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 Ministři při sérii 
letních jednání s mini-
strem fi nancí Ivanem 
Pilným (ANO) většinou 
alespoň částečně uspě-
li s požadavky na na-
výšení rozpočtů svých 
rezortů.

Většině ministrů se podařilo 
prosadit své návrhy na zvý-
šení jejich příjmů. S návrhem 
ministerstva fi nancí se zatím 
ale výrazně rozchází napří-
klad představy ministerstev 
pro místní rozvoj a práce. 
Vláda musí podle zákonných 
pravidel návrh státního 
rozpočtu schválit a odeslat 
do Sněmovny do konce září.

Mnisterstvo práce žádá 
proti navrhovanému roz-
počtu o čtyři miliardy korun 
navíc, třeba na platy v soci-
álních službách, dotace či 
na ochranu ohrožených dětí.

Ministryně Michaela Mark-
sová (ČSSD) svůj původní 
požadavek ve výši šest a půl 
miliardy korun snížila. Pilný 
řekl, že se obě strany přiblí-
žily ke kompromisu, konečná 
suma to ale není a bude se 
o ní dál jednat.

Podle navrhovaného roz-
počtu by výdaje ministerstva 
práce a sociálních věcí měly 
v příštím roce činit 593,09 
miliardy korun.

Po jednání s předsedkyní 
Asociace krajů ČR Janou 
Vildumetzovou (ANO) navíc 
dnes Pilný uvedl, že Markso-
vá může poslat krajům 822 
milionů korun z nevyčerpané 
rezervy úřadu práce na zvýše-
ní platů v sociálních služ-
bách. Je to prý její rozhodnutí. 
Marksová ale už dříve řekla, 
že peníze, které nevyčerpal 
úřad práce, by měly zůstat 
na úřadu práce.

Ministryně pro místní roz-
voj Karla Šlechtová (za ANO) 
pak trvá na tom, že její resort 
má dostat o 4,3 miliardy 
korun navíc. Z původního 
požadavku slevila zhruba 
o 2,3 miliardy.

Šlechtová si stěžuje na to, 
že v návrhu nejsou peníze 
na rekonstrukci místních 
komunikací pro malé obce, 
na investiční dotace pro 
bydlení seniorů ani na provoz 
monitorovacího systému. 
„Takže ho možná od ledna 
vypneme, protože prostě ne-
máme peníze,“ zdůraznila.

Ministr zemědělství Marian 
Jurečka (KDU-ČSL) dostal 
od Pilného přidány dvě mili-
ardy, ministerstvo by tak bez 
evropských peněz na příští 
rok mělo mít 20,3 miliardy 
korun. Jurečka dodal, že re-
sortu stále chybí čtyři miliar-
dy korun, které se bude snažit 
najít i ve zdrojích státních 
Lesů ČR a Budvaru. /čtk/

O svůj rozpočet 
budou bojovat 
dvě ministerstva
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DŘEVĚNÝ KOSTEL ZE 16. STOLETÍ v třinecké části Guty prakticky celý shořel v noci na včerej-
šek. Škody na významné památce půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů. Mluvčí 
ostravsko-opavské diecéze ale nevyloučil, že by mohla vzniknout replika kostela stejně jako 
v případě kostela svaté Kateřiny v Ostravě-Hrabové, který vyhořel v roce 2002.
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Do sněmovních voleb by se 
letos mohlo přihlásit
28 stran a hnutí, což je 
o čtyři více než při předcho-
zích volbách před čtyřmi 
lety. Vyplývá to ze seznamu, 
který na svém webu zve-
řejnil Úřad pro dohled nad 
hospodařením politických 
stran a politických hnutí. 

Počet uskupení, která se 
skutečně rozhodla kandi-
dovat, bude znám za dva 

týdny. Lhůta pro nominace 
končí v úterý 15. srpna.

Z nováčků do voleb 
míří pražská Společnost 
proti developerské výstav-
bě v Prokopském údolí, 
která získala registraci jako 
politické hnutí teprve před 
necelými dvěma týdny. Mezi 
nová uskupení patří i hnutí 
Cesta odpovědné společ-
nosti či třeba Referendum 
o Evropské unii.

Kromě ANO 2011, ČSSD, 
ODS, KDU-ČSL, TOP 09, 
Starostů a hnutí SPD jsou 
na seznamu úřadu rovněž 
Piráti, Svobodní a Zelení, 
Strana práv občanů nebo 
Severočeši.cz.

Z dalších stran na soupis-
ce fi gurují Realisté, Rozum-
ní, Občanská demokratická 
aliance,  nebo Národní 
socialisté. /čtk/
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