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Událost týdne: 

1. ledna pronesl prezident Václav Klaus svůj poslední novoroční projev, kde zhodnotil deset let vývoje ČR, 

ve kterých zastával svoji funkci. Na závěr projevu vyhlásil prezident republiky dílčí amnestii, která se vztahuje 

na tyto tresty: 

- nepodmíněné tresty do jednoho roku 

- zbytky trestů pro osoby nad 75 let, pokud nebyl trest vyšší než 10 let 

- dosud neskončená stíhání, táhnoucí se déle než osm let se sazbou do 10 let 

- zbytky trestů pro osoby nad 70 let, pokud nebyl trest vyšší než 36 měsíců 

- nesmí se jednat o násilné trestné činy 

- omilostněný nesmí být recidivista odsouzený v posledních pěti letech za jiný trestný čin. 

K 6. lednu tak bylo propuštěno 6069 vězňů z celkového počtu vězněných. Podle předběžných odhadů se 

amnestie bude vztahovat u podmíněných odsouzení s dohledem na 14 500 osob, u obecně prospěšných prací 

na 12 200 osob a u trestu domácího vězení na 330 osob. Po vyhlášení amnestie bylo 3. ledna policií 

vyšetřováno celkem 20 případů amnestovaných vězňů, z kterých bylo 12 trestných činů a 8 přestupků. 4. ledna 

bylo řešeno 29 případů, z čehož bylo 14 trestných činů a 15 přestupků. 5. ledna bylo řešeno celkem 17 případů, 

v 10 případech se jednalo o trestný čin a v 7 případech se jednalo o přestupek. Ve více než polovině všech 

případů se jednalo o majetkové delikty.  

3. ledna vydala agentura STEM tiskovou zprávu o hodnocení dosavadní činnost vlády, kterou občané zhodnotili 

na lepší čtyřku. 4. ledna agentura vydala tiskovou zprávu o názorech občanů na růst státního dluhu, který 

považuje 72 % dotázaných za jeden z největších problémů země. Navíc si však 41 % respondentů myslí, že se 

současné vládě podaří tempo růstu dluhu snížit. 

4. ledna nevyhověl Ústavní soud ČR žádosti Tomio Okamury o odložení voleb, a proto se bude první kolo přímé 

volby prezidenta konat 11. a 12. ledna. Dále se však bude soud zabývat návrhy na změnu Ústavy i prováděcího 

zákona k přímé volbě. 

4. ledna se ucházela Jana Bobošíková o podporu KSČM pro přímou volbu prezidenta. Komunisté však uvedli, že 

její kandidaturu nepodpoří. 

Prezident republiky navrhl na post zástupce ombudsmana bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou 

a poslance za ČSSD Stanislava Křečka. 

6. ledna vydala výzkumná agentura ppm factum tiskovou zprávu o aktuální podpoře prezidentských kandidátů. 

V prvním kole by Miloš Zeman obdržel 25,1 % hlasů, Jan Fischer 20,1 %, Vladimír Franz 11,4 %, Karel 

Schwarzenberg 11 %, Jiří Dienstbier 10,6 %, Přemysl Sobotka 7,1 %, Jana Bobošíková 5,6 %, Táňa Fischerová a 

Zuzana Roithová po 4,6 % hlasů. Voleb by se podle průzkumu zúčastnilo 69,3 % oprávněných voličů. 

Novým předsedou ústecké ČSSD se stal Radek Scherfer, který nahradí ve funkci Arno Fišeru. R. Scherfer obdržel 

132 hlasů ze 144 možných. 

Telegraficky: 

 1. ledna byl jmenován do funkce náměstka nejvyššího státního zástupce Pavel Pukovec, namísto Stanislava Mečla. 

 2. ledna jmenoval prezident republiky Václav Klaus Jaroslava Bureše do funkce předsedy Vrchního soudu v Praze. 

 Věci Veřejné (VV) podaly ústavní stížnost proti zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi. 


