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Událost týdne:  
Dne 6. ledna podepsali lídři stran ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL koaliční dohodu. Podpisový ceremoniál se konal 

v Poslanecké sněmovně – jeden originál smlouvy bude patřit prezidentu republiky. Vláda má mít 17 postů 

včetně premiéra a dvou ministrů bez portfeje. Sociální demokracii připadne osm míst, hnutí ANO šest a 

lidovcům tři. ANO i KDU-ČSL budou mít po jednom vicepremiérovi. Kompletní text smlouvy má 50 stran: strany 

v něm mimo jiné slibují zvyšování důchodů i minimální mzdy nebo zrušení většiny zdravotnických poplatků. Od 

roku 2015 pak koalice plánuje také snížit sazbu DPH na léky, knihy, dětskou výživu nebo pleny. Smlouva 

obsahuje také protikorupční opatření – např. centrální registr smluv nebo prokazování původu majetku - a 

věnuje se i situaci ve vyloučených lokalitách. Koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL má nyní ve dvousetčlenné 

Dolní komoře většinu 111 hlasů. Podle předsedy poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

Radim Fiala jeho strana uvažuje o podpoře současné vládní koalice. Ostatní strany v Poslanecké sněmovně o 

podpoře neuvažují. Dne 9. ledna pak prezident Zeman potvrdil, že premiérem jmenuje Bohuslava Sobotku 

(ČSSD). 

6. ledna zveřejnila speciální poradní komise ministra vnitra v demisi Martina Peciny zprávu k aktuálnímu 

dvojvládí u Policie ČR. Podle zprávy, která má formu doporučení, je současný policejní prezident Martin 

Červíček ve funkci neoprávněně. Červíček byl podle závěrů komise odvolán z předchozí funkce náměstka 

neoprávněným funkcionářem, a tak nemohl být ani jmenován policejním prezidentem.  

6. ledna uložil finanční úřad pokutu přes 535 milionů korun Ministerstvu zemědělství. Důvodem jsou chyby ve 

třech výběrových řízeních na nákup a provoz informačních technologií z let 2005 až 2011. Ministerstvo podle 

úřadu některé uchazeče diskriminovalo. Kvůli těmto tendrům už dříve podal trestní oznámení Nejvyšší 

kontrolní úřad, případem se zabývá policie. 

8. ledna projednala vláda v demisi návrh novely zákony služebního zákona. Podali jej poslanci ČSSD a slibují si 

od něho například odpolitizování státní správy a zvýšení odpovědnosti úředníků za nezákonné 

rozhodnutí. Vláda návrh odmítla s tvrzením, že má již připravený vlastní návrh. Podle předsedy vlády v demisi 

Jiřího Rusnoka návrh ČSSD obsahuje řadu nedostatků. 

8. ledna schválila vláda v demisi novelu zákona, která má změnit způsob jmenování profesorů. Podle ministra 

školství Dalibora Štyse by měl profesory nově místo prezidenta jmenovat předseda Senátu. Novelu bude 

projednávat Poslanecká sněmovna. Vláda schválila také plán na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Strategie počítá s větším zapojením nezaměstnaných a lidí z ghett do práce na veřejných zakázkách. 

10. ledna začaly doplňovací senátní volby ve zlínském obvodu - vybírají do senátu náhradníka za Tomia 

Okamuru, který se loni stal poslancem. K urnám se vydali obyvatelé 79 obcí. Dne 11. ledna pak byly zveřejněny 

oficiální výsledky: do druhé kola postoupil kandidát KDU-ČSL Patrik Kunčar, který získal 23,36 % hlasů a 

kandidát ODS Lukáš Libor (16,52 %). Volební účast byla 23,33 %. 

Telegraficky: 

 Dne 7. ledna sdělil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), že Senát navrhne své dva kandidáty na 

nového veřejného ochránce práv začátkem února, 

 dne 9. prosince se dostavil k policejnímu výslechu pražský primátor Tomáš Hudeček (TOP 09). Výslech 

se týkal výstavby a financování tunelu Blanka. 
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