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Událost týdne:  
27. října oznámil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, že se pokusí sestavit menšinovou vládu ministrů ANO 
a nestranických odborníků. Předchozí jednání s ostatními stranami, které se ve sněmovních volbách 
probojovaly do Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR), k domluvě na koalici nevedla. Předsedové ostatních 
stran zastoupených v PS PČR myšlenku menšinové vlády ANO většinově odmítli.  
 
23. října podal středočeský exhejtman David Rath námitku proti předsedovi trestního senátu Robertu 
Pacovskému, který je dle něj podjatý a čelí politickému tlaku, aby Ratha opakovaně odsoudil. Sdělil to 
při zahájení obnoveného procesu, v němž čelí obvinění z přijímání úplatků výměnou za manipulaci 
stavebních zakázek v regionu. Rath požadoval výměnu soudce. Soud následně kvůli námitce odročil 
jednání na neurčito.      
 
23. října oznámil mluvčí Strany svobodných občanů Martin Rumler, že členové vedení strany se kvůli 
neúspěchu ve sněmovních volbách rozhodli k 18. listopadu rezignovat. Ve stejný den se bude konat 
volba předsedy strany. Současný předseda Petr Mach ohlásil, že na post možná kandidovat nebude. 
 
23. října vypovědělo hnutí ANO koaliční smlouvu ve Středočeském kraji se STAN, ODS a Nezávislými 
Středočechy. K neshodám v koalici došlo již v předchozím týdnu kvůli tomu, že podle ANO nepracovali 
dva radní za STAN dobře. Podle Starostů však byla skutečným důvodem kritiky snaha domluvit novou 
koalici. Následující den rozhodli krajští zastupitelé, že novou středočeskou koalici utvoří ANO a ČSSD 
s podporou KSČM. 
 
23. října uvedli zástupci hnutí ANO a SPD, že se shodli na návrhu Radka Vondráčka (ANO) na funkci 
předsedy Poslanecké sněmovny PČR (PS PČR). SPD by dle vzájemné dohody mohla získat funkci 
místopředsedy PS PČR, kterým by se měl stát předseda SPD Tomio Okamura. ODS, jež skončila ve 
sněmovních volbách druhá, požadovala přenechání funkce předsedy PS PČR. To však ANO odmítlo.  
 
24. října se kriticky postavily Český rozhlas (ČRo) i Česká televize (ČT) k výrokům předsedy SPD Tomia 
Okamury z předchozího dne, které se týkaly záměrů SPD zrušit koncesionářské poplatky a zestátnit 
veřejnoprávní média. Dle Okamury by tak byl zajištěn dohled Nejvyššího kontrolního úřadu nad 
hospodařením těchto médií. Dle ČRo i ČT představuje návrh ohrožení demokratických principů v ČR. 
Zestátnění médií odmítají i politici napříč politickým spektrem. 
 
26. října vyzvala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zástupce Autonomního sociálního centra 
Klinika na společné schůzce k vyklizení budovy na pražském Žižkově, v níž Klinika sídlí. SŽDC je 
majitelem domu. Zástupkyně Kliniky Tereza Virtová uvedla, že aktivisté hodlají v budově zůstat. 
 
26. října oznámil europoslanec a někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, že se stal řádným členem 
TOP 09 na Praze 6. Straně chce dle svých slov pomoci po neúspěchu ve sněmovních volbách, kdy se jen 
těsně dostala do Poslanecké sněmovny PČR.  
 
27. října nepřijala celostátní konference KDU-ČSL rezignaci předsedy strany Pavla Bělobrádka, kterou 
nabídl kvůli nízkému zisku strany ve sněmovních volbách. Bělobrádek tak lidovce povede i nadále. Širší 
vedení strany se dále vyslovilo pro odchod do opozice. KDU-ČSL nemá dle něj podpořit menšinovou vládu 
ANO.  
 
Telegraficky  

- Dne 23. října informovala vláda ČR, že stát koupí od firmy AGPI vepřín v Letech na Písecku za asi 450 

milionů korun včetně DPH. 

- Dne 24. října oznámil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, že se na listopadovém sněmu nehodlá 
ucházet o znovuzvolení do funkce předsedy strany. 

- Dne 27. října oznámil předseda KSČM Vojtěch Filip, že se na jaře vzdá své funkce. KSČM svolá po 
neúspěchu ve sněmovních volbách, kdy ztratila 18 mandátů, mimořádný sjezd na duben.  

- Dne 28. října oznámil statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, že vedení ČSSD skončí na 
mimořádném dubnovém sjezdu strany. Dodal, že se chce zasadit o přímou volbu předsedy strany.  
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