
Úterý 26. března 2013  
■ Prezident Miloš Zeman nabídl svoji účast na tripartitě. Chce pomoci ke vzájemnému dialogu odborů, zaměstnavatelů a vlády, řekl včera po jednání s radou Českomoravské konfederace 
odborových svazů. Hlava státu předpokládá, že by jeho účast na prvním zasedání byla spíše symbolická, plánuje hlavně jednat se stranami separátně. (ČTK)
■ Westinghouse má lepší nabídku na dostavbu Temelína. Americko-japonská společnost to prohlásila hned poté, co ČEZ uchazečům poslal vyhodnocení jejich nabídek. Rusko-české koncor-
sium MIR.1200 ale tvrdí, že jejich nabídka zvítězila u tří ze čtyř hodnocených kriterií. ČEZ průběžné hodnocení nekomentoval a připravuje se na debatu s oběma uchazeči, kteří teď budou své 
nabídky ještě vylepšovat. (ČT24)
■ Ceny potravin v Česku vzrostly od roku 2005 do loňska o třicet procent. Tuzemské tempo zdražování potravin je vyšší, než činí průměr celé Evropské unie. Na Žofínském fóru to včera uvedla 
členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. (FINANČNÍ NOVINY)
■ Modernizace železniční sítě je podle Nejvyššího kontrolního úřadu nekoncepční a má nejasné financování. U pěti projektů modernizace železničních dopravních uzlů byly proti původním 
smlouvám navýšeny ceny o osm až 19 procent. Vyplývá to ze zjištění NKÚ, který kontroloval stavbu železničních uzlů v letech 2009 až 2012. (ČT24)
■ Jednodušší podmínky pro živnostníky a podpora vysokoškolského vzdělání patří mezi priority Občanské demokratické strany, které včera schválila její výkonná rada. Občanští demokraté si 
vytyčili celkem osm priorit, které jim mají znovu nalákat voliče. Jde například o lepší uplatnění studentů, vyšší zaměstnanost nebo ochranu národních zájmů. (ROZHLAS.CZ)
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Veřejné zakázky

■ Zastupitelé Ústeckého kraje odmítli finanční účast kraje na 
placení pokuty, kterou žádá Evropská komise kvůli chybám v Re-
gionálním operačním programu Severozápad. 
■ Plzeňský kraj zřídí nové výjezdové místo záchranné služby v 
šumavské Modravě. Pokryje tak poslední část regionu, kde se 
nedaří dodržet dvacetiminutovou dojezdovou dobu.
■ Jihomoravský kraj se potýká s výrazným nedostatkem peněz 
na opravu a modernizaci silnic druhé a třetí třídy. Akutní potřeba 
se pohybuje mezi čtyřmi až pěti miliardami korun.
■ Sdružení devíti obcí na Křivoklátsku si bude pro výstavbu vo-

dovodu za 939 milionů korun vybírat z nabídek sedmi firem. Vítěz 
by měl být známý nejspíš v dubnu.
■ Příbramská radnice chybovala podle antimonopolního úřadu  
ve zhruba padesátimilionovém tendru na výběr provozovatele 
skládky na ukládání komunálního odpadu. 
■ Nejlepší internetové stránky ve Zlínském kraji mají z obcí 
Pravčice na Kroměřížsku a z měst už počtvrté za sebou Vsetín. 
■ Starostové z jihu Moravy i okolních regionů plánují pro příští 
rok společný nákup energií. Chtějí tak ušetřit. 
■ Českolipská radnice přispěje na vybudování domácích čistí-
ren odpadních vod majitelům domů v Častolovicích až 100.000 
korun.

■ Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vypsalo za-
kázku na mobilní hlasové a datové služby v celkovém objemu 

40 000 000 Kč. 
■ Správa Krkonošského národního parku vypsala zakázku na 
dodávku včetně instalace expozice Návštěvnického střediska 
ve Vrchlabí ve výši 54 500 000 Kč. 

■ Společnost KPMG Česká republika s.r.o. získala zakázku na 
poskytování poradenských a konzultačních služeb v konečném 
objemu 29 784 000 Kč. Zakázku vypsala Česká správa sociál-
ního zabezpečení.

Dnes jsou v Senátu PČR hlášeny tyto události:
■ Od 10:00 se uskuteční seminář Cévní mozkové příhody a dů-
ležitost následné péče. 
■ Ve 13:00 zasedne klub ODS.
■ Od 16:00 proběhne setkání s Legislativní radou Českého 
olympijského výboru. 
Dnes proběhnou v Poslanecké sněmovně PČR tyto akce:
■ V 10:30 se sejdou poslanci klubu VV. 

■ Od 11:00 se uskuteční jednání klubu ČSSD. 
■ Od 11:00 zasedne klub ODS. 
■ V 11:30 začne jednání klubu TOP 09/STAN.
■ Od 12:00 proběhne jednání klubu KSČM. 
■ Ve 13:00 začne tisková konference strany Národní socialisté 
- levice 21. století.
■ Od 13:15 proběhne tisková konference strany LIDEM.
■ Od 14:00 pokračuje schůze Sněmovny.
■ Od 14:30 se uskuteční briefing ministra dopravy Zbyňka Sta-
njury k liberalizaci železnice na lince Ostrava - Krnov – Olomouc.

■ Od 7:00 začíná cvičení orgánů krizového řízení Zóna 2013, 
tématem bude havárie v jaderné elektrárně. Zapojí se záchranáři 
i samosprávy z Vysočiny a Jihomoravského kraje. (Jaderná elek-
trárna Dukovany)
■ V 10:00 začne jednání rady hlavního města. Radní by měli 
mimo jiné jmenovat nového ředitele symfonického orchestru. 

(Magistrát hl. města Prahy)
Prezident republiky Miloš Zeman navštíví Ústavní soud v 
Brně:
■ V 11:00 příjezd k sídlu Ústavního soudu a uvítání předsedou ÚS 
Pavlem Rychetským. 
■ Od 16:00 proběhne briefing prezidenta republiky a předsedy 
Ústavního soudu.
■ Stínovou asociaci krajů povede místopředseda ODS a ex-

ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Byl zvolen v tajné volbě na 
včerejším ustavujícím sněmu asociace. 
■ Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu Robert Ledvin-
ka skončil včera ve své funkci. Dnes bude do funkce jmenován 
dosavadní vrchní ředitel sekce kabinetu ministra Pavel Kolář.

■ Finanční analytický útvar ministerstva financí, jehož úkolem 
je odhalovat praní špinavých peněz a financování terorismu, loni 
zajistil přes jednu miliardu korun. O rok dříve to bylo 808 milionů 
korun. Vyplývá to ze zprávy útvaru, kterou včera zveřejnilo mini-
sterstvo financí.
■ Ministerstvo kultury předložilo vládě k projednání návrh 

novely autorského zákona. Cílem novely je transponovat do 
českého právního řádu dvě směrnice Evropské unie, a sice směr-
nici o prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám a 
směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.  
■ Agentura CzechInvest loni do Česka přilákala rekordních 350 
nových projektů, které přinesou přes 26 miliard korun a vytvoří 
více než 12.000 nových míst.
■ Po sjednocení státních maturit do zkoušky o jediné, základ-

ní úrovni se pro maturitu z cizího jazyka rozhodlo 60 procent, z 
matematiky bude maturovat 40 procent žáků. Informovalo o tom 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a mini-
sterstvo školství. 
■ Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo speciální face-
bookové stránky Důchodová reforma, které budou informovat 
své návštěvníky o všech novinkách a faktech o reformě penzij-
ního systému v ČR.

Narozeniny dnes slaví:
■ Ivo Bárek (51) - senátor ČSSD

■ Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.Sbírka zákonů

■ Záchranný plán pro Kypr, který mimo jiné předpokládá konfis-
kaci části nepojištěných bankovních vkladů, se může stát mode-
lem pro řešení bankovních problémů i v dalších zemích eurozóny. 
Řekl to šéf tzv. Euroskupiny, tedy ministrů financí eurozóny, 
Jeroen Dijsselbloem.
■ Evropská komise včera přijala zelenou knihu, kterou se za-
hajují tříměsíční veřejné konzultace na téma, jak podporovat po-
skytování dlouhodobého financování a jak zlepšit a diverzifikovat 
systém finančního zprostředkování pro dlouhodobé investice v 
Evropě.

■ Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zamítl první 
dvě z tisíců stížností českých majitelů domů na regulované ná-
jemné. Potvrdil to místopředseda Občanského sdružení majitelů 
domů a bytů Robert Axamit, který zamítnutí pokládá za prece-
dens pro valnou část žalob. 
■ Nejvyšší činitelé Evropské unie a Japonska se včera dohodli na 
zahájení dvoustranných rozhovorů o vytvoření zóny volného ob-
chodu. První kolo ambiciózních jednání by mělo začít příští měsíc. 
■ V Evropském parlamentu dnes zasedne Výbor pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin z důvodu 
hlasování o změnách v obchodování s emisními povolenkami a 
projednání registrace dopravců radioaktivních látek.

■ Evropská unie včera zrušila většinu sankcí proti Zimbabwe a 
výrazně zkrátila seznam osob a firem, které měly zmrazené účty a 
zákaz cestování do zemí sedmadvacítky. Restrikce však dál platí 
pro autoritářského prezidenta Roberta Mugabeho.
■ Ruský premiér zkritizoval dohodu o pomoci pro Kypr, jejímž 
výsledkem budou vysoké ztráty pro zahraniční majitele vkladů u 
kyperských bank. Naopak Německo dohodu chválí a považuje ji 
za nejlepší způsob, jak dostat zemi zpátky na nohy. 
■ Majitelé účtů u Bank of Cyprus zřejmě přijdou o 30 procent 
svých vkladů nad 100.000 eur (2,6 milionu Kč). V případě druhé 
největší kyperské banky Laiki budou zřejmě ztráty ještě vyšší.

■ Premiér Petr Nečas po zasedání Výkonné rady ODS připustil 

úplný konec kontroverzního projektu sKaret. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí přitom nyní pracuje na úpravě celého projektu. 
■ Státní zástupce pro Prahu 1 prozkoumá, zda se premiér Petr 

Nečas podpisem amnestie nedopustil trestného činu. O prošetře-
ní jeho postupu požádali předseda Senátu Milan Štěch a předse-
da ústavně-právního senátního výboru Miroslav Antl.

Vláda
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