
Středa 27. března 2013  
■ Prezident Miloš Zeman v Brně zveřejnil jména čtyř kandidátů, které navrhne na ústavní soudce. Jde o profesora Jaroslava Fenyka, soudkyni Nejvyššího správního soudu Miladu Tomkovou, 
profesora Vladimíra Sládečka a profesora Jana Filipa. Seznam kandidátů chce do Senátu poslat dnes. Letos vyprší mandát dalším sedmi soudcům. (ČT24)
■ Ministerstvo dopravy zadá zakázku na provoz rychlíkových spojů mezi Ostravou, Krnovem a Olomoucí bez soutěže společnosti RegioJet. Ta zůstala v tendru jediná a ministerstvo proto 
muselo veřejnou soutěž zrušit. Resort však přes zrušení soutěže může na základě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících zadat zakázku i takzvaným přímým zadáním. (IDNES.CZ)
■ Všeobecná zdravotní pojišťovna by mohla získat firmu IZIP s elektronickými zdravotními knížkami za 425 milionů korun. VZP má 51 procent akcií, koupí by podíl stoupl na sto procent. Nabí-
zená cena ale je pro radu nepřijatelná, VZP je ochotna zaplatit nominální hodnotu akcií, tedy 1,7 milionu. (INSIDER)
■ Text novely o odpadech, kterou přijal Parlament, obsahuje kvůli chybě ve Sněmovně i odmítnutou spornou úlevu pro provozovatele solárních elektráren. Předsedkyně dolní komory Miroslava 
Němcová poslancům řekla, že si vyžádala expertní posudky na to, jak by se situace dala zachránit. (ČTK)
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■ Policie včera obvinila pražské radní kvůli kritizovanému pro-
jektu opencard. Rozhodnutí jim přinesla přímo na jednání rady.
■ Dvě desítky starostů ze středočeské strany brdského újezdu 
podpořily postoj Středočeského kraje k dělení Brd. 
■ Roudnice nad Labem dostala od Úřadu pro ochranu hos-

podářské soutěže pokutu 100.000 korun za chybný postup při 
výběru právních firem.
■ Pardubický kraj chce letos s pomocí dotací z Regionálního 
operačního programu zmodernizovat osm úseků silnic druhé třídy 
za celkem asi 565 milionů korun.
■ Na Staroměstské náměstí by se měla příští rok vrátit kopie 
barokního mariánského sloupu. 

■ Sněmovna podpořila navzdory nesouhlasu vlády poslanecký 
návrh zákona, který stanoví pravidla pro lyžaře a snowboardis-
ty. Skupina zákonodárců například chce, aby lyžaři a snowboar-
disté mladší 18 let museli používat ochrannou přilbu.
■ České tajné služby by měly mít možnost nahlížet do daňových 
přiznání. Uvádí to novela zákona o zpravodajských službách, 
kterou včera podpořila Sněmovna.
■ Sněmovna včera podpořila návrh opoziční KSČM na opětovné 
zapisování údajů o zbavení nebo omezení svéprávnosti lidí 
do občanských průkazů. Předloha odolala zamítnutí už v prvním 
čtení a míří do ústavně-právního výboru.  
■ Senátní mandátový a imunitní výbor měl včera k dispozici 
zatím jen od dvou prezidentských kandidátů vyúčtování jejich 
volební kampaně. Ostatní je musí dodat do 30. března.
■ Před závěrečným schvalováním je ve Sněmovně novela, podle 
níž by Vězeňská služba měla větší pravomoci při vyšetřování 
trestných činů a přestupků spáchaných ve věznicích.
■ Poslanci by měli vybírat kandidáta na nového viceprezidenta 
Nejvyššího kontrolního úřadu příští středu.

■ Sněmovna včera vyřadila z nynější schůze novelu o regulaci 
reklamy na léky. Mezi poslanci není například shoda na navr-
hovaném zrušení možnosti bonusů, které pacientům poskytují 
některé lékárny.
■ Prezident Miloš Zeman plánuje volby do Poslanecké sně-
movny a do Evropského parlamentu vypsat v jednom termínu, 
důvodem je úspora nákladů na organizaci voleb i šance na vyšší 
účast voličů.
Dnes jsou v Senátu PČR hlášeny tyto události:
■ V 9:00 začne schůze výboru pro záležitosti Evropské unie. 
Na programu je projednání návrhů Komise o fungování vnitřního 
trhu s energií, digitální agendě a účelnosti právních předpisů EU.
■ Od 9:00 se místopředseda Senátu Přemysl Sobotka zúčastní 
jednání na téma demokracie v rámci multižánrového projektu s 
názvem Švýcarské jaro – Swiss Spring. (Liberec)
■ Od 10:30 se uskuteční tisková konference k podání návrhu k 
Ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky. 
Dnes proběhnou v Poslanecké sněmovně PČR tyto akce:
■ Od 9:00 pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli 
schvalovat mimo jiné nový zákon o státním občanství a novelu 
zavádějící elektronický registr zbraní.

■ Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub přijme filipín-
ského ministra financí Cesara Purisimu. (Černínský palác)
■ Od 14:00 se plénum Ústavního soudu bude při neveřejné 
poradě znovu zabývat ústavní žalobou na exprezidenta Václava 

Klause. (Ústavní soud, Brno)
■ Od 17:00 se uskuteční seminář: Ztratí členské státy ekono-
mickou a fiskální suverenitu?. (Evropský dům, Praha 1)
■ Bývalý liberecký primátor Jiří Kittner rezignoval na místo v 
představenstvu i post ekonomického ředitele krajské nemocnice 
v Liberci.

■ Ředitelem pražského symfonického orchestru se od dubna sta-
ne Daniel Sobotka, bývalý předseda poradního sboru primátora 
pro oblast kulturní a grantové politiky.

■ Zodpovědnost za kontrolu správnosti projektů žádajících o do-
taci z Regionálního operačního programu mají pouze jednotlivé 
kraje, zopakovalo ministerstvo financí. Vyjádření souvisí se spo-

rem mezi Ústeckým a Karlovarským krajem a ministerstvem.
■ Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo plán na podporu 
technického vzdělávání v České republice. Návrh zákona o da-
ních z příjmů, který má zlepšit přípravu a zvýšit kvalitu absolven-
tů odborných škol, byl už zaslán do Parlamentu ČR.

Přijato úřadem vlády pro zpracování: 
■ Vybudování aplikace Centrálního registru vozidel a převod 
dat ze stávajícího registru.
■ Informace k realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu.

Narozeniny dnes slaví:
■ Jaroslav Zedník (51) - starosta města Česká Třebová

■ Sdělení ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastu-
pitelstva obce Hejná (okres Klatovy).
■ Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., 

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-envi-
ronmentální opatření. 
■ Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení pod-
mínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského 
souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

Sbírka zákonů

Evropské instituce
■ Sociální situace v Evropské unii zůstává kritická, nadále 
klesá zaměstnanost a finanční stav domácností je vážný. Uvedla 
to Evropská komise ve zprávě, podle níž se v některých státech 
stále více projevují důsledky rozpočtových škrtů a zvyšování daní.
■ Evropská komise včera potvrdila, že Chorvatsko vstoupí do 
Evropské unie 1. července. Komise schválila poslední hodnotící 
zprávu o přípravách země na připojení k unii, v níž také nabádá 
Chorvatsko k dalšímu boji s korupcí.
■ Znepokojení nad raziemi ruských úřadů proti nevládním or-
ganizacím financovaným ze zahraničí včera v Bruselu vyjádřila 

eurokomisařka pro zahraniční vztahy Catherine Ashtonová.
■ Bankovní krize na Kypru byla specifickým případem a použitý 
plán záchrany by neměl být považován za model pro další evrop-
ské země, které se ocitnou v problémech. Uvedl to člen výkonné 
rady Evropské centrální banky Benoit Coeure.
■ Náklady na pracovní sílu v českém soukromém sektoru byly v 
loňském roce méně než poloviční ve srovnání s průměrem v celé 
Evropské unii. Vyplývá to z údajů německého statistického úřadu. 
■ Ředitelství vodních cest do letošního podzimu vypracuje stu-
dii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe (D-O-
-L). Chce jej zahrnout do transevropských dopravních koridorů 
TEN-T.

■ Španělská asociace zastupující uživatele otevřeného softwa-
ru podala u Evropské komise stížnost na americkou společnost 
Microsoft. Uživatelům počítačů s operačním systémem Windows 
8 Microsoft prý ztížil možnost přejít na jiný operační systém.
■ Česká republika zaostává v inovacích za průměrem Evrop-
ské unie a patří jí v tomto směru 18. příčka. Vyplývá to ze zveřej-
něné zprávy Evropské komise. 
■ Evropská komise dnes představí Zelenou knihu o klima-
ticko-energetické politice do roku 2030, srovnávací přehled 
soudnictví, návrhy legislativy v oblasti společného systému 
ochranných známek, působnosti Europolu a snižování nákladů 
na zavedení širokopásmového připojení.

Schůze vlády se uskuteční 20 minut po skončení schůze Po-
slanecké sněmovny. Na programu je mimo jiné:
■ Návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech. Návrh 
stanoví pravidla pro poskytování dotací a návratných výpomocí, 
a povinnost zveřejňovat informace o dotacích na portálu veřejné 
správy.

■ Návrh vládního nařízení o požadavcích na jednoznačné 
označování výbušnin pro civilní použití.
■ Významná veřejná zakázka Rekonstrukce hlavní budovy Ná-
rodního muzea - stavební část.
■ Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 
na období let 2013 až 2015.
■ Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovernmentu 
2014+.

■ Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu.
■ Informace o výsledcích kontroly opatření přijatých a realizova-
ných VZP k odstranění nedostatků zjištěných Nejvyšším kont-
rolním úřadem.
■ Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na 
období let 2014 až 2020.
■ Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu do-
pravní infrastruktury za rok 2012.

Vláda

■ V polední přestávce jednání Sněmovny se sejde organizační 
výbor. Na programu je běžná agenda.

■ Více než 150 milionů korun získala dosud na osm svých projek-
tů Sušice z Regionálního operačního programu Jihozápad.
■ Plzeňský kraj má od Správy železniční dopravní cesty sou-
pis majetku, který lze předat obcím. Jde zatím o 100 nemovitostí, 
zejména pozemků bez dalších břemen.
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