Týden
v české politice (3. 1 0. – 9. 1 0. 201 6)
Událost týdne:
8. září skončily krajské a senátní volby, v nichž suverénně zvítězilo hnutí ANO Andreje Babiše .
ANO ovládlo devět ze 1 3 krajů a slavilo úspěch i v boji o třetinu míst v Senátu, když jeho
kandidáti postoupili do druhého kola ve 1 4 obvodech. Neopakoval se tak dosavadní scénář, kdy
voliči v krajských volbách protestovali proti vládnoucím stranám a vol ili opozici. Dosavadní lídr
krajů ČSSD si naopak výrazně pohoršila, když se umístila na první příčce jen v Jihočeském kraji
a na Vysočině. ČSSD ztratila mimo jiné po osmi letech i Jihomoravský kraj, kde tak pozici
hejtmana bude muset pravděpodobně opustit Michal Hašek. Ve Zlínském kraji byla
nejúspěšnější KDU-ČSL vedená Jiřím Čunkem, v Libereckém kraji obhájili své prvenství
Starostové pro Liberecký kraj. V celkovém počtu získaných hlasů se za ANO (21 ,1 % ) a ČSSD
(1 5,2 % ) zařadila na třetí pozici KSČM (1 0,5 % ), čtvrtá skončila ODS (9,5 % ) a pátá KDU-ČSL (6,3 % ).
Výrazný neúspěch zaznamenala TOP 09, která se se 3,4 % hlasů umístila devátá a předstihla ji
tak například i koalice SPD-SPO (5,0 % ) vedená Tomiem Okamurou. V jednotlivých krajích
započala jednání o koalicích. Celková volební účast byla 33,9 % . Podle analytiků výsledky voleb
neohrozí existenci vládní koalice, očekávat lze však růst napětí mezi dvěma nejsilnějšími
stranami.
3. října podala vnučka Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová exekuční návrh na Kancelář
prezidenta republiky, kterým se snaží vymoci omluvu za prezidentovy výroky o Ferdinandu
Peroutkovi, jež mu přiřknuly autorství článku „ Hitler je gentleman“ . Omluva, kterou nařídil
obvodní soud, totiž nebyla ve stanovené lhůtě zveřejněna. Na základě exekučního návrhu
Kaslové by tak Hrad mohl dostávat opakovaně pokuty až do výše 1 00 000 korun, dokud omluvu
nezveřejní. Prezident Zeman však stále tvrdí, že článek existuje. Případem se má zabývat
Nejvyšší soud, na který se obě strany zamýšlí obrátit s dovoláním.
3. října informovala Česká televize o tom, že Radovan Krejčíř stáhl žádost o azyl v Jihoafrické
republice. Městský soud v Praze se nyní zabývá požadavkem Krejčířových právníků, aby
podnikatel nebyl souzen jako uprchlý a tím došlo i ke zrušení všech dosavadních verdiktů.
V takovém případě by se Krejčíř mohl domáhat opakování i již pravomocně skončených procesů.
5. října rozhodla vláda o navýšení minimální mzdy na 1 1 000 korun měsíčně. Od 1 . ledna 201 7 tak
na základě dohody tripartity vzroste minimální mzda o 1 1 00 korun za měsíc. Opoziční politici
kritizují načasování tohoto rozhodnutí, neboť vláda oznámila svůj záměr o plánovaném navýšení
mzdy jen dva dny před krajskými a senátními volbami.
5. října uvedl premiér Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že si po příštích
parlamentních volbách dokáže za určitých okolností představit spolupráci s KSČM na vládní
úrovni. Komunisté by museli přistoupit na proevropskou orientaci vlády a nesměli by
zpochybňovat členství v NATO. Zároveň ovšem dodal, že vše bude záviset na výsledku
sněmovních voleb.
6. října zamítl ústecký soud žalobu hnutí Severočeši.cz proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje
jako nedůvodnou. Hnutí žalobu podalo začátkem týdne kvůli odvolání všech svých kandidátů
pro krajské volby, které nechala kvůli dlouhodobým vnitřním sporům předchozí týden odvolat
místopředsedkyně a zmocněnkyně hnutí Hana Jeníčková. Další z místopředsedů Jiří Zelenka se
však domnívá, že krajský úřad pochybil, neboť Jeníčková podle něj nebyla oprávněná kandidáty
odvolat. Hnutí nyní hodlá usilovat o opakování krajských voleb.
7. září potvrdil prezident Miloš Zeman, že uvolněný post ředitele zahraničního odboru Kancel áře
prezidenta republiky převezme po Hynku Kmoníčkovi bývalý velvyslanec v Německu Rudolf
Jindrák. Jindrák, který v současnosti působí jako poradce premiéra Sobotky v záležitostech
zahraniční politiky, v minulosti vedl i velvyslanectví ve Vídni či Budapešt i.
Telegraficky
- Dne 9. září informovala agentura ČTK, že v krajských volbách ztratila největší část
mandátů KSČM, když přišla asi o polovinu zastupitelů.
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