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Událost týdne:   
11 . ledna navštívila Českou republika Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci  
a bezpečnostní polit iku Federica Mogherini. Vysoká představitelka společně s ministrem 
zahraničí Lubomírem Zaorálkem odsoudila nedávné útoky na ženy v německých městech a 
shodli se na nutnosti posíl it  tzv. hard power EU na mezinárodním poli. F. Mogherini řekla, že 
EU spoléhá především na diplomacii, nicméně využívá i vojenské jednotky. Evropská unie by 
dle vysoké představitelky v této oblasti měla více využívat prostředky, které jí umožňují 
smlouvy. Vysoká představitelka během své návštěvy požádala L. Zaorálka, aby se česká 
ambasáda v Damašku stala výhradním distributorem humanitární pomoci EU určené pro 
Syřany. ČR je totiž poslední zemí EU, které po vypuknutí občanské války stále udržuje své 
velvyslanectví v syrském hlavním městě. V současné době česká ambasáda v Sýrii 
zastupuje i americkou diplomacii.  

11 . ledna zveřejnil  Úřad práce ČR (ÚP ČR) informace o nezaměstnanosti k 31 . 12. 2015.  
Ke konci předchozího roku byla nezaměstnanost na hodnotě 6,2  %, což představuje nárůst 
oproti l istopadu 2015 (5,9 % ), zároveň však pokles ve srovnání se 7,5 % , kterých dosahovala 
v prosinci roku 2014. Podle generální ředitelky ÚP ČR Kateřiny Sadílkové vývoj v roce 2015 
ukazuje dobrý stav české ekonomiky, když v meziročním srovnání docházelo k poklesu 
nezaměstnanosti, ale i růstu počtu volných pracovních míst. 

12. ledna oznámil ministr zemědělství Marian Jurečka, že je po České republice požadováno 
navrácení 810 mil ionů korun z Programu rozvoje venkova. Finance chce vrátit Evropská 
komise (EK) kvůli nezajištění dostatečně kontroly využívání dotací mezi léty 201 0 a 2013. 
Ministr Jurečka uvedl, že se ČR obrátí na evropské soudní orgány a doufá, že dojde 
minimálně ke snížení sankce. Zemědělci se však dle ministrových slov nemusejí obávat 
toho, že by museli vracet peníze. Opatření EK se netýká pouze ČR, prostředky by měla 
vracet kupříkladu i Itál ie (11  mld . korun) či Francie (3,5 mld . korun). 

12. ledna oznámila Radmila Kleslová, že rezignuje na svou funkci starostky Prahy 10. Spolu 
s ní ze zastupitelstva odcházejí i tři další zastupitelé za hnutí ANO 2011 , Petr David , Pavel 
Plesník a Jaroslav Štěpánek. Kvůli zachování funkčnosti rady v ní prozatím zůstává poslední 
zastupitelka za hnutí ANO, Dagmar Lešenarová. Kleslová krok zdůvodnila opakovaným 
porušováním koaliční smlouvy ze strany jejich partnera Strany zelených.  

13. ledna prohlásil  na t iskové konferenci premiér Bohuslav Sobotka, že podpoří žádost 
slovenského ministerského předsedy Roberta Fica na svolání mimořádného summitu EU. 
Ten by se měl zabývat urychlením vzniku pohraniční stráže EU, ale i další mi kroky, které by 
měly zmírnit dopady migrační krize.  

17. ledna skončil v Ostravě kongres ODS. Staronovým předsedou na něm byl zvolen Petr 
Fiala, když ve volbě obdržel  436 ze 469 odevzdaných hlasů. Ve volbě se proti němu 
nepostavil žádný protikandidát.  

Telegraficky 

- Dne 15. ledna oznámil právní zástupce Vratislava Mynáře, že podal žalobu a stížnost 
na Národní bezpečnostní úřad kvůli neudělení bezpečnostní prověrky hradnímu 
kancléři.  
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