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19. a 20. prosince byly v bývalém kostele sv. Anny Pražská křižovatka v centru Prahy vystaveny ostatky zesnulého 

prezidenta Václava Havla. Na pražském hradě a na dalších místech v celé České republice byly k dispozici 

kondolenční knihy, lidé zapalovali svíčky na počest zesnulého prezidenta. V odpoledních hodinách zasedala vláda 

ČR, která jednala o vyhlášení státního smutku a o podobě zákona, který by oficiálně uznal zásluhy Václava Havla. 

Návrh ve znění: „Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii,“ má v Poslanecké sněmovně velkou šanci na 

schválení již v prvním čtení. P. Nečas zdůraznil: „Vláda si je vědoma výjimečnosti osobnosti Václava Havla nejen jako 

prvního prezidenta, ale především morální autority a symbolu celospolečenských změn.“ 

20. prosince bylo jednání Poslanecké sněmovny PČR zahájeno minutou ticha k uctění památky zesnulého prezidenta 

V. Havla. Státní smutek byl vyhlášen od středy do pátku.  

20. prosince přijala Poslanecká sněmovna senátní verzi daňové reformy, která obsahuje zdanění hazardu. Obce by 

měly dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních automatů a 30 procent z ostatních typů hazardu.  

21. prosince začal v České republice třídenní státní smutek. Divadla i televize měnily svůj program, případně jej zcela 

rušily. Kulturní akce, které probíhaly, byly zahájeny vzpomínkou na prezidenta Václava Havla. 

21. prosince byla rakev s ostatky zesnulého V. Havla přepravena z Pražské křižovatky na Pražský hrad. Na 

Hradčanech následovala vojenská část smutečního rozloučení, rakev byla vezena na téže lafetě jako při pohřbu 

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, poté byla umístěna na katafalk ve Vladislavském sále. S V. 

Havlem se mohli rozloučit nejvyšší ústavní činitelé a široká veřejnost. Václav Klaus ve svém smutečním projevu nad 

rakví V. Havla připomněl život a dílo zesnulého prezidenta i jeho zásluhy o demokracii a lidská práva. Památku V. 

Havla uctili rovněž senátoři. 

21. prosince odložila vláda ČR zákon o církevních restitucích na leden, učinila tak na žádost Věcí veřejných, které 

požadují odpověď na otázku, odkud stát vezme peníze na kompenzace církvím. Ministr financí odpověděl zcela 

jednoznačně, že v tuto chvíli nelze odpovědět jinak, než „ze státního rozpočtu na základě priorit, které schvaluje 

vláda“. 

22. prosince obvinila protikorupční policie dva bývalé manažéry a někdejšího právníka Ředitelství silnic a dálnic kvůli 

údajně nevýhodným pronájmům pozemků. Stíhá je pro přijímání úplatků a porušování povinnosti při správě cizího 

majetku. 

23. prosince se v katedrále svatého Víta konal státní pohřeb bývalého prezidenta Václava Havla. Zádušní mši sloužil 

pražský arcibiskup Dominik Duka. Rozloučení se kromě rodiny a nejbližších přátel zúčastnili i významní zahraniční 

hosté. Po zádušní mši proběhlo ve strašnickém krematoriu rozloučení se zesnulým prezidentem Václavem Havlem 

v rodinném kruhu. Večer pak proběhlo neoficiální rozloučení v Paláci Lucerna. Organizátoři uvedli: „Společenství 

přátel Václava Havla zvolilo formu, kterou Václav Havel miloval: přehlídku různých žánrů, stylů a uměleckých 

směrů.“ 

24. prosince oslavili občané Štědrý den. Kromě tradičních zvyklostí, mezi které patří typické štědrovečerní menu, 

koledy, dárky, návštěva půlnoční mše svaté, vánoční stromeček či betlémy přibližující narození Ježíše Krista, se 

novodobou formou tradice stává premiéra televizní pohádky či polévka od primátora Prahy. 

Telegraficky: 

 19. prosince byla do úřadu uvedena nová ministryně kultury Alena Hanáková (STAN). Následujícího dne ji 
jmenoval prezident republiky V. Klaus. 


