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Událost týdne: 

16. července padl verdikt senátu Nejvyššího soudu, který rozhodl o okamžitém propuštění Petra Tluchoře, 

Ivana Fuksy a Marka Šnajdra z vazební cely. Bývalí poslanci byli propuštěni na základě poslanecké imunity, 

která se podle soudu vztahuje i na politická jednání. 21. července uvedl vrchní státní zástupce Ivo Ištvan,            

že státní zastupitelství kvůli rozhodnutí Nejvyššího soudu zastaví jejich trestní stíhání. 17. července jednal 

mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny o vydání Petra Nečase k trestnímu stíhání. Jednání však 

bylo přerušeno do příštího týdne. Poslanci čekali, zda Vrchní státní zastupitelství stáhne žádost o Nečasovo 

vydání, což se stalo. 19. července byla propuštěna z vazby i Jana Nagyová, bývalý ředitel Vojenského 

zpravodajství Ondrej Páleník, bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček a zpravodajce Jan Pohůnek, 

kteří budou nyní stíháni na svobodě.  

15. července se uskutečnila pracovní cesta ministra životního prostředí Tomáše Podivinského do Jaderné 

elektrárny Temelín (dále jen JET), kde mimo jiné uvedl, že dostavba JET je strategickou a bezpečností otázkou 

této země, kterou bude plně podporovat. 21. července však prezident Miloš Zeman na jednání s předsedkyní 

poslaneckého klubu VV Kateřinou Klasnovou uvedl, že současná vláda nebude rozhodovat o vítězi tendru        

na dostavbu JET. 

15. července se uskutečnilo setkání místopředsedy ČSSD Michala Haška s premiérem Jiřím Rusnokem.        

Hašek při jednání jmenoval tři podmínky, za kterých by mohla ČSSD ochotna dát důvěru vládě, a to vyřešení 

všech sporů kolem finančních darů ministra financí Jana Fischera, aby vláda vládnula pouze do podzimních 

předčasných voleb a aby vládní program byl v souladu s programem ČSSD. 19. července uvedl předseda ČSSD 

Bohuslav Sobotka po zasedání grémia ČSSD, že rozhodnutí strany padne do začátku srpna a strana si klade tyto 

podmínky: (1) zlepšení podmínek pro občany a vyřešení současné politické krize, (2) respektování principů 

parlamentní demokracie a (3) existence prostoru pro realizaci sociálně demokratické politiky. 

V uplynulém týdnu odvolal nový ministr zahraničí Jan Kohout vrchní ředitelku sekce ministra Kateřinu 

Weissovou a generálního sekretáře Jaromíra Plíška (potenciální kandidát na velvyslance na Slovensku).            

19. července jmenoval nového vrchního ředitele sekce ministra Petra Kubernáta a do funkce  náměstka pro 

právní a konzulární záležitosti Karla Borůvku. Dále se ministr rozhodl jmenovat zmocněnkyní pro vyjednávání 

dohody o volném obchodu mezi EU a USA Veroniku Kuchyňovou-Šmigolovou. Veronika Kuchyňová-Šmiglová 

doposud zastávala funkci náměstkyně ministra. 

17. července se uskutečnilo hlasování v Poslanecké sněmovně PČR o jejím rozpuštění. Pro rozpuštění 

sněmovny hlasovalo 96 poslanců, a to přítomní poslanci ČSSD, KSČM, VV a pět nezařazených (Josef Dobeš, 

Michal Doktor, Radim Fiala, Kristýna Kočí a Jiří Paroubek). Proti rozpuštění sněmovny hlasovalo 92 poslanců,     

a to poslanci za ODS, TOP 09 a devět nezařazených (Lenka Andrýsová, Dagmar Navrátilová, Viktor Paggio, 

Karolína Peake, Jiří Rusnok, Jana Suchá, Jaroslav Škárka, Martin Vacek a Radim Vysloužil). 

Telegraficky:  

- 16. července schválila vláda nařízení o zvýšení minimální mzdy na 8 500 Kč a hodinové sazby ze 48,10 korun 
na 50,60 korun, a to od 1. srpna roku 2013. 

- 16. července uvedl místopředseda ODS Martin Kuba, že chystá podpořit Miroslavu Němcovou na kongresu 
ODS na post předsedy strany. 

- 18. července uvedla místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová, že pokud současná vláda nezíská důvěru a 
prezident nepověří sestavením vlády někoho jiného, obrátí se na Ústavní soud ČR. 


