Týden

v české politice (23. 12. – 29. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 26. prosince vystoupil prezident Miloš Zeman s vánočním projevem k občanům České republiky. Prezident
ve svém poselství bilancoval své uplynulé působení na pražském Hradě. Načasováním poselství do období
vánočních svátků chtěl prezident navázat na tradici první republiky, kdy měl vánoční proslovy prezident Tomáš
Garrigue Masaryk. Navíc si podle něj na Nový rok dáváme předsevzetí, zatímco vánoční čas je časem
bilancování. Prezident ve svém vánočním projevu zdůraznil své splněné sliby, kterým občanům České republiky
dal. Za splnění slibů považuje, že nevyhlásil amnestii a neuděloval milosti. Na Pražském hradě nechal vyvěsit i
vlajku Evropské unie a v Bruselu se snažil zlepšit podmínky pro čerpání evropských dotací. Zasadil se o doplnění
Ústavního soudu a třetinu platu odvádí na snížení státního dluhu. Jako poslední zmínil prezident svůj slib, že se
pokusí spíše sjednocovat, než rozdělovat. Osa rozdělení národa podle něj vedla mezi odpůrci a příznivci
tehdejší koaliční vlády, přičemž odpůrců byla jasná většina. Miloš Zeman připomněl, že odmítl jmenovat vládu
v téměř stejném složení a se stejným programem. Prezident pak poděkoval odcházející Rusnokově vládě.
23. prosince uvedla Klára Šplíchalová z Fóra dárců, že dárci v Česku nejvíc přispívají na humanitární pomoc po
přírodních katastrofách a na pomoc sociální. Putuje do nich 30 procent věnovaných prostředků. Nejméně Češi
a Češky darují své peníze na podporu lidských práv. V průměru každý dárce věnuje ročně asi 11.000 korun.
Celkem je to kolem 1,4 miliardy.
23. prosince vydal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zprávu k poskytování dotací v Akademii věd České republiky
(AV). Podle NKÚ Akademie věd ČR a její výzkumná pracoviště v posledních šesti letech nedodržovala pravidla
pro poskytování dotací. Způsob posuzování žádostí o dotaci nebyl podle NKÚ dostatečně transparentní, navíc v
některých letech nebyla AV schopná prokázat, jak je posuzovala. Výzkumná pracoviště podle NKÚ chybovala
zejména při zadávání veřejných zakázek. Pracoviště například zahájila stavbu ještě před ukončením soutěže
nebo nevyloučila nabídky uchazečů, kteří neměli požadovanou kvalifikaci, či nesplnili zadávací podmínky.
Závady, které NKÚ našel v zadávání veřejných zakázek, jsou podle předsedy AV Jiřího Drahoše formální a
nevýznamné, svědčí o tom podle něj i fakt, že NKÚ nedal podnět k podrobnějšímu šetření u orgánů k tomu
určených.
25. listopadu uvedl prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník, že kvůli novému občanskému zákoníku, jenž
bude účinný od 1. ledna, nebudou soudci mnohdy moci používat ustálenou judikaturu, na kterou byli po léta
zvyklí. Lichovník uvedl, že v některých případech bude možné za přihlédnutí k novým podmínkám využít
předválečné judikáty
26. prosince navrhli poslanci KSČM vrátit do názvu státního svátku 17. listopadu Mezinárodní den studentstva.
Zdůvodňují to tím, že veřejnost ztrácí povědomí o událostech roku 1939. Pokud by byla předloha schválena,
státní svátek 17. listopadu by nesl pojmenování Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a
demokracii.
27. prosince zveřejnil Evropský statistický úřad zprávu k procentuální podíl HDP na důchody v České republice Česko vydává na důchody desetinu svého hrubého domácího produktu a tento podíl postupně roste. Zatímco
před dvěma desetiletími činil 6,7 %, loni dosáhl 9,9 %. Poměr penze ke mzdě ale naopak klesá. Loni dostávali
důchodci zhruba 42 % hrubé a 54 % čisté mzdy.
Telegraficky:
 Dne 25. prosince uvítal kardinál Dominik Duka na tradičním vánočním obědě v Arcibiskupském paláci
chudé, bezdomovce, uprchlíky a osamělé lidi.
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