
 Česko má nou-
zovou zásobu ropy 
na 85 dní, podle směr-
nic EU by však měla 
vystačit na devadesát 
dní.

Vláda včera neschválila 
doplnění ropy nebo ropných 
produktů do státních zásob, 
které požadovala Správa 
státních hmotných rezerv 
(SSHR). Informoval o tom 
mluvčí kabinetu Martin 
Ayrer. Česko přitom letos 
přestalo plnit evropskou 
směrnici o výši nouzových 
zásob těchto produktů. 
Evropská unie požaduje 
po státech, které ropu 
netěží, aby měly zásoby 
minimálně na 90 dní. Podle 

ministra průmyslu a ob-
chodu Jiřího Havlíčka měla 
země ke konci května záso-
by na 85 dnů, zatímco ještě 
1. dubna to bylo 87 dnů.

„Znamená to pro nás, že 
nadále budeme porušovat 
zákon ČR a evropskou směr-
nici o povinnosti mít zásoby 
minimálně na 90 dnů. Záro-
veň budeme i nadále platit 
50 milionů korun ročně 
za prázdnou nádrž v Meru 
(nádrž státního správce 
ropovodů v Nelahozevsi 
na Mělnicku),“ řekl předse-
da SSHR Pavel Švagr.

Podle Havlíčka tak v tuto 
chvíli otázka nákupu ropy 
padá. „Budeme se snažit 
ještě jednat s koaličními 
partnery, jak se k tomuto 
tématu vrátit. Ale beze 
změny jejich postoje to 

nebude možné,“ uvedl 
ministr.

S návrhem na dokoupení 
zásob nesouhlasilo mini-
sterstvo fi nancí. V připo-
mínkách rezort uvedl, že 
pokles úrovně nouzových 
zásob ropy do značné míry 
odráží specifi ckou situaci 
na trhu v roce 2016, která 
byla způsobena omezením 
provozu obou rafi nerií 
na českém území. Podle 
ministerstva se dá předpo-
kládat, že v letošním roce 
se průběh zpracování ropy 
vrátí do normálního stavu. 
„Navrhujeme tedy případný 
nákup ropy či ropných pro-
duktů prozatím nerealizo-
vat a vyčkat na skutečnost 
dovozů za rok 2017,“ uvedlo 
v podkladech pro vládu 
ministerstvo fi nancí. /čtk/

Státní zásoba ropy 

se zvyšovat nebude

www.E15.cz | 3 |

 

z

GOTT 3 FAZE inzerce E15 134,5x148.indd 1 26/06/17 11:35

 265239/139  INZERCE

Sněmovní volby v červnu by 
podle Centra pro výzkum 
veřejného mínění (CVVM) 
vyhrálo hnutí ANO 2011 se 
ziskem 34 procent hlasů. 
Na druhé místo v porovnání 
s květnovým průzkumem 
vyskočila KSČM se 14,5 pro-
centa. ČSSD s 12 procenty 
spadla na třetí místo, 
podobně jako ODS, která by 
s 11 procenty skončila čtvr-
tá. Do sněmovny by se do-
staly ještě KDU-ČSL a TOP 
09. Z ostatních uskupení by 
bylo vstupu do sněmovny 
nejblíže hnutí SPD Tomia 
Okamury s 4,5 procenta 
hlasů.

ANO si v porovnání s květ-
novým šetřením polepšilo 
o jeden procentní bod, KSČM 
o tři procentní body. Sociál-
ní demokraté i občanští 

demokraté si naopak shodně 
o dva procentní body pohor-
šili. Zisk ČSSD se podle šet-
ření CVVM i dalších agentur 
snižuje už od března.

CVVM průzkum provádělo 
formou otevřené otázky, 
tedy bez nabídky stran či 
hnutí. „Koalice KDU-ČSL 
a STAN se v odpovědích 
neobjevila, kombinace 
individuálních hlasů pro 
oba subjekty v modelu činí 
8,5 procenta, konstatovalo 
CVVM. Lidovce by totiž voli-
lo 7,5 procenta lidí, Starosty 
jen jedno procento.

Z dalších stran by Piráti 
obdrželi 3,5 procenta hlasů, 
Zelení a Svobodní po 1,5 pro-
centa. K volbám by podle 
průzkumu, jehož se účast-
nilo 924 respondentů, přišlo 
60 procent voličů. /čtk/

CVVM: ANO si 

polepšilo, ČSSD 

a ODS voliče ztrácejí 

Další odchody z jihočeské 
kandidátky ČSSD
Kandidátní listinu jihočeské 
ČSSD pro říjnové parlamentní 
volby opouštějí další čtyři lidé. 
Poté, co vedení strany vyškrtlo 
z listiny Jiřího Zimolu, od-
stoupilo na jihu Čech už devět 
kandidátů. Včera oznámili re-
zignaci na místo na kandidát-
ce manželé Svobodovi, Pavel 
Ounický a Iva Ambrusová.

Na sportovní kroužky 
bude více peněz
Ministerstvo školství bude 
moci dát na volnočasové akti-

vity dětí a mládeže o zhruba 
27 milionů korun víc. Jejich 
přesun z podpory všeobec-
ných sportovních činností 
v rámci rozpočtové kapitoly 
ministerstva schválila vláda. 

Vysocí úředníci budou 
moci zůstat i zastupiteli
Vysocí státní úředníci včetně 
ministerských náměstků asi 
budou moci do budoucna 
zůstat řadovými krajskými za-
stupiteli. Vláda změnu podpo-
řila v rámci poslanecké novely 
zákona o krajských volbách. 
Do voleb však poslanci novelu 
asi nestihnou projednat. /čtk/
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