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ROK 2013 V ČESKÉ POLITICE
LEDEN
1. 1. při svém tradičním novoročním projevu vyhlásil prezident
republiky Václav Klaus amnestii.
11. – 12. 1. se konalo první kolo přímé volby prezidenta. Do
druhého kola postoupili Miloš Zeman (24,21 % hlasů) a Karel
Schwarzenberg (23,40 %). Na dalších místech se umístili Jan
Fischer (16,35 %), Jiří Dienstbier (16,12 %), Vladimír Franz
(6,84 %), Zuzana Roithová (4,95 %), Táňa Fischerová (3,23 %),
Přemysl Sobotka (2,46 %) a Jana Bobošíková (2,39 %). Prvního
kola volby se zúčastnilo 61,31 % oprávněných voličů.
23. 1. zprostil Obvodní soud pro Prahu 5 viny Víta Bártu a
Jaroslava Škárku.
25. – 26. 1. se konalo druhé kolo přímé volby prezidenta.
Předcházela mu ostrá volební kampaň. Prvním přímo zvoleným
prezidentem ČR se stal Miloš Zeman se ziskem 54,8 % hlasů. Karel
Schwarzenberg obdržel 45,19 %. Volební účast činila 59,11 %.
ÚNOR
16. 2. se stal Vít Bárta novým předsedou strany Věci veřejné.
18. 2. nastoupil poslanec Roman Pekárek do vězení na pět let za
korupci.
22. 2. podepsal premiér Petr Nečas se zástupci 16 církví smlouvy o
rozdělení 59 miliard korun v rámci majetkového vyrovnání státu a
církví.
BŘEZEN
8. 3. složil Miloš Zeman prezidentský slib, a stal se tak třetím
prezidentem v historii samostatné České republiky.
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DUBEN
3. 4. vyvěsil prezident Miloš Zeman na Pražském hradě vlajku EU.
Zároveň za účasti předsedy Evropské komise podepsal dodatek
k Lisabonské smlouvě, tzv. euroval.
9. 4. podepsal prezident republiky novelu ústavního zákona, která
ruší doživotní imunitu zákonodárců a ústavních soudců.
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů odvolala z funkce
ředitele Daniela Hermana. Na protest proti tomuto kroku
odstoupilo všech 15 členů vědecké rady ústavu. Dočasnou
ředitelkou ústavu byla 16. 4. jmenována Pavla Foglová. Výměnu
na postu ředitele následovaly další personální změny.
KVĚTEN
3. 5. jmenoval prezident republiky Miloš Zeman 3 nové ústavní
soudce, kterými se stali Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan
Filip.
20. 5. vypověděla pražská TOP 09 koaliční smlouvu s ODS. Na
následném zasedání zastupitelstva byli hlasy TOP 09, ČSSD a
KSČM odvoláni dosavadní primátor Prahy Bohuslav Svoboda
(ODS) a radní za ODS Josef Nosek a Aleksandra Udženija. Na své
funkce rezignovali i zbývající občanští demokraté v radě, Radek
Lohynský a Ivan Kabický. Primátorem Prahy byl v červnu zvolen
Tomáš Hudeček (TOP 09).
29. 5. schválila vláda novelu zákona o státním zastupitelství, která
počítala např. s posílením pravomocí nejvyššího státního zástupce
a se zrušením vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci.
31. 5. schválilo hnutí Starostové a nezávislí na svém sněmu novou
smlouvu o spolupráci s TOP 09, která je platná do roku 2017.

15. – 16. 3. se konal 37. sjezd ČSSD. Bohuslav Sobotka obhájil post
předsedy strany.

ČERVEN
3. 6. zamítl Ústavní soud ČR návrh na zrušení zákona o
majetkovém vyrovnání s církvemi. Pro usnesení hlasovalo 11
soudců, odmítavé stanovisko vyjádřili 4.

19. 3. byl ministrem obrany jmenován Vlastimil Picek. Post byl
uvolněn od prosince 2012, kdy z něj byla odvolána Karolína Peake.

8. 6. se v Olomouci konal sjezd KDU-ČSL, na kterém byl předsedou
strany opětovně zvolen Pavel Bělobrádek.

26. 3. obvinila Policie ČR z porušení povinnosti při správě cizího
majetku všechny pražské radní kromě Aleksandry Udženija a další
osoby v souvislosti s projektem Opencard.

13. 6. začala rozsáhlá akce Útvaru pro odhalování organizovaného
zločinu, při níž bylo zadrženo několik politiků, úředníků a
představitelů vojenského zpravodajství s podezřením na korupci či
zneužití pravomoci úřední osoby. Do vazby byli mimo jiné vzati
bývalí poslanci ODS Ivan Fuksa, Petr Tluchoř a Marek Šnajdr či

ředitelka premiérova kabinetu Jana Nagyová. Konkrétními důvody
obvinění byly např. vzdání se mandátu uvedených exposlanců
údajně výměnou za posty ve firmách se státní účastí či nezákonné
sledování manželky premiéra Petra Nečase.

ZÁŘÍ
5. 9. podepsal prezident novelu zákona, která umožní dorovnání
slovenských důchodů lidem, kteří mají kvůli rozpadu
Československa nižší penze.

17. 6. podal předseda vlády Petr Nečas demisi. Zároveň rezignoval
na post předsedy ODS.

ŘÍJEN
11. 10. shledal soud ve Švýcarsku některé představitele Mostecké
uhelné společnosti vinnými z praní špinavých peněz a podvodů.

25. 6. jmenoval prezident republiky Miloš Zeman novým
předsedou vlády Jiřího Rusnoka a pověřil jej sestavením vlády.
26. 6. zakoupila skupina Agrofert vlastněná Andrejem Babišem
společnost Mafra, která vydává například Mladou frontu DNES,
Lidové noviny, METRO aj.
29. 6. se konala v Českých Budějovicích demonstrace proti
Romům, která se zvrhla v pouliční boje. Ve večerních hodinách se
bojů zúčastnilo více než tisíc lidí. Protiromské demonstrace
pokračovaly během celého léta.
ČERVENEC
2. 7. rozhodl Ústavní soud ČR o zrušení zdravotních nadstandardů.
Evropská komise vydala výroční zprávu o čerpání peněz z
evropských fondů, podle které byla Česká republika nejhorší zemí
EU v dohledu na čerpání těchto peněz.
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil trestní stíhání
bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, který byl obviněn
z nevýhodného povolení provozování záchranářských vrtulníků
soukromou firmou v roce 2008.
16. 7. byli z vazby propuštěni bývalí poslanci ODS Petr Tluchoř,
Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Koncem měsíce bylo jejich trestní
stíhání zastaveno. 19. 7. byla z vazby propuštěna i Jana Nagyová a
další stíhaní v této kauze. Vrchní státní zastupitelství stáhlo žádost
o vydání poslance Petra Nečase k trestnímu stíhání.

26. – 27. 10. se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volby vyhrála ČSSD se ziskem 20,45 % hlasů (50
mandátů). Do sněmovny se dále dostaly hnutí ANO 2011 s 18,65
% (47 křesel), KSČM s 14,91 % hlasů (33), TOP 09 a STAN s 11,99 %
(26), ODS 7,72 % (16), Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
6,88 % (14) a KDU-ČSL s 6,78 % (14). Volební účast činila 59,48 %.
Den po volbách vyzvalo předsednictvo ČSSD Bohuslava Sobotku k
odstoupení z čela strany, Sobotka byl vyloučen také z povolebního
vyjednávacího týmu ČSSD, který se ovšem posléze celý rozpadl.
Ukázalo se, že se někteří členové vedení strany (Michal Hašek,
Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc, Jiří Zimola a Milan Chovanec)
účastnili utajované schůzky s prezidentem Milošem Zemanem. Po
několika dnech zapírání účastníci schůzku přiznali a Hašek,
Škromach, Tejc a Zimola rezignovali na své funkce ve vedení
strany.
LISTOPAD
6. 11. podal státní zástupce obžalobu na předsedu strany Věcí
veřejných Víta Bártu kvůli navádění agenta BIS ke zločinu. Bárta je
stíhán na svobodě.
11. 11. zahájila ČSSD oficiální jednání o nové vládě. Začala se
formovat koalice ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL.
11. 11. byl David Rath propuštěn z vazby. Ve vazbě strávil 18
měsíců. Za zmanipulované veřejné zakázky bude souzen na
svobodě.

16. 7. schválila vláda nařízení o zvýšení minimální mzdy.

14. 11. zrušila Kanada vízovou povinnost pro občany ČR.

SRPEN
6. 8. nezískal kabinet Jiřího Rusnoka důvěru Poslanecké
sněmovny. 93 poslanců vládu podpořilo, 100 bylo proti. 13. 8.
podal Jiří Rusnok do rukou prezidenta demisi.

25. 11. začala ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Předsedou
sněmovny byl 27. 11. zvolen Jan Hamáček (ČSSD).

7. 8. jmenoval prezident do funkce další 2 ústavní soudce. Zároveň
ve funkci potvrdil předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.
7. 8. začal soud s Davidem Rathem a dalšími obviněnými v kauze
zmanipulování veřejných zakázek.
8. 8. Poslanecká sněmovna schválila návrh Senátu na zrušení
projektu tzv. sKaret.
20. 8. Poslanecká sněmovna poprvé v historii odhlasovala své
rozpuštění.

© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2014
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracovala: Lucie Buchtíková

26. 11. jmenoval prezident republiky do funkce ústavního soudce
Radovana Suchánka.
PROSINEC
3. 12. přijal ministr vnitra v demisi Martin Pecina zpět do
služebního poměru Petra Lessyho. Ten se tak vrátil do funkce
policejního prezidenta, čímž v Policii ČR začalo dvojvládí. Ve funkci
policejního prezidenta totiž zůstal i Martin Čevíček.
8. 12. byl na celostátním sněmu TOP 09 opětovně zvolen
předsedou strany Karel Schwarzenberg.
19. 12. schválila Poslanecká sněmovna návrh státního rozpočtu na
rok 2014 předložený vládou v demisi. Rozpočet počítá se
schodkem 112 miliard korun.

