číslo 1/2015

www.cevro.cz

ROK 2014 V POLITICE
Každý týden Vám v pravidelném Týdnu v české
politice
referujeme
nejzásadnější
momenty
uplynulého týdne. V prvním čísle Čtrnáctideníku v
roce 2015 Vám shrneme nejzásadnější momenty roku
2014 na české politické scéně.
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Březen
21. března informoval Český statistický úřad, že počet obyvatel
České republiky po deseti letech klesl. Na konci roku 2013 v zemi
žilo 10 512 400 lidí, tedy o 3 700 méně než o rok dříve.
24. března schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) přistoupení
Česka k fiskálnímu paktu Evropské unie. Zemi to zavazuje zavést
do národní legislativy pravidla hlídající rozpočtovou kázeň.

Leden

Duben

2. ledna vyhověl Ústavní soud stížnosti Davida Ratha na délku
jeho pobytu ve vazbě. Podle rozhodnutí ÚS česká justice porušila
Rathova základní práva. ÚS tak otevřel cestu k jeho odškodnění.
Rath strávil ve vazbě 1,5 roku.

14. dubna definitivně potvrdil ministr vnitra Milan Chovanec
(ČSSD), že novým policejním prezidentem je dosavadní náměstek
prezidia Tomáš Tuhý.

6. ledna podepsali lídři stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL koaliční
dohodu. Vláda má 17 postů včetně premiéra a dvou ministrů bez
portfeje. Sociální demokracii připadlo osm míst, hnutí ANO šest a
lidovcům tři. ANO i KDU-ČSL mají po jednom vicepremiérovi.
Koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL má nyní ve dvousetčlenné
Dolní komoře většinu 111 hlasů.
19. ledna se předsedou ODS stal Petr Fiala. Prvním
místopředsedou strany se stal současný poslanec Evropského
parlamentu Jan Zahradil, dalšími místopředsedy byli zvoleni
Martin Kupka, Miloš Vystrčil, Evžen Tošenovský a Martin Novotný.
29. ledna jmenoval prezident České republiky Miloš Zeman novou
vládu pod vedením předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky.

Únor
11. února obvinila Policie České republiky bývalého předsedu
vlády Petra Nečase z podplácení exposlanců ODS Petra Tluchoře,
Ivana Fuksy a Marka Šnajdra.
18. února vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky důvěru nové vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).
Pro koaliční vládu ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL hlasovalo 110
přítomných poslanců. Proti bylo 38 přítomných poslanců TOP 09
a Starostů a ODS. Všech 33 komunistů se hlasování zdrželo.
Zástupci hnutí Úsvit, jak dopředu avizovali, opustili před
hlasováním jednací sál.

30. dubna zvolila Rada Asociace krajů ČR své nové vedení.
Předsedou se na další dva roky stal dosavadní šéf asociace a
jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD).

Květen
5. května přicestoval na třídenní státní návštěvu České republiky
prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck. První den
návštěvy se německý prezident sešel na Pražském hradě
s prezidentem České republiky Milošem Zemanem. Oba
prezidenti si navzájem udělili státní vyznamenání.
23-24. května se konaly v České republice volby do Evropského
parlamentu. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011, které
oslovilo 16,1 % voličů, na druhém místě skončila TOP 09 s 16 %,
třetí místo patří ČSSD, která získala 14,2 %. Následují KSČM
(11 %), KDU-ČSL (10 %), ODS (7,7 %) a Svobodní (5,2 %). Volební
účast v České republice byla druhá nejnižší v celé EU - 18,2 %.

Červen
18. června zvolil Senát těsnou většinou vojenského historika
Eduarda Stehlíka do rady Ústavu pro studium totalitních režimů
(ÚSTR).
24. června vyhověl volební senát Nejvyššího správního soudu
(NSS) podnětu Strany zelených na zrušení pětiprocentní volební
klauzule ve volbách do Evropského parlamentu. Nejvyšší správní
soud tak navrhl Ústavnímu soudu její zrušení.

Červenec
2. července schválila vláda zrušení třicetikorunových poplatků
v ambulancích a lékárnách.

3. července přicestoval do České republiky bavorský předseda
vlády Horst Seehofer. Bavorský premiér se sešel s předsedou
vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou.
21. července se představitelé vládní koalice dohodli na jménu
nového eurokomisaře za Českou republiku. Kandidátkou se stala
ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová z hnutí ANO 2011.

Srpen
2. srpna byl zvolen nový předseda České pirátské strany. Stal se
jím Lukáš Černohorský.
14. srpna oznámila mluvčí ODS Jana Havelková, že strana po pěti
letech opouští svoji centrálu na pražské Pankráci a stěhuje se do
nového sídla v Truhlářské ulici v centru Prahy.
27. srpna schválil Senát podle očekávání připojení České republiky
k fiskálnímu paktu EU. Stát se v něm zavazuje přijmout pravidla
rozpočtové kázně, hlavním závazkům bude muset dostát ale až po
zavedení eura. Přijetí paktu musí ještě potvrdit Poslanecká
sněmovna, kde vládní koalice na rozdíl od horní komory nemá
potřebnou ústavní většinu. Návrh podpořilo 58 ze 73 přítomných
členů horní komory, proti se postavila ODS.

Září
2. září vystoupil prezident Miloš Zeman na schůzi Poslanecké
sněmovny. Prezident varoval Sněmovnu, že pokud přes jeho
avizované veto prosadí novelu služebního zákona s politickými
náměstky, obrátí se kvůli tomu se stížností na Ústavní soud.
10. září schválila Poslanecká sněmovna celkovou novelu
služebního zákona. Předloha, na jejímž znění se dohodla koalice
s opozičními TOP 09 a ODS, zamířila k posouzení do Senátu.
22. září schválila vláda návrh státního rozpočtu na rok 2015, který
počítá se schodkem 100 miliard korun. Kabinet rozhodl také o
zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru. Pravicová opozice
(ODS a TOP 09) kritizovala vládu zato, že ustoupila od původních
slibů šetřit.

ČSSD s 12,65 % (3 773 zastupitelů), třetí místo obsadila různá
regionální sdružení a nezávislí kandidáti (11,67 %, 32 779
zastupitelů). Následuje ODS se ziskem 9,01 % (2 214 zastupitelů),
TOP 09 (8,4 %, 726 zastupitelů), KSČM (7,8 %, 2 510 zastupitelů) a
KDU-ČSL (4,91 %, 3 792 zastupitelů). Volební účast v komunálních
volbách byla 44,5 %. První kolo senátních voleb opět vyhrála
ČSSD. Její kandidáti postoupili do finálových duelů v 19 obvodech,
v 11 z prvního místa.
17.-18. října se konalo druhé kolo senátních voleb. Celkovým
vítězem voleb se stala vládní ČSSD, která v druhém kole získala
deset senátorských křesel. Na druhém místě se umístilo hnutí
ANO 2011, které získalo 4 senátorská křesla stejně tak jako KDUČSL. Dvě senátorská křesla získala ODS, tři koalice KDU-ČSL a
Strany zelených, po jednom pak Strana práv občanů, Starostové a
nezávislí, Starostové pro Liberecký kraj, Strana soukromníků
České republiky. Historicky nejnižší volební účast dosáhla něco
málo přes 16,6 %.

Listopad
7. listopadu oznámil bývalý předseda ČSSD a někdejší předseda
vlády Jiří Paroubek, že odchází z politiky.
12. listopadu rozhodla vláda o zrušení druhého penzijního pilíře,
skončí k lednu 2016. Podle premiéra Bohuslava Sobotky byl druhý
pilíř, který prosadila pravicová vláda Petra Nečase (ODS), pro
většinu občanů nevýhodný a zájem o něj byl mizivý.
13. listopadu byla podepsána koaliční dohoda na pražském
magistrátu. Koaliční dohodu podepsali předsedové pražských ANO
2011, ČSSD a Trojkoalice. Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice bude
mít v 65členném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 33 hlasů.
26. listopadu byla Adriana Krnáčová (ANO 2011) zvolena
primátorkou hlavního města Prahy.

Prosinec
4. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman Dana Ťoka novým
ministrem dopravy.

Říjen
1. října vystoupila Věra Jourová před poslanci Evropského
parlamentu v tzv. „grilování“. Jourová odpovídala na dotazy
poslanců z výborů pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, pro
právní záležitosti, pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní
věci a výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

26. prosince pronesl prezident Miloš Zeman Vánoční poselství
občanům České republiky. V projevu ocenil
současnou vládu Bohuslava Sobotky (ČSSD). Dala podle něj lidem
naději, která je významným psychologickým
faktorem ekonomického růstu.

10.-11. října se konaly komunální volby. Spolu s nimi proběhlo ve
třetině senátních obvodů první kolo senátních voleb. Nejvíce
hlasů v komunálních volbách získalo hnutí ANO 2011, když ho
volilo 14,59 % voličů (1 600 zastupitelů), na druhém místě skončila
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