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Událost týdne: 

1. srpna byl odvolán ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian, proti kterému na protest odstoupili ze svých 

postů například ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvia Hroncová, umělecký šéf obou souborů 

Petr Kofroň a jejich hudební ředitelé, ale také například někteří herci. I přes to, že 2. srpna opět ministr kultury 

Jiří Balvín jmenoval Jana Buriana do funkce Národního divadla, tak někteří členové Národního divadla kvůli 

politické situaci se již do struktur Národní divadla nevrátí. Ředitel Národního divadla mimo jiné uvedl na 

základě auditu, že divadlo v minulých letech špatně hospodařilo se státními prostředky. 

29. července oznámila Miroslava Němcová (ODS), že chystá stvrdit podmínku 101 hlasů pro jmenování vlády 

přímo před hlavou státu, pokud nezíská vláda Jiřího Rusnoka důvěru. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář však 

připustil, že pokud kabinet Jiřího Rusnoka nezíská důvěru Poslanecké sněmovny PČR, tak by mohl Miloš Zeman 

jmenovat novou úřednickou vládu. 

31. července schválila vláda zvýšení počtu zaměstnanců na úřadech práce, a to o 700 zaměstnanců. Vláda si    

od tohoto kroku slibuje zvýšení efektivnosti podpory zaměstnanosti. Naopak vláda zamítla novelu zákona 

bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), která například počítala s možností vystoupení 

z druhého penzijního pilíře. Vláda také zamítla návrh zákona poslance Viktora Paggia (Lidem) tolerující 

prostituci.  

2. srpna schválila vláda ČR programové prohlášení. Mezi úkoly a priority vlády například patří - oživení české 

ekonomiky, záchrana a obnova pracovních míst, udržení schodku rozpočtu pod hranicí 3 % HDP, zlepšení 

čerpání financí z evropských fondů, ale také například podpora kroků směřující k hlubší koordinaci 

hospodářské a fiskální politiky EU. Program vstřícně ohodnotil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který však        

i nadále zastává postoj k rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb. ODS a TOP 09 se vyjádřilo kriticky 

a znovu zopakovali tezi, že také současnou vládu podporovat nebudou. Vláda také zveřejnila výše platů              

a odměn všech členů bývalého vedení Úřadu vlády ČR za období 2010–2012.  

2. srpna rozeslal místopředseda ČSSD a předseda Asociace Krajů ČR (dále jen AK ČR) Michal Hašek výzvu 

hejtmanům, aby jejich jménem Asociace Krajů ČR, požádali všechny parlamentní strany pro vyjádření důvěry 

vlády Jiřího Rusnoka. Například proti jeho postupu se vyjádřil liberecký hejtman Martin Půta, který podle jeho 

názoru vede tento krok ke zneužití poslání Asociace a chce z ní učinit třetí komoru parlamentu. 

4. srpna zveřejnila Česká televize výsledky průzkumu veřejného mínění agentury STEM/MARK, podle kterého 

považuje 15 % dotázaných vládu Jiřího Rusnoka za vládu odborníků. 37 % dotázaných si myslí, že nová vláda je 

kabinetem přátel Miloše Zemana, 7 % dotázaných hovoří o vládě Strany práv občanů – Zemanovců, 18 % 

označilo vládu za vládu úřednickou a téměř ¼ dotázaných označilo vládu Jiřího Rusnoka za vládu překlenovací. 

Dále uvedlo 59 % dotázaných, že vláda by neměla řešit personální otázky před vyjádřením důvěry.  

Telegraficky:  

- 31. července rozhodl sněmovní organizační výbor, že jednání Poslanecké sněmovny PČR o důvěře vlády se 
bude konat 7. srpna. 

- 1. srpna zrušil Ústavní soud ČR část trestního zákoníku, díky které mohla vláda určovat trestnou hranici 
držení drog. 

- 2. srpna uvedli představitelé konzilia lékařů prezidenta Miloše Zemana na tiskové konferenci, že prezident 
má lehčí formu cukrovky a diabetické postižení nervů. 


