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Událost týdne: 

20. prosince byla na žádost předsedy vlády Petra Nečase Karolína Peake odvolána z funkce ministryně obrany. 

21. prosince pověřil prezident republiky předsedu vlády ČR Petra Nečase řízením Ministerstva obrany ČR.  Do 

funkce prvního náměstka ministerstva obrany se vrátil Vlastimil Picek. K. Peake po odvolání uvedla, že spolu s 

ní opustí své rezorty i další ministři ze strany LIDEM, a to do 10. ledna 2013. 21. prosince podepsal prezident 

republiky Václav Klaus vládní daňový balíček, kterým se s platností od 1. ledna 2013 mimo jiné zvedne spodní 

sazba daně z přidané hodnoty na 16 % a její horní sazba na 21 %.  

18. prosince Poslanecká sněmovna PČR schválila ve zrychleném řízení normu o platech soudců. Soudci a 

žalobci budou od ledna dostávat 2,75násobek průměrné měsíční mzdy fyzických osob, oproti 2,5násobku 

v současné době. Poslanci zrušili platbu odvodů na zdravotní a sociální pojištění z poslaneckých náhrad. Dále 

poslanci schválili možnost vyplácet dávky pěstounské péče před vydáním sKarty převodem na účet nebo 

v hotovosti. 19. prosince sněmovna přehlasovala veto prezidenta u zákona o vyvlastňování nemovitostí kvůli 

těžbě nerostných surovin, která vypouští možnost vyvlastňování pozemků. Poslanci také přehlasovali veto 

prezidenta v případě novely zákona o přestupcích, díky které budou moci úřady za opakování přestupků, jako 

například za prostituci či konzumaci alkoholu na místech, kde je to zakázáno, vykázat osobu z města až na čtvrt 

roku. 

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl, že bývalý policejní prezident Petr Lessy spáchal trestný čin pomluvy a 

zneužití pravomoci úřední osoby, za který mu hrozí podmíněné odsouzení, zákaz činnosti, anebo obecně 

prospěšné práce. 

19. prosince vydalo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR tiskovou zprávu o 

stranických preferencích a volebním modelu za měsíc prosinec. V grafu níže je znázorněn volební model, tedy 

reálné rozvržení voličských hlasů v hypotetických volbách. 20. prosince vydalo CVVM tiskovou zprávu o 

podpoře prezidentských kandidátů za měsíc prosinec. Jan Fischer by aktuálně získal 22,5 % hlasů, Miloš Zeman 

19,5 %, Jiří Dienstbier 13 %, Karel Schwarzenberg 7 %, Tomio 

Okamura 5 %, Vladimír Franz 5,5 %, Zuzana Roithová 4,5 %, 

Přemysl Sobotka 3,5 %. Vladimír Dlouhý by získal 2,5 % hlasů, 

Táňa Fischerová a Jana Bobošíková 2 % hlasů.  

20. prosince vydala agentura STEM tiskovou zprávu o tom, jak 

společnost vnímá církev. 36 % dotázaných považuje církev za 

užitečnou a 29 % dotázaných by vrátilo majetek církvím. 30 % 

dotázaných uvedlo, že věří v Boha, v roce 1995 to bylo 39 %. 

Dosavadní ředitel Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání Jiří Zíka se stal ředitelem centra, po 

jednomyslném doporučení výběrové komise na tento post.   

Telegraficky: 

- 18. prosince se stal novým předsedou poslaneckého klubu ODS poslanec Marek Benda, namísto Zbyňka Stanjury, který 

se stal ministrem dopravy. 

- 19. prosince se stali dalšími místopředsedy Poslanecké Sněmovny PČR místopředseda ODS Jiří Pospíšil a stínový 
ministr obrany ČSSD Jan Hamáček. 

- 19. prosince vrátil odvolací soud v Praze tresty Víta Bárty a Jaroslava Škárky k novému projednání. 


