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Událost týdne: 

13. července Poslanecká sněmovna PČR schválila zákon o vyrovnání církevního majetku, který byl zestátněn po 

únoru 1948. Pro zákon hlasovalo celkem 93 poslanců, proti 89. Společně se zákonem byl přijat návrh z Ústavně 

právního výboru, podle kterého bude v praxi církvi navrácen majetek až po prokázání jeho dřívějšího 

vlastnictví. Celkem se jedná navrácení majetku v hodnotě cca 138 miliard korun. Zákon dále stanovuje, že 

církve přijdou po navrácení majetku o dotace. Nyní musí zákon schválit Senát PČR. 

13. července doporučil bezpečnostní výbor premiéru Petru Nečasovi odvolat ministra financí Miroslava 

Kalouska z vlády kvůli výrokům v telefonátech ministra financí s policejním prezidentem Petrem Lessym a s 

vyšetřovatelem v kauze CASA Jiřím Mazánkem. Dalším problémem, který se dostal na veřejnost v souvislosti s 

ministrem financí Miroslavem Kalouskem, je konstatování poslance Petra Skokana, že mu bylo taktéž 

vyhrožováno po telefonu ze strany Miroslava Kalouska.  

13. července schválila Poslanecká sněmovna PČR změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která v budoucnu 

změní systém přerozdělování financím obcím. O 1,1 miliardy korun ročně přijdou dohromady Praha, Brno, 

Ostrava a Plzeň, které obdrží menší obce. Tyto obce dostanou 9 tisíc korun na obyvatele namísto současných 

6 800 Kč. Tato čtyři největší města dostávala 4,5 krát více nežli nejmenší obce. Pro změnu zákona hlasovalo 

celkem 158 poslanců ze 180 přítomných.  

12. července poslal soud v Ústí nad Labem na 7,5 roku do vězení s ostrahou bývalého ředitele dotačního úřadu 

Petra Kušnierze za korupční jednání. Dále mu soudkyně zakázala činnost ve veřejné správě na dobu 5,5 roku po 

výkonu trestu a peněžitý trest ve výši 750 tisíc korun. P. Kušnierz je dále stíhán v případech udělování dotací 

mosteckému hotelu Cascade, ústeckému hotelu Palace, na opravu silnice I/7 z Loun do Ročova, a také dotace 

na propagaci projektu výsypek, tedy rekultivace po těžbě uhlí. 

11. července odsouhlasila vláda zrušení doživotní imunity poslanců, senátorů a ústavních soudců. Tentýž den 

rezignovala Vlasta Parkanová (TOP 09) z funkce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny poté, co byla 

Poslaneckou sněmovnou PČR vydána k trestnímu stíhání. Pro vydání V. Parkanové hlasovalo 117 poslanců, 

proti bylo 45. 

9. července spustilo Ministerstvo dopravy novou aplikaci Centrálního registru vozidel, který však do dnešního 

dne není zcela funkční. První výpadek, který se podařilo částečně vyřešit až kolem 14 hodiny, začal podle 

Ministerstva dopravy cca po hodině jeho provozu. V dalších dnech systém v některých částech republiky stále 

nefungoval a v některých jenom částečně. Některé úřady přešly opět na starý systém.  

 

Telegraficky: 

- Ministerstvo školství dostalo pokutu ve výši 450 tisíc korun od Úřadu pro ochranu osobních údajů za zveřejněný seznam 

romských žáků, kteří obdrželi dotace na studium.  

- 9. července schválila Výkonná rada ODS nového krajského lídra ODS v Plzeňském kraji, a to Jiřího Pospíšila. 

- CERMAT vyhověl celkem v 534 případech z celkového počtu 8 098 odvolání v žádosti o přezkum výsledků maturitní 

zkoušky. 

- První analýza zakázek DPP, která byla zadána od vedení města Prahy, ukázala předražení zakázek o zhruba půl miliardy 

korun, jak potvrdil primátor města Bohuslav Svoboda pro MF Dnes. 


