesunu amerických jednotek 

Českou republikou na cvičení do Maďarska se v září 2015 zúčastní asi 100 strojů a několik set vojáků. V České 

republice stráví jednu noc.  

31. července rozhodla vláda České republiky, že novým českým velvyslancem v Londýně se má stát dosavadní 

velvyslanec v Číně Libor Sečka.  Sečka nahradí Michaela Žantovského, jenž od 1. září povede Knihovnu Václava 

Havla v Praze. 

1. srpna se konal v centru Olomouce první ročník Rainbow Pride Olomouc, který byl inspirován pražskou akcí 

Prague Pride.  Zhruba osm desítek lidí se zapojilo do pestrobarevného průvodu leseb, gayů, bisexuálů a 

transsexuálů, který poprvé v historii prošel centrem Olomouce.  

 
Telegraficky: 

 Dne 27. července demonstrovala před Úřadem vlády asi stovka hornických odborářů. Horníci požadovali úplné 

prolomení limitů těžby uhlí, které stanovila vláda v roce 1991.   
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