Týden

v české politice (7. 7. – 13. 7. 2014)

Událost týdne:
Dne 9. července začal oficiální program slovenského prezidenta Andreje Kisky v České republice. Slovenský
prezident přicestoval již den předem, aby si udělal čas na svůj soukromý program. Dne 9. července se pak
slovenský prezident sešel s českým protějškem Milošem Zemanem. Oba prezidenti si pochvalovali mimořádné
vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. Během návštěvy se podle Zemana sblížili i oba státníci, a to
navzdory faktu, že Zeman v kampani před slovenskými prezidentskými volbami opakovaně podpořil Kiskova
protikandidáta, slovenského premiéra Roberta Fica. Následovalo setkání s premiérem České republiky
Bohuslavem Sobotkou a předsedou Senátu Milanem Štěchem.
7. července vydal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) tiskovou zprávu k hospodaření některých státních úřadů. NKÚ
objevil výrazné rozdíly v provozních nákladech úřadů v letech 2010 až 2012. Například Český telekomunikační
úřad (ČTÚ) utrácel za školení a vzdělávání v přepočtu na jednoho zaměstnance téměř dvanáctkrát více než
Generální ředitelství cel (GŘC). Rozdíly kontroloři našli i v nákladech za kancelářské potřeby, právní
a překladatelské služby nebo autoprovoz. NKÚ rovněž zaznamenal, že některé provozní náklady úřadů výrazně
rostou v posledních čtvrtletích sledovaných let. Například ČSÚ utrácel ve čtvrtém čtvrtletí zhruba 77 procent
ročních nákladů na kancelářské potřeby, u GŘC to bylo téměř 79 procent. V posledních třech měsících rostou
také výdaje na konzultační, poradenské a právní služby.
7. července řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), že pokud by černouhelná společnost OKD byla
v budoucnu na prodej, stát by její odkup zvážil. Ministr uvedl, že prioritou státu je udržet ještě nejméně deset
let práci pro 14 000 zaměstnanců, které OKD má. Podle ředitele vnějších vztahů New World Resources (NWR)
Petra Jonáka však prodej dceřiné firmy OKD není na pořadu dne.
8. července zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění průzkum k postoji české veřejnosti k událostem
na Ukrajině. Podle průzkumu celkem 47 % respondentů nemá o dění na Ukrajině zájem, jako možnost ohrožení
míru ve světě ji vnímá 57 % dotázaných, jako riziko pro evropskou bezpečnost 60 % a jako riziko
pro bezpečnost České republiky 49 %. Nejvíce negativních hodnocení si v průzkumu vysloužila Ruská federace
a proruští separatisté na východě Ukrajiny. Průzkum se uskutečnil ve dnech 2. – 9. 6. 2014 a zúčastnilo se ho
1 049 respondentů.
9. července zveřejnila média otevřený dopis, ve kterém se více než deset neziskových organizací obrátilo
na premiéra, ministra zahraničí a ministra pro lidská práva s výzvou, v níž vyzývají zejména k tomu, aby se ČR
postavila za uznávání a zachovávaní lidských práv a svobod ve světě a zejména v Číně.
11. července oznámil předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD), že ministři ČSSD našli při kontrolách ve svých
resortech "kostlivce ve skříni" za zhruba dvě miliardy korun. Polovinu z této částky představují problematické
zakázky na informační systémy v resortu ministerstva práce.

Telegraficky:
 Dne 9. července schválila vláda sedm z devíti operačních programů, přes které by Česko mohlo do roku
2020 čerpat peníze z EU,
 dne 10. července oznámila média, že novým placeným poradcem prezidenta Miloše Zemana se stane
senátor a bývalý cyklista Jozef Rege.
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