
Pondělí 25. března 2013  
■ Ministr zdravotnictví Leoš Heger připustil, že jeho návrh na úplný zákaz kouření v českých restauracích nemusí být vládou a parlamentem schválen. Ani Evropská komise možná neprosadí v 
navrhované podobě směrnici, podle níž by měly být v EU zakázány cigarety s příchutěmi a zvětšeno varování na krabičkách před důsledky kouření, naznačila europoslankyně KDU-ČSL Zuzana 
Roithová. Oba to uvedli ve včerejších Otázkách Václava Moravce. (ČTK) 
■ Firma Amun.Re odmítá, že by měla při obchodování s polostátním gigantem ČEZ výhody. V diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce to prohlásil předseda představenstva společnosti 
Martin Shenar. ČEZ měl firmě Amun.Re za solární elektrárny u Ralska a Mimoně na Českolipsku zaplatit až 5 miliard korun. Vlastnická struktura firmy je ale neprůhledná, podle některých zdrojů 
v ní figuruje právník blízký lobbistovi Ivu Rittigovi. (ČT24)
■ Česko se loni dostalo z 23. na páté místo v žebříčku zemí EU, který odráží přebírání evropských nařízení do právního řádu členského státu. Byl to nejvýraznější posun v porovnání s ostatními 
unijními státy, řekl minulý týden senátorům ministr Petr Mlsna, který je předsedou legislativní rady vlády. (ČTK)
■ Ministr zdravotnictví Leoš Heger chce zrušit regulační poplatky za pobyt dětí v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví to podle něj navrhne v balíčku zákonů o veřejném zdravotním pojištění. 
S novelami chce prý přijít na vládu do několika týdnů. (ROZHLAS.CZ)
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■ Město Chomutov se v letošním roce chystá investovat víc než 
100 milionů korun do zateplení tří základních škol. Polovinu mají 
pokrýt dotace.
■ Středočeští radní zastavili desetimilionový projekt na podpo-
ru cestovního ruchu, který už byl v konečné fázi přípravy a měl 
schválenou evropskou dotaci. 
■ Zastupitelstva Karlovarského a Ústeckého kraje budou dnes 
rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí pokuty, kterou Evropská ko-
mise vyměřila Regionálnímu operačnímu programu Severo-
západ.

■ Hlasování o výstavbě geotermální elektrárny v Semilech není 
pro radnici závazné. K referendu přišlo necelých 29 procent vo-
ličů.
■ Plzeň vypíše veřejnou zakázku na vybudování archivu a kul-
turního centra v areálu bývalého pivovaru a později kasáren Svě-
tovar.
■ Regionální radě Moravskoslezsko podle jejího vedení hrozí, že 
se dostane do absurdní situace, kdy bude muset vymáhat vrácení 
peněz po příjemcích, kteří udělali všechno správně.
■ Jablonec nad Nisou chystá vlastní projekt revitalizace teplá-
renské sítě. Počítá s jejím řízeným rozpadem a vybudováním 20 
blokových plynových kotelen.

■ Západočeská univerzita v Plzni vypsala zakázku na staveb-
ní práce spočívající ve výstavbě objektů pro projekt Regionální 

inovační centrum elektrotechniky (RICE), dodávku a montáže 
technologie a vybavení v objemu 370 000 000 Kč.

■ Kontroverzní sKarty by podle Sněmovny neměly sloužit jako 
identifikační průkaz pro lidi pobírající sociální dávky a pro zdra-
votně postižené. Dolní komora také žádá o to, aby ministerstvo 
práce a sociálních věcí pozastavilo vydávání karet do doby, než 
se projekt legislativně upraví.
■ Sněmovna podpořila ústavní novelu ČSSD, podle níž by měl 
premiér spolupodepisovat všechny druhy prezidentských mi-
lostí. Předloha míří k posouzení do ústavně-právního výboru.
■ Sněmovna v pátek podpořila zpřísnění pravidel pro vyslovení 
nedůvěry vládě. Ústavní novela odolala návrhu opozice na zamít-
nutí a jde k posouzení do ústavně-právního výboru.
■ Česká vláda i Parlament odmítly návrh Evropské komise, aby 
vedení velkých evropských firem tvořily do roku 2020 nejmé-
ně ze dvou pětin ženy. Svůj nesouhlas přidal Senát, podle něhož 

je návrh mimo jiné zásahem do akcionářských práv a nebere v 
potaz odlišné podmínky, ve kterých fungují podniky v jednotlivých 
členských státech. 
■ Senát podle očekávání podpořil v prvním kole projednávání 
návrhu ČSSD, který chce zákonem zabránit zpožďování ve vý-
platě sociálních dávek. 
■ Autorské svazy by podle Senátu neměly mít možnost převést 
kolektivní správu autorských práv na pověřenou externí firmu. 
Senátoři se obávají, že by externí firma nebyla pod dostatečnou 
kontrolou.
■ Pokud Sněmovna v hlasování odmítne úpravy, které do zákona 
o regulaci anonymních akcií doplnil Senát, podpoří sociální de-
mokracie jeho původní podobu, zdůraznil místopředseda strany 
Lubomír Zaorálek.
■ Sněmovna letos prodloužila lhůtu, v níž jí bude možné před-
kládat nominace osobností na státní vyznamenání. Přijímat je 

■ V 11:00 začne tisková konference k plánovanému cvičení 
Zóna 2013, které začne 26. března. Cvičení má prověřit činnost 
správních úřadů, Integrovaného záchranného systému a dalších 
subjektů při řešení simulované havárie v jaderné elektrárně Du-
kovany. (generální ředitelství hasičů, Praha 4)
■ Ve 12:00 přijme prezident Miloš Zeman radu Českomoravské 
konfederace odborových svazů. (Pražský hrad)
■ Ve 14:00 začne zasedání výkonné rady ODS. Na programu 
má být Agenda 2014, v níž chce strana zformulovat priority pro 
volební rok. (Polygon House, Praha 4)

■ V 15:30 bude za přítomnosti ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga podepsána dohoda mezi Parlamentním shro-
mážděním Rady Evropy, Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 
77 o vzniku mezinárodní Ceny Václava Havla za lidská práva. 
(Černínský palác, Praha 1)
■ Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg dnes přijme 
delegaci Parlamentního shromáždění Rady Evropy. (Černínský 
palác, Praha 1)
■ Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg přijme před-
sedkyni exilové Rady Běloruské demokratické republiky Ivonku 
Survillovou. (Černínský palác, Praha 1) 
■ Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a 

ministerstvo školství se dnes chystají zveřejnit podrobnosti k 
letošním maturitám.
■ Prezident Miloš Zeman jmenoval v pátek prezidentem Nej-
vyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, který úřad dosud vedl 
jako viceprezident.
■ Ředitel pražské technické správy komunikací Luděk Dostál 
skončí na konci března ve své funkci. Náměstek primátora Josef 
Nosek řekl, že ředitel rezignoval ze zdravotních důvodů.

■ Ministerstvo spravedlnosti zruší věznici v Drahonicích na 
Lounsku. Vzhledem k počtu amnestovaných vězňů by byl její další 
provoz nehospodárný.
■ Dlouho očekávaná oprava brněnské dálnice D1 může začít 
úseky mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou a mezi Lhotkou a Vel-
kou Bíteší. Stavební firmy Eurovia CS a Habau se neodvolaly 
proti výsledkům tendrů, ve kterých neuspěly. Ředitelství silnic 
a dálnic tak může v následujících týdnech podepsat smlouvy s 
vítěznými společnostmi.
■ Mise v Pákistánu, kterou podnikl náměstek ministra zahranič-

ních věcí Vladimír Galuška kvůli případu dvou unesených Češek, 
splnila svůj účel. Galuška to řekl po návratu z Islámábádu. 
■ Další střežení muničních skladů společností Trade Fides, které 
navrhlo kolegium ministerstva obrany, vyjde armádu levněji, 
než kdyby na sklady dohlížela sama. Sdělil to mluvčí ministerstva 
obrany Jan Pejšek.
■ Vadné prsní implantáty nebo náhlé zastavení úhrad podložek 
chránících lůžko při úniku moči by už neměly pacienty v ČR 
ohrozit. Ministerstvo zdravotnictví uchystalo zákon, který za-
vede jednotný registr bezpečných a účinných zdravotnických 
prostředků. 
■ Česká republika finančně podpoří školu v Libanonu, která při-

jala několik stovek dětí syrských uprchlíků. O poskytnutí 2,75 
milionu korun na tento účel rozhodl ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg.
■ Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa poslal k projedná-
ní vládě návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava. 
V připomínkovém řízení byl od loňského srpna. Ve Sněmovně je 
v současnosti také kontroverzní návrh Plzeňského kraje. Oba 
návrhy zákona podle kritiků zredukují oblasti ponechané přírodě.
V připomínkovém řízení:
■ Poslanecký návrh na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o vý-
znamné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinář-
ských produktů a jejím zneužití.

Narozeniny dnes slaví:
■ Luboš Vaněk (49) - místopředseda představenstva České ex-
portní banky

Evropské instituce
■ Ministři financí eurozóny dnes schválili záchranný plán pro 
Kypr, který by měl zabránit bankrotu země. Oznámil to šéf Euros-
kupiny Jeroen Dijsselbloem. Na rozdíl od předchozího návrhu 
neobsahuje plošné a kontroverzní zdanění vkladů. Velcí střadate-
lé na Kypru, ale pravděpodobně utrpí těžké ztráty.
■ Státy Evropské unie zachovávají odlišné postoje k možnosti do-

dávek zbraní syrským povstalcům. Páteční neformální schůzka 
ministrů zahraničí unijních zemí v Dublinu nepřinesla v této věci 
žádné řešení.
■ Kyperský parlament v pátek schválil plán na restrukturalizaci 
bank. Jde o součást plánu záchrany země před bankrotem. 
■ O azyl v zemích Evropské unie nejvíce usilují lidé z Afghá-
nistánu, ale na druhé místo se loni dostali uprchlíci ze Sýrie, kteří 
předstihli občany Ruska. Vyplývá to ze zveřejněných údajů Eu-

rostatu. Nejvíce žadatelů o azyl v Německu, Francii a Švédsku.
■ Mezi nejbohatšími regiony v EU najdeme hned několik hlav-
ních měst – Praha se měřeno podle HDP na osobu umístila na 
osmém místě. Ostatní české regiony ale nedosahují průměru EU. 
Ukazují to nově zveřejněné údaje Eurostatu. 
■ Evropská komise obdržela informace o možném porušování 
antimonopolních pravidel při prodeji populárních telefonů iPho-
ne a tabletů iPad americké společnosti Apple.

bude až do 20. dubna, oznámil tiskový odbor dolní komory. 
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