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Událost týdne: 

3. června zamítl Ústavní soud ČR návrh na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.                   

Odlišná stanoviska vyjádřili předseda soudu Pavel Rychetský a soudci Jan Musil, Vojen Güttler a Jaroslav Fenyk. 

Proti zrušení zákona hlasovalo 11 soudců. Odmítavé stanovisko k rozhodnutí soudu vyjádřila ČSSD,               

která plánuje po následujících volbách do Poslanecké sněmovny PČR změnit zákon o majetkovém vyrovnání      

a vzít církvím příspěvek na jejich činnost. 

6. června oznámil ministr financí Miroslav Kalousek, že firmám a podnikatelům zasaženým v letošním roce 

povodněmi bude odpuštěna část daně z příjmu ve výši škody vzniklé v důsledku povodně na majetku 

sloužícímu k podnikání. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc chystá vyčlenit každému drobnému podnikateli 

20 až 300 tisíc korun, aby tak zabránilo jejich možnému krachu. Živnostníkům postiženým povodní bude také 

prominut úrok z prodlení a penále vzniklé v důsledku možné pozdní platby záloh na daň z příjmu v průběhu 

roku 2013. 9. června uvedl premiér vlády Petr Nečas v Otázkách Václava Moravce, že vláda poskytne, vedle 

uvolněných 4 miliard korun na odstranění povodňových škod a 1,3 miliardy ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury, další finance, a to bez zvyšování daní, mimořádných rozpočtových opatření nebo překročení 

schodku letošního státního rozpočtu. 

5. června vydal Český statistický úřad tiskovou zprávu o vývoji mezd za první čtvrtletí roku 2013,                    

která se nominálně snížila o 0,4 %, tedy na úroveň 24 061 Kč. Dále podle se zprávy snížil podíl lidí se mzdou          

do 10 000 Kč z 5,3 % na 4,4 %, zhruba jedno procento zaměstnanců loni pobíralo hrubou mzdu vyšší                

než 100 tisíc korun a o 0,2 % více než 200 tisíc korun. Dále úřad vydal tiskovou zprávu o statistikách vývozu        

a dovozu, podle kterých se zvýšil meziročně vývoz o 6,4 % a dovoz o 1,3 %.  

5. června požádal plzeňský podnikatel a člen plzeňské ODS Petr Štrunc o ukončení členství ve straně                    

a o ukončení svého působení v představenstvu dopravních podniků a majetkové komisi města, kvůli možnému 

budoucímu spojování jeho podnikatelských aktivit v oblasti realit, které se v některých případech přímo 

dotýkají vztahů s městem. 

6. června předpověděl ve své zprávě Vídeňský institut pro mezinárodní srovnání, že by měl celkový přísun 

investic do střední a východní Evropy klesnout o více než 40 % na 20,3 miliardy eur. V ČR se počítá s poklesem 

investic z loňských 8,2 miliardy eur na 2,8 miliardy eur. 

8. června se v Olomouci konal sjezd KDU-ČSL, na kterém byl předsedou strany znovuzvolen Pavel Bělobrádek. 

1. místopředsedou strany byl opětovně zvolen Marian Jurečka. Místopředsedy KDU-ČSL byli zvoleni:         

Zuzana Roithová, Jan Bartošek, Klára Liptáková, Roman Línek. Sjezdu se zúčastnil také prezident republiky 

Miloš Zeman, který doporučil straně zaměřit se na zrušení poplatků dětí u lékařů a také aby strana dosadila    

do vrcholné politiky schopné lidi z regionální úrovně. 

Telegraficky: 

 Bývalý ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec obdržel za vyzrazení informace ze spisu trest ve výši 
snížení platu o 10 % po dobu dvou měsíců. 

 5. června se stal novým starostou Prahy 10 dosavadní místostarosta Bohumil Zoufalík, namísto Milana 
Richtera (ODS), který na svůj post rezignoval.  

 7. června doporučilo vedení ČSSD odmítnutí podpory ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti          
(tzv. finanční ústavy). 


