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Událost týdne:   
14. prosince informoval premiér Bohuslav Sobotka o rozhodnutí vlády přijmout 37 křesťanských 
rodin z Kurdistánu a Libanonu, kteří chtějí svou zemi opustit kvůli obavám z  Islámského státu. 
Přesídlení finančně zašt ít í Nadační fond Generace 21 , který má na akci př ipraveno patnáct 
milionů korun. Pokud by výdaje přesáhly tuto částku, převezme financování ministerstvo vnitra. 
První skupina uprchlíků by měla dorazit v  lednu 2016. Všech 153 lidí bude muset proj ít 
třístupňovým př ij ímacím procesem, po kterém budou rozděleni do skupin po maximálně 30 
lidech a rozděleni do krajských měst. Pokud budou cht ít , mohou uprchlíci v Česku zůstat i po 
ukončení konfliktu ve své domovině. 
 
14. prosince schválila vláda novelu zákona o ochraně ovzduší, která úřadům  
za stanovených podmínek umožňuje kontrolovat, čím lidé ve svých domech topí,  a pokud bude 
nutné i ukládat pokuty. V případě odmítnut í vpuštění kontroly  
do objektu by majiteli hrozila pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Ekologům se nel íbí, že se norma 
zaměřuje pouze na domácnosti, a ne na hlavní zdroje znečištění, tedy uhelné elektrárny či 
automobilovou dopravu. Objevují se také krit ici, jež upozorňují, že kontroly v  domácnostech 
mohou být chápany jako zásah do práva na soukromí .  

 15. prosince proběhla schůzka ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka s maďarským 
velvyslancem v Česku Tiborem Petöhem kvůli výrokům maďarského předsedy 
parlamentu Lászla Kövéra . Ten v rozhovoru pro deník Právo uveřejněném 11 . prosince prohlásil, 
že za situace, kdy byly součástí českého a slovenského právního řádu Benešovy dekrety, neměly 
být Česká a Slovenská republika přijaty do Evropské unie. Těmito dokumenty se  však unijní 
orgány zabývaly během přístupových rozhovorů a dospěly k  názoru, že nejsou překážkou vstupu 
zemí do EU. Lázslo Kövér ministra Zaorálka seznámil se stanoviskem maďarské vlády, které 
výroky předsedy parlamentu odmítlo, a ujistil maďarský zájem na budování přátelských vztahů 
s Českem. 

16. prosince informoval Ústavní soud (ÚS) o změně v  pravidlech pro složení svých senátů. Jejich 
personální obsazení by se mělo pravidelně každé dva roky měnit. Doposud docházelo k výměně 
pouze v případě odchodu daného soudce z ÚS.  Nové opatření má zajistit větší názorovou 
pluralitu a přispět ke sjednocení judikatury.   
 
17. prosince vyzvala Poslanecké sněmovna vládu, aby nepostupovala podle 
výkladového sdělení Evropské komise, která požaduje, aby bylo rozdílně označováno zboží 
pocházející z Izraele a z židovských osad nacházej ících se na území obsazeném Izraelem. Podle 
Marka Bendy z ODS je opatření „ novodobým projevem antisemitismu části evropských elit“ .  
 
18. prosince oznámila místopředsedkyně hnutí ANO a Sněmovny Jaroslava Jermanová, že ANO 
plánuje na počátku příštího roku navrhnout změnu jednacího řádu  poslanecké sněmovny. Ta by 
měla omezit čas na projednávání jednotlivých zákonů a rozdělit jej mezi jednotlivé poslanecké 
kluby. Členové opozičních stran návrh nevítají. Podle Martina Plíška z TOP 09 se jedná o pokus o 
umlčení opozice. Návrh byl oznámen za situace, kdy se vládní koalici v  Poslanecké sněmovně 
kvůl i obstrukcím opozice nedaří prosadit zákon o elektronické evidenci tržeb.  
 
Telegraficky  

- Dne 17. prosince pražští zastupitelé schválil i rozpočet na rok 2016. Podařilo se to díky 
spolupráci TOP 09, ODS, Trojkoalice, Pirátů a nezávislých, kteří v  současné době jednají o 
složení nové koalice.  

mailto:info@cevro.cz

