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Událost týdne:  
Dne 2. prosince rozhodl Ústavní soud, že David Rath, který figuruje jako obžalovaný v korupční kauze, strávil ve 

vazbě příliš dlouhou dobu (téměř 1,5 roku). Ústavní soud tak vyhověl stížnosti Davida Ratha na délku jeho 

pobytu ve vazbě. Podle rozhodnutí Ústavního soudu česká justice porušila Rathova základní práva. Ústavní 

soud tak zrušil červnové usnesení vrchního soudu a otevřel Rathovi cestu k odškodnění. David Rath médiím 

sdělil, že o odškodnění neuvažuje. 

1. prosince přinesla některé média zprávu, že šéfkou budoucího premiérova kabinetu ve vznikající vládě by se 

měla stát Běla Hejná, která v současnosti vede sekretariát předsedy ČSSD. Ta pracovala dříve jako náměstkyně 

Ministerstva práce a sociálních věci pod vedením Vladimíra Špidly (ČSSD). Hejná byla také poradkyní ministra 

průmyslu a obchodu Milana Urbana (ČSSD). 

2. prosince přijal prezident Miloš Zeman na Pražském hradě předsedu hnutí Úsvit Tomia Okamuru. Jednání 

mělo čistě informativní charakter. Kancelář Pražského hradu uvedla, že iniciátorem schůzky byl Okamura. 

2. prosince policie vyloučila, že by středeční smrt palestinského velvyslance Džamála Muhammada Džamála v 

Praze byla důsledkem úmyslného trestného činu. Výbuch na ambasádě prověřuje jako usmrcení z nedbalosti a 

také nedovolené ozbrojování. V objektu totiž nalezla nelegálně držené zbraně - česká diplomacie kvůli tomu 

bude chtít po palestinské straně vysvětlení. Mluvčí velvyslanectví dnes popřel původní informace Palestinců, 

podle nichž byla výbušnina součástí zabezpečovacího systému trezoru. 

3. ledna řekl mluvčí Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)  Pavel Ryjáček, že  ředitelem ÚSTR se chce 

stát pět kandidátů, kteří se přihlásili do výběrového řízení. Prozatímní ředitelka Pavla Foglová mezi kandidáty 

není. Výsledek výběrového řízení má hlavní rada oznámit do 30. dubna, podle neoficiálních informací má zájem 

na tom, aby to bylo co nejdříve. Kdo se do soutěže přihlásil, Ryjáček neřekl. První kolo soutěže má být 

vyhodnoceno do 14. února 2014. 

5. ledna pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová oznámila, že počet vazebně stíhaných osob se od 

roku 2001, kdy byla přijata novela trestního řádu zpřísňující podmínky pro uvalení vazby, souvisle snižuje. 

Zatímco tehdy bylo ve vazbě 1008 lidí, v roce 2012 jich bylo jen 570. I zde se projevil pokles ve srovnání s 

předchozím rokem, kdy bylo ve vazbě 690 lidí. 

5. ledna řekla pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, že počet vazebně stíhaných osob se souvisle 

snižuje od roku 2001, kdy byla přijata novela trestního řádu zpřísňující podmínky pro uvalení vazby. Zatímco 

tehdy bylo ve vazbě 1008 lidí, v roce 2012 jen 570. I tam je pokles ve srovnání s předchozím rokem, kdy bylo ve 

vazbě 690 lidí. 

Telegraficky: 

 Den 1. ledna 2014 vstoupil v zemi v účinnost nový občanský zákoník a zákon umožňující mít dvojí 

občanství, 

 dne 2. prosince schválila vláda v demisi návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, 

 dne 3. prosince se grémium ČSSD shodlo na konečném seznamu stranických kandidátů pro ministerská 

křesla,  

 dne 4. prosince řekl Vladimír Špidla novinářům, že se ministrem práce a sociálních věcí nestane. 
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