
 

Vláda v demisi? – Makáme naplno! 

Z JEDNÁNÍ VLÁDY 14. 3. 2018  

 

Vláda odsouhlasila novelu zákona o státní službě, 

která mimo jiné přinese větší flexibilitu a otevřenost. 
Původně tříkolové výběrové řízení sníží na 
dvoukolové a umožní přihlášení širšímu okruhu osob. 
Upravuje také systém služebního hodnocení. 
Navržená účinnost změny zákona je od 1. ledna 2019. 

Poslanecký návrh na změnu tzv. protikuřáckého 
zákona, který by povoloval kouřit v tzv. kuřárnách a v 
malých stravovacích zařízeních na vládě neprošel 
těsně o jeden hlas. Podle vlády je zákon v platnosti 

teprve devět měsíců a za tak krátkou dobu není možné 
ho plně vyhodnotit. 

Vláda řešila i tzv. zlaté padáky mj. v reakci na 
vysoké odchodné odvolaného šéfa České pošty. Při 
odměňování manažerů státních firem se zřejmě 
nedodržuje usnesení vlády z roku 2015, které tzv. 
zlaté padáky omezuje. Premiér proto zadal 
jednotlivým ministrům vypracovat zprávy o stavu 
odměňování ve státních firmách.  

Důležitým bodem jednání bylo financování vládních 
priorit. Vláda se zabývala návrhy na snížení výdajů 
kapitol v letech 2018 až 2021. Ušetřené prostředky 
budou využity například na opravy silnic II. a III. tříd či 
slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory. 

Vláda schválila změny příslušnosti hospodaření s 
majetkovými účastmi státu ve společnostech 
Česká exportní banka a Exportní garanční a 
pojišťovací společnost. Nově budou pod 
Ministerstvem financí, kde se spojí podíly Ministerstva 
průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí a 
Ministerstva zemědělství. Premiér zdůraznil potřebu 
vytvoření jasné koncepce podpory exportu našich 
firem. 

 

ZVYŠUJEME DŮCHODY  

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů 14. 3. 2018 

jednali o vládním návrhu zákona o růstu 
důchodů. Projednávaná novela zákona o 
důchodovém pojištění zvyšuje základní výměru 
důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy. Seniorům 
nad 85 let se také navyšuje důchod o 1000 korun 
měsíčně. Průměrné navýšení důchodů bude činit 918 
korun, což představuje největší meziroční navýšení. 
Cílem vlády je zvýšení průměrné úrovně důchodů na 
15 tisíc korun, a to během čtyř let.  

ZLEVŇUJEME JÍZDNÉ 

„Výraznou slevu 75 procent na jízdné ve vlacích 

a autobusech poskytneme všem seniorům nad 65 

let. A navíc ji poskytneme dětem a studentům ve věku 

od 6 až do 26 let. Je to jedno z mnoha opatření, kterým 

se naše vláda snaží vracet lidem jejich peníze, což je 

v době ekonomického růstu extrémně důležité.“ 

(Premiér Andrej Babiš pro deník Právo) 

 

 

STAVÍME SILNICE  

„Dnes jsme zahájili stavbu obchvatu na silnici I/21 
Trstěnice-Drmoul. Obyvatelé Drmoulu a Trstěnic 
čekali na tuto stavbu dlouhých 20 let.“ 

    12. 3. 2018, Dan Ťok  

 

K VÝROČÍ NAŠEHO VSTUPU DO NATO  

„Před 19 lety se stala ČR členem NATO. Dovolte mi 
citovat důležitý bod z programového prohlášení naší 
vlády: „Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí 
evropského civilizačního a hodnotového prostoru. 
Proto musí naše zahraniční politika vycházet 
především z členství v EU a NATO.“  
                                            12. 3., Martin Stropnický  
 

 

 

https://twitter.com/hashtag/NATO?src=hash
https://twitter.com/stropnickym


 

 

VLÁDA NA CESTÁCH PO KRAJÍCH 

 

5. března 2018 vyjela vláda Andreje Babiše na svoji 

první návštěvu krajů. Ve Zlínském kraji se věnovala 

tématům zdravotnictví, dopravy i oprav kulturních 

památek. S radními projednávala také financování 

regionálního školství, problém afrického moru prasat 

či budoucí využití věznice v Uherském Hradišti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

13. března 2018 vláda navštívila Liberecký kraj, kde 

řešila například dostavbu důležitých silnic a obchvatů,  

další využití bývalého vojenského prostoru Ralsko, 

vybudování Centra urgentní medicíny v liberecké 

nemocnici či budoucnost skokanského areálu v 

Harrachově.  

 

   

 

Ve středu 28. března vláda vyjede do Středočeského 
kraje. V dubnu pak budou následovat kraje 
Královéhradecký, Karlovarský a Moravskoslezský. 

 

 

 

ANDREJ BABIŠ  

NEJPOPULÁRNĚJŠÍM PŘEDSEDOU 

 

 

Nejpopulárnějším předsedou stran zastoupených ve 

Sněmovně je podle šetření STEM premiér v demisi 

a lídr ANO Andrej Babiš, kladně do hodnotí 48 procent 

lidí. Za ním jsou předseda Pirátů Ivan Bartoš (36 

procent) a předseda SPD Tomio Okamura (35 

procent).  

 


