Týden

v české politice (15.–21. 12. 2014)

Událost týdne:
Dne 17. prosince sdělil ministr financí Andrej Babiš (ANO 2011) na Pražském hradě na společné tiskové
konferenci s prezidentem Milošem Zemanem, že státní dluh České republiky se letos sníží meziročně o zhruba
20 miliard korun. Klesne tak poprvé od roku 1995. Na konci roku má státní dluh činit 1,663 bilionu korun. Babiš
poznamenal, že se od svého letošního nástupu do funkce intenzivně věnoval likviditě a řízení státního dluhu.
Ocenil také, že rating České republiky je nejlepší mezi státy střední a východní Evropy. I české dluhopisy se
podle něj staly velmi atraktivními. Ministerstvo financí podle něj plánuje refinancování starších dluhopisů,
které byly emitovány za výnos asi 3,6 procenta. Refinancováním by chtěl v příštím roce ušetřit tři miliardy
korun.
15. prosince oznámil předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že vláda schválila koncepci pro boj s korupcí na
roky 2015 až 2017. K hlavním prioritám schválené koncepce patří prosazení nového zákona o státním
zastupitelství, zavedení registru smluv či ochrana oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Vláda si klade za cíl
zajistit v příštích třech letech především výkonnou a nezávislou exekutivu, otevřený přístup k informacím,
hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.
16. podpořil hospodářský výbor Senátu zvýšení platů ústavních činitelů zhruba o tři procenta tak, jak se na tom
shodla Sněmovna. Základní plat poslance a senátora by se tak měl od příštího roku zvýšit o 1700 na 57 600
korun.
17. prosince oznámila média, že předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas podal na
premiéra a předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku trestní oznámení. Podle Vandase se premiér
svými výroky dopustil trestného činu pomluvy.
18. prosince sdělila pražská radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (STAN), že nové vedení Prahy chystá
desetiletý tendr na svoz odpadu za zhruba 13 miliard korun. Příprava potrvá několik měsíců. Do poloviny roku
2016 proto služby zajistí stávající dodavatelé. Město jim bez výběrového řízení prodlouží smlouvy za stovky
milionů korun.
19. prosince zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se důvěry ústavních
institucí v prosinci 2014. Nejvíce lidí podle průzkumu důvěřuje vládě (44 %) a krajskému zastupitelstvu (40 %).
Naopak nejmenší důvěru má Poslanecká sněmovna, které důvěřuje 29 % dotázaných a Senát (30 %). Úřadu
prezidenta důvěřuje 34 % dotázaných, což je výrazný pokles od října 2014, kdy úřadu prezidenta důvěřovalo
55 % dotázaných. Průzkum proběhl ve dnech 1. – 8. 12. 2014 a zúčastnilo se ho 1005 dotázaných.

Telegraficky:
 Dne 16. prosince se sešel prezident Miloš Zeman s pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem
Dukou, šlo o tradiční návštěvu v předvánočním čase,
 dne 18. prosince rezignoval na svůj post náměstek jihomoravského hejtmana Václav Božek (ČSSD),
 dne 19. prosince oznámil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že bude na jaře příštího roku znovu
kandidovat do čela strany.
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