Týden
v české politice (1 . 1 0. – 7. 1 0. 201 8)
Událost týdne:
5. a 6. října proběhl y komunální a první kolo senátních voleb. V komunálních volbách nejvíce
bodovalo hnutí ANO, které získalo většinu velkých měst, ztratilo ovšem Prahu , kde vyhrála ODS.
Největší propad zaznamenala ČSSD, která se nedostala do zastupitelstev v Hradci Králové, Ústí
nad Labem a v Praze. Poprvé od roku 1 990 tak nezasedne žádný zástupce ČSSD ani KSČM
v zastupitelstvu Prahy. Senátní volby měly druhou největší účast v historii, konkrétně 42,3 % .
Největší úspěch zaznamenala ODS. Její kandidáti postoupili do druhého kola v 1 1 obvodech.
Hned z prvního kola se do Senátu PČR dostali bývalý předseda Akademie věd a neúspěšný
prezidentský kandidát Jiří Drahoš a lidovecký hejtman Jiří Čunek, kteří získali nad 50 % hlasů.
Naopak bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek a někdejší hejtman Středočeského kraje za ČSSD
David Rath v senátních volbách neuspěli a nepostoupili ani do druhého kola.
1 . října informoval server ČTK s odvoláním na informace serveru Blesk.cz, že bývalý ministr
obrany a ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) složil poslanecký mandát a následně také
odstoupil z vedení vládního hnutí ANO v souvislosti s tím, že se má stát velvyslancem v Izraeli.
3. října udělila Česká inspekce životního prostředí napomenutí kvůli trenýrkám, jenž nechal na
Pražském hradě spálit v polovině června prezident Miloš Zeman. Inspekce však nespecifikovala,
proti komu řízení vedla.
4. října uvedl náměstek na ministerstvu zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) po zhruba hodinovém
jednání s prezidentem Milošem Zemanem, že by ho měl prezident jmenovat ministrem zahraničí
během následujícího týdne. Prezident prý podmiňuje jeho jmenování odchodem současného
politického tajemníka Miroslava Pocheho (ČSSD) z ministerstva zahraničí.
5. října uvedl prezident Miloš Zeman, že trvá na svých výrocích o nezaměstnaných Romech.
Předchozí týden u příležitosti návštěvy Olomouckého kra je řekl, že rozhodně není přítelem
komunismu, ale že v té době museli Romové pracovat. V reakci na tato slova začali Romové na
Facebooku zveřejňovat fotky z pracovního prostředí. Podle Zemana snímky pochází jen od
desetiny z nich. Proti Zemanovým slovům se ohradila i organizace Romea.
5. října informovalo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě, že novým ředitelem Nemocnice
Na Homolce se stal Petr Polouček, který do funkce nastoupí 1 5. listopadu. Předchozí ředitel
nemocnice Ivan Oliva rezignoval s ohledem na výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.
Oliva nastoupil jako krizový manažer poté, co rezignoval Vladimír Dbalý, kterého soud letos
v září poslal na devět let do vězení za braní úplatku a manipulovaní se zakázkami.
7. října informoval server ČTK odvoláním na rozhovor pro Blesk.cz, že prezident Miloš Zeman
v rozhovoru avizoval, že nevystoupí s projevem k 1 7. listopadu, kdy si ČR připomíná studentské
protesty proti nacistickému a komunistickému režimu z let 1 939 a 1 989. Nechystá ani projev
k březnovému 80. výročí obsazení Československa nacisty. Podle Zemana je důležitější
připomínat si spíše to, co se stalo po těchto událostech, než konkrétní data jejich výročí.
7. října uvedl místopředseda a poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna pro server iROZHLAS.cz, že se
rozhodl rezignovat na stranické funkce v souvislosti s chabým volebním výsledkem ČSSD jak
v regionu, tak i na celostátní úrovni. Foldyna kandidoval v komunálních volbách v Děčíně, kde
strana získala jen jeden mandát.
Telegraficky
- Dne 2. října označila Poslanecká sněmovna PČR za „ chybné a nešťastné“ hlasování
Evropského parlamentu o sankčním řízení s Maďarskem kvůli údajnému ohrožení hodnot EU.
- Dne 2. října informoval předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, že předseda
sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) dostal bezpečn ostní prověrku na
stupeň tajné.
- Dne 7. října vyzval bývalý místopředseda KSČM Josef Skála předsedu KSČM Vojtěcha Filipa,
aby v reakci na volební výsledky rezignoval. Filip označil Skálovu výzvu za irelevantní.
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