Týden

v české politice (24.–30. 11. 2014)

Událost týdne:
Dne 26. listopadu byla Adriana Krnáčová (ANO 2011) zvolena primátorkou hlavního města Prahy. Krnáčová
ve volbě získala 33 hlasů – přesně taková je v 65 členném zastupitelstvu síla koalice ANO, Trojkoalice a ČSSD.
Po zvolení primátorky se zastupitelé pustili do volby jejích náměstků. Těmi se v souladu s koaliční smlouvou
stali Eva Kislingerová jako zástupkyně ANO, Matěj Stropnický z Trojkoalice a sociální demokrat Petr Dolínek.
24. listopadu oznámila média, že poslanci vládní ČSSD budou mít zřejmě problém s tím, aby hlasovali pro
doporučení sněmovního rozpočtového výboru, které počítá s nárůstem platů zákonodárců o zhruba 14 %. Proti
takovému zvýšení se minulý týden postavilo předsednictvo strany. Předseda rozpočtového výboru Václav
Votava (ČSSD) sdělil, že rozhodnutí předsednictva je závazné pro všechny členy strany, tedy i pro
poslance. Růst platů bude příští týden řešit Poslanecká sněmovna.
25. listopadu se stal primátorem Brna lídr vítězného hnutí ANO Petr Vokřál. Volilo ho 35 zastupitelů
z celkových 55. Nahradil Romana Onderku (ČSSD), který byl v čele radnice osm let. Vokřál neměl žádného
protikandidáta. Koalice hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a Strany zelených má mezi 55 zastupiteli nadpoloviční
většinu v podobě 31 mandátů.
26. listopadu hovořil prezident Miloš Zeman v Dušanbe s prezidentem Tádžikistánu Imomalim Rachmonem.
Hlavním tématem rozhovorů byla hrozba islámského terorismu. Prezident Zeman dlouhodobě považuje
islámský terorismus za největší hrozbu pro svět. Český prezident pochválil tádžickou hlavu státu za to, jak se
podle něj dokázala vypořádat s potížemi, které islámští radikálové způsobili ve válce v Tádžikistánu v 90. letech
minulého století.
27. listopadu uvedl vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že chce vyslat do Spojených států
a Izraele zmocněnce, kteří by v obou zemích zastupovali českou vědu. Mají například zajišťovat kontakt pro
základní i aplikovaný výzkum, hledat možnosti spolupráce i zprostředkovávat oboustranné výměnné pobyty
vědců.
28. listopadu uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum týkající se zájmu českých občanů
o dění na Ukrajině. Podle průzkumu se o dění na Ukrajině zajímá 43 % dotázaných, což je nejmenší číslo od
února 2014. Podle průzkumu má 37 % dotázaných vytvořený názor na dění v Ukrajině. Celkově 25 %
dotázaných si myslí, že by země měla být rozdělena, 32 % si myslím opak. Nejvíce by se měla do dění na
Ukrajině zapojit OSN, myslí si to 54 % dotázaných. Průzkum proběhl ve dnech 3.-10. listopadu a zúčastnilo se
ho 1 085 respondentů.
29. listopadu se stal novým předsedou pražské TOP 09 Jiří Koubek, který je poslancem a zároveň starostou
městské části Praha-Libuš. Po sporech uvnitř strany chce obnovit spolupráci mezi vedením a zastupiteli
na pražském magistrátu.
Telegraficky:




Dne 25. listopadu byl zvolen primátorem Hradce Králové Zdeněk Fink z Hradeckého demokratického klubu (HDK),
dne 25. listopadu byl starostou Prahy 1 opětovně zvolen Oldřich Lomecký (TOP 09),
27. listopadu uvedl vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, že koaliční rada se shodla na tom,
že nepodpoří většinu poslaneckých úprav státního rozpočtu na příští rok.
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