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ROK V POLITICE
Každý týden jsme našim čtenářům pravidelně
v rubrice Týden v české politice přinášeli přehled
důležitých vnitropolitických událostí. Připomeňte
si v následujícím přehledu souhrn těch
nejdůležitějších, které se udály v uplynulém
roce 2015.
Leden
Dne 21. ledna prezident jmenoval 26 nových
soudců obecných soudů.
Dne 21. ledna rezignovala po post předsedkyně
Nejvyššího soudu (NS) Iva Brožová. Prezident
Miloš Zeman na její místo dne 22. ledna
jmenoval
experta
na
trestní
právo
a dlouholetého soudce NS Pavla Šámala.
Únor
24. února přijal prezident republiky Miloš Zeman
demisi ministryně spravedlnosti Heleny Válkové
(ANO 2011).
28. února začal celorepublikový sněm hnutí ANO
2011, na kterém byl staronovým předsedou
zvolen Andrej Babiš.
Březen
Dne 12. března jmenoval prezident Miloš Zeman
novým ministrem spravedlnosti pětatřicetiletého
Roberta Pelikána (ANO).
13. března začal v Praze XXXVII. sjezd ČSSD.
Staronovým předsedou strany byl zvolen
Bohuslav Sobotka.
Dne 24. března byl z poslaneckého klubu Úsvit
přímé demokracie vyloučen Tomio Okamura,
následně klub opustili také Radim Fiala a Milan
Šarapatka.
Duben
Dne 6. dubna byl v Praze zahájen provoz
nového úseku metra A mezi stanicemi Dejvická
a Nemocnice Motol.
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24. dubna přijal papež František ve Vatikánu
prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Audience v Apoštolském paláci trvala asi hodinu.
Květen
5. května odmítl prezident Miloš Zeman
podepsat
jmenování
tří
navržených
vysokoškolských profesorů. Jde o docenty Jiřího
Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera. V reakci
na tuto zprávu se rozhodla přibližně polovina
ze třiadvaceti rektorů veřejných vysokých škol,
že se slavnostního předávání profesorských
dekretů nezúčastní. Ministr školství mládeže
a tělovýchovy Marcel Chládek (ČSSD) nakonec
jmenování profesorů odložil na neurčito.
23. května byl zahájen kongres KDU-ČSL.
Delegáti kongresu opětovně zvolili předsedou
strany Pavla Bělobrádka. Z 275 přítomných mu
důvěru vyjádřilo 251 delegátů.
Červen
12. června převzalo 32 profesorů a šest
profesorek v pražském Karolinu jmenovací
dekrety.
Na
slavnostním
ceremoniálu
v historické budově Univerzity Karlovy jim je
předal náměstek pro vysoké školy a výzkum
Jaromír Veber.
17. června jmenoval prezident Miloš Zeman
Kateřinu Valachovou (ČSSD) novou ministryní
školství, mládeže a tělovýchovy. Nahradila tak
Marcela Chládka (ČSSD), který byl prezidentem
na návrh premiéra odvolán 5. června.
Dne 24. června rozhodl Ústavní soud (ÚS),
že musí dojít k zúžení poslanecké beztrestnosti
za projevy na půdě Parlamentu. Beztrestnost
poslanců se podle ÚS týká jen jejich projevů
k ostatním zákonodárcům, například při
schůzích Sněmovny a jejích orgánů. Výroky
v kuloárech, na internetu, sociálních sítích nebo
pro televizi nepokrývá, a to ani, když jsou
vysloveny v Parlamentu. Ústavní soud se tak
vymezil vůči starším verdiktům Nejvyššího
soudu, který tzv. poslaneckou indemnitu, tedy
beztrestnost poslance či senátora za jeho výroky
a projevy, vykládal šířeji.

Červenec
Dne 7. července rozhodli poslanci, že druhý pilíř
důchodového systému by měl s příštím rokem
skončit. Klienti následně dostanou peníze zpět.
Dne 16. července podepsali na Pražském hradě
prezident Miloš Zeman a pražský arcibiskup
Dominik Duka memorandum
o
převedení
Jiřského kláštera a Nového probošství církvi.
Srpen
4. srpna se stal předsedou strany Svoboda a
přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura, který
byl zvolen v hlasování na volební konferenci.
Místopředsedou hnutí se stal poslanec Radim
Fiala.
24. srpna oznámila Univerzita Karlova v Praze,
že nabízí uprchlíkům, kteří získají azyl a právo
pobytu na území ČR, odpuštění školného
v placených studijních programech v anglickém
jazyce.
Podmínkou
přijetí
je
úspěšné
absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky
z angličtiny a splnění dalších podmínek
přijímacího řízení.
Září
18.
září
poslanecká
sněmovna
asociační dohodu EU s Ukrajinou.

schválila

19. září byl ve tři hodiny odpoledne slavnostně
otevřen tunel Blanka. Došlo k tomu čtyři roky
po původně zamýšleném termínu otevření.
Celkové
náklady
se
nakonec
vyšplhaly
k 43 miliardám korun.
Říjen
2.
října
Poslanecká
sněmovna
schválila
postupné zvyšování daní z cigaret a tabákových
výrobků. Poprvé k němu dojde 1. ledna 2016.
5. října představil Petr Fiala nový program ODS
s názvem „Rozbal to“, v něm si strana dává za
cíl
sjednocení
DPH
či
zrušení
daně
z nemovitosti.
5.
října
oznámil
Karel
Schwarzenberg,
že nehodlá znovu kandidovat na post předsedy
strany TOP 09. Z politiky se však nestahuje,
v příštích volbách do Poslanecké sněmovny chce
vést pražskou kandidátku TOP 09.
10. října byly zpřísněny kontroly na hranicích
České republiky s Rakouskem. Namátkové
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kontroly, které byly 14. září zavedeny
na
čtrnácti
hraničních
přechodech,
byly
rozšířeny na všech dvacet přechodů.
Dne 19. října schválila vláda prolomení
těžebních limitů hnědého uhlí na dole Bílina
společnosti ČEZ.
Listopad
5. listopadu proběhla návštěva minstra vnitra
Milana
Chovance,
ministryně
práce
Michaely Marksové a
několika
zahraničních
diplomatů v zařízení pro uprchlíky v Bělé pod
Bezdězem. Zástupci vlády označili podmínky
v zařízení za vyhovující.
10. listopadu ukončily svou spolupráci strany
koalice na pražské radnici. Mezi ANO, ČSSD a
Trojkoalicí (SZ, KDU-ČSL, STAN) panovalo
citelné napětí již delší dobu. Vyvrcholilo v říjnu
odvoláním několika radních.
29. listopadu byl novým předsedou
TOP 09 zvolen Miroslav Kalousek.

strany

Prosinec
4. prosince byl ve Švýcarsku zadržen český
europoslanec Miloslav Ransdorf (KSČM), když se
s dalšími
třemi
osobami
údajně
pokusil
v curyšské bance Zürcher Kantonalbank zajistit
převod prostředků ve výši 350 milionů eur
(9,45 miliardy korun). Tři ze zadržených policie
následujícího dne po výslechu propustila.
9. prosince byl Poslaneckou sněmovnou
schválen rozpočet na rok 2016 se schodkem 70
miliard korun.
14. prosince informoval premiér Bohuslav
Sobotka o rozhodnutí vlády přijmout 37
křesťanských rodin z Kurdistánu a Libanonu,
které chtějí svou zemi opustit kvůli obavám
z Islámského státu.
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