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Událost týdne: 

25. – 26. ledna se konalo druhé kolo přímé volby prezidenta České republiky, v němž se ziskem 54,80 % hlasů 

vyhrál Miloš Zeman a stal se tak vítězem voleb. Karel Schwarzenberg získal 45,19 % hlasů. Volební účast 

dosáhla 59,11 % všech oprávněných voličů.  

21. ledna vydala výzkumná agentura STEM tiskovou správu o stranických preferencích. ČSSD by obdržela      

26,5 % hlasů, ODS 13,8 %, KSČM 12,7 %, TOP 09 a Starostové 9,2 %, KDU-ČSL 3,8 % a SPO Zemanovci 3,7 %. 

21. ledna vydal Nejvyšší kontrolní úřad tiskovou zprávu o chybování Ministerstva zemědělství při nákupu 

informačních technologiích ve veřejných zakázkách za více než miliardu korun. NKÚ se zaměřil na hospodaření 

ministerstva s veřejnými prostředky v letech 2005 – 2011 v hodnotě 2,3 miliard korun. Ministerstvo chybovalo 

nejenom kvůli nevypisování výběrového řízení, ale někdy i ve způsobu vypisování a bezdůvodném nakupování 

různých služeb. NKÚ nyní připravuje trestní oznámení. 

21. ledna zasahoval Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality na generálním ředitelství státního 

podniku Lesy České republiky. Podle mluvčího podniku Zbyňka Boublíka souvisí zásah s vyšetřováním zakázek 

na dodávky informačních technologií zadaných společnostem Dynn a Time Import. 

22. ledna se dohodli koaliční vyjednavači na podobě části aktualizované koaliční smlouvy o veřejné správě a 

boji s korupcí. Naopak skupina se nedohodla například na budoucnosti rušení a slučování ministerstev. 

23. ledna zprostil Obvodní soud pro Prahu 5 viny Víta Bártu a Jaroslava Škárku. Soudce Jan Šott uvedl, že musí 

respektovat rozhodnutí Městského soudu v Praze. Dále také J. Šott uvedl, že: „Trestní právo se zastavilo před 

branou politiky a korupční jednání se od určitého postavení pachatele a na určitém místě stává 

nepostižitelným“. Státní zástupkyně Hana Vorbová se na místě odvolala. 

23. ledna odsouhlasila Vláda ČR návrh zákona, podle kterého nebudou mít poslanci a senátoři, kteří byli 

pravomocně odsouzeni do vězení, nárok na poslanecký plat, náhrady a další benefity. Stejná pravidla by platila 

i v případech, pokud budou zákonodárci v ochranném léčení či v zabezpečovací detenci.  

Ministerstvo zdravotnictví, které si nechalo provést kontrolu VZP o hospodaření s fondem prevence v letech 

2009 – 2012 a smlouvy s firmou IZIP, odhalilo pochybnosti v tendrech pojišťovny za několik stovek milionů 

korun. Firmě IZIP mělo údajně být neoprávněně vyplaceno 456 milionů korun a u další pochyby panují u výdajů 

za 400 milionů korun, kvůli nehospodárnému nakládání s penězi na prevenci. Kvůli závěrům kontroly se 

ministerstvo již obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, finanční úřad, ministerstvo financí, 

živnostenský úřad pražského magistrátu, a také na policii. 

Telegraficky: 

 23. ledna získal Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity nejvýkonnější spektrometr ve 

střední a východní Evropě. 

 23. ledna navrhl Karel Janeček, v zastoupení občanských iniciativ, Senátu PČR podat žalobu na prezidenta 

republiky Václava Klause kvůli vyhlášení amnestie. 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá od září zastavit systém docházky nezaměstnaných DONEZ. 

 


