Týden

v české politice (22.–28. 12. 2014)

Událost týdne:
Dne 26. prosince pronesl prezident Miloš Zeman Vánoční poselství občanům České republiky. V projevu ocenil
současnou vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD). Dala podle něj lidem naději, která je významným psychologickým
faktorem ekonomického růstu. Prezident Zeman zdůraznil, že nikdy nebude ustupovat řvoucímu davu a trvá
na svých výrocích, které vyvolaly v poslední době vlnu protestů. Prezident se také vyjádřil ke služebnímu
zákonu, který označil za diskriminační. Podle většiny politiků vánoční projev prezidenta nenaplnil očekávání.
Nejtvrdší ve svém hodnocení byli členové opozičních TOP 09 a ODS, o něco vstřícnější byli koaliční ČSSD, hnutí
ANO a lidovci. Nejvíce se projev Zemana zamlouval Úsvitu přímé demokracie.
22. prosince oznámilo ministerstvo zahraničních věcí, že předalo norské ambasádě diplomatickou nótu kvůli
dvěma českým chlapcům, které norské úřady před třemi lety odebraly jejich matce Evě Michalákové. Informuje
v ní, že ČR vytvořila podmínky pro návrat obou bratrů do České republiky. Diplomatická nóta je formální
dokument, jímž se představitelé země či instituce obracejí na své protějšky v cizině s oznámením či
žádostí. Norská sociální služba odebrala českému páru syny Denise a Davida v květnu 2011 po udání
z mateřské školy pro podezření z užití násilí a pohlavního zneužívání. Policie vyšetřovala otce chlapců a později
i matku, vyšetřování ale zastavila a obvinění nepadlo. V únoru 2012 úřady rodiče zbavily práva na péči. Děti se
dostaly ke stálým pěstounům, každé teď žije v jiné rodině. Tělesné trestání dětí v Norsku zákon zakazuje.
22. prosince projednala vláda návrh na zrušení druhého důchodového pilíře. Vláda už o zrušení pilíře, který
prosadila pravicová vláda Petra Nečase (ODS) a nynější kabinet jej kritizoval, rozhodla v listopadu. Ministr
financí Andrej Babiš (ANO 2011) řekl, že druhý pilíř skončí k lednu 2016, vložené peníze by měli lidé dostat zpět
do konce roku 2016.
23. prosince oznámila média, že Praha požádala ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o lhůtu alespoň 200 dnů
na vyřešení připomínek ke stavebním předpisům. Chce, aby zatím nové předpisy zůstaly platné a Praha se
nemusela řídit obecnými stavebními vyhláškami. Podle vyjádření ministerstva ale zároveň primátorka Adriana
Krnáčová (ANO 2011) informovala ministryni Karlu Šlechtovou, že je hlavní město s pozastavením předpisů
srozuměno.
23. prosince řekl bývalý primátor Tomáš Hudeček, že pražský městský soud vrátil státnímu zastupitelství
k došetření obžalobu 15 pražských radních v kauze opencard. Obžaloba se týká údajného porušení předpisů
v souvislosti se zadáním zakázky na podporu programového vybavení firmě Haguess.
26. prosince poobědval spolu se 170 bezdomovci brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Vánoční akci uspořádala
církevní komunita Sant Egidio na faře kostela svatého Jakuba v centru Brna. Ve městě se uskutečnila podesáté,
biskup chtěl svou účastí podpořit ty, na něž většinová společnost zapomíná.
27. prosince informovala mluvčí rádia Frekvence 1 Radka Pilzová, že živé rozhlasové rozhovory s prezidentem
Milošem Zemanem bude od ledna vysílat rádio Frekvence 1. Pořad se bude jmenovat Prezidentský Pressklub.

Telegraficky:


Dne 22. prosince rozhodl generální ředitel ČRo Peter Duhan, že pořad Hovory z Lán má být vysílán jako
předtočený. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček sdělil, že hlava státu na to nepřistoupí.
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